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flAN. O N Z E J _ E Z E R S . 

Nu De Opmerker, bij het einde van 1K02. heeft opgehouden het orgaan van het genootschap 
Architectura et A m i c i t i a te zijn. verdient het aanbeveling met een enkel woord melding te maken 
van de veranderingen, die daarvan liet gevolg /uilen zijn. 

Omtrent de redenen, die de verdere samenwerking met A. et A. in den weg staan, zij het voldoende 
erop te wijzen dat de overeenkomst voor een tijdvak van tien jaren gesloten werd en dat deze jaren 
tot de geschiedenis behooren. Wel-is-waar werd in het nummer van 6 Januari 1883 de wensch geuit dat 
..He Opmerker", gesteund door „Architectura et Amicitia" meer en meer in de behoeften der bouwkun
stenaars zou voorzien, de ondervinding heeft echter geleerd dat eene tweeslachtige redactie groote en 
eigenaardige moeilijkheden oplevert. zoodat van verdere samenwerking geen sprake kon zijn. 

Bij den aanvang van den acht-en-twintigstcn jaargang treedt De Opmerker weder zelfstandig op, 
even als zulks vóór 1SS3 het geval was en de redactie hoopt zich de medewerking van tal van bouwkundigen 
te verzekeren en erin te slagen het weekblad eene waardige plaats onder dc vakbladen te doen innemen. Zij 
stelt zich voor in de eerste plaats de vraagstukken van den dag te behandelen en de verschillende onderwerpen, 
die met de bouwkunst en de aanverwante vakken in betrekking staan, te bespreken. De kolommen worden 
opengesteld voor een ieder, die op dit gebied mededeelingen wenscht te doen. Technische mededeelingen 
en verslagen van de verschillende bouwkundige vereenigingen zullen afgewisseld worden door reisbeschrij
vingen en artikelen op het gebied der kunsthistorie. Ten einde de waarde van het blad te verhoogen zal 
aan eiken jaargang een vijf-en-twintigtal platen worden toegevoegd. 

Ook de practische zijde der bouwkunst zal niet uit het oog verloren worden; het voornemen bestaat de 
aankondiging en afloop der aanbestedingen te vermelden op de wijze zooals dit tot heden plaats vond. 

De uitgave van het weekblad zal in het bestaande formaat en op dezelfde wijze, als zulks de laatste 
tien jaren geschiedde, worden voortgezet, en alleen het kleed, waarin het blad gestoken wordt, ondergaat 
eene kleine verandering doordien het hoofd eene wijziging moest ondergaan. De abonnementsprijs is op slechts 
vijf gulden per jaar gesteld om eene algemeen J deelneming van de beoefenaars der bouwvakken te bevorderen. 

Ten slotte hoopt de Redactie de waarde van het «eekblad te verhoogen door daarin eene noteering 
van de prijzen der verschillende bouwmaterialen op te nemen, waarmede binnenkort een begin gemaakt 
zal worden. 
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J A C T E C H I C A G O . 
I. 

Wanneer onze eerste platen in dezen jaargang 
gewijd zullen zijn aan de wereldtentoonstelling te 
Chicago, „tht Worlds Columbian Exposition" zooals 
de officieele benaming luidt, of eenvoudigweg „the 
Worlds hair", de wereldkennis, zooals de Vankees 
baar gedoopt hebben, dan hebben wij dit gedaan, 
omdat deze tentoonstelling, naar het zich Iaat aanzien, 
de groote gebeurtenis van het jaar 180,3 zal zijn. 

De tentoonstelling zal aan de wereld doen zien, 
wat de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika ver
mogen. Waar men thans een volk van zestig millioen 
zielen vindt, bevond zich nog geen enkele blanke 
toen Ferdinand en Isabella in Spanje gekroond werden. 
Toen Napoleon geboren werd, was Noord-Amerika 
nog maar een kolonie van een verwijderd moeder
land. Doch thans is het land vrij, het volk bestuurt 
zichzelf, de bevolking heeft zich in honderd jaar 
vertwintigvoudigd. 

De tentoonstelling is het werk van het geheele 
Amerikaansche volk. liet Congres besliste, dat Chicago 
de plaats zou zijn, waar zij gehouden zou «inden. 
Deze stad is pas in 1837 gesticht en in 1S7 [ is zij 
voor het grootste gedeelte verbrand. Sedert is echter 
een fraaie, grootere, beier gebouwde stad verrezen, 
een stad geheel waard, om de tentoonstelling in 
hare nabijheid le herbergen. Reusachtige buizen, als 
de Vrijmetselaarstempel, bet Auditorium, enz. geven 
getuigenis van den ondernemingsgeest van de inwoners 
en van de bekwaamheid der bouwmeesters. Hrccde 
straten, fraaie pleinen, schoone parken wisselen 
elkander af en vormen een geheel , dat men elders 
in Amerika tevergeefs zal zoeken. 

Wie meenen mocht, dat de zoo goed geslaagde 
Parijsche tentoonstelling van 1889 wel nimmer te 
overtreffen zou zijn, zal ongetwijfeld, indien het 
hem vergund mocht wezen, de tentoonstelling die in 
1893 te Chicago geopend wordt, te bezoeken, geheel 
van opinie veranderen. 

Kan bet al niet ontkend worden, da; men tc 
Parijs een werkelijk grootsch geheel had weien te 
verkrijgen , wat daar tot stand werd gebracht kan 
toch niet halen bij hetgeen de Amerikanen den 
verbaasden beschouwer zullen laten zien. De beperkt
heid van bet Champ de Mars was de oorzaak, dat 
men te Parijs twee andere terreinen, die van de Es-
planade des Invalide-, en van het Trocadero, bij het 
eigenlijk tentoonstellingsveld had moeten aantrekken, 
of liever, zoo goed en kwaad het ging. daarmede 
in verbinding brengen. Aan de grootschheid van bet 
geheel deed deze verdceling in drieën ontegenzeglijk 
afbreuk. 'l'e Chicago. waar men over een reusachtig 
terrein te beschikken had, vormen de tentoonstel
lingsgebouwen één geheel. Zij zijn op schilderachtige 
wijze, zonder dat nok maar in het minst op sym
metrie gelet is, gegroepeerd, deels up den vasten 
wal, deels op de eilanden en schiereilanden, die 
door breede kanalen, welke met het .\l ichigan-nicer 
in verbinding staan, gevormd worden. Door tal van 
bruggen is voor dc verbinding der eilanden onderling 
en met het vaste land gezorgd. Met was zeker een 
zeer oorspronkelijk denkbeeld, het water een zoo 
groote rol bij deze tentoonstelling te doen spelen. 

Aan de zijde van het meer bevindt zich een groote 
steiger, waar de Stoombooten, die het Michiganmeer 
bevaren, zullen aanleggen. Op dezen steiger is een 
Casino gebouwd, in het midden waarvan een booge 

toren, in den geest van dien van San Marco te 
Venetië, zich verheft. 

I >icht bij dezen steiger, aan den oever van het 
meer, staat het gebouw voor Nijverheid en Vrije 
kunsten, dat door de Amerikanen met trots het 
grootste gebouw op aarde genoemd wordt. Het is 
bestemd, behalve voor tic inzendingen van nijverheid, 
voor de afdeelingen volkenkunde, oudheidkunde, 
opvoeding en onderwijs, letterkunde, bouwkunst, 
ingenieurskunst, muziek en toonecl. 

I )e hoofdas van het gebouw gaat van het zuiden 
naar het noorden. liet midden wordt ingenomen 
door een zaal, die 400 M. lang en 123 M breed 
is; deze geheele zaal is in één spanning overdekt. 
De bovenkant der spanten bevindt zich op 60 M. 
boven den vloer. Achttien hoofdspantcn zijn aan
wezig; zij staan op afstanden van 15 M. hart op 
hart De twee einden van de bekapping zijn afgc-
wolfd, zoodat men niet, als te Parijs in de machine-
galerij , twee topgevels heeft. Rondom deze groote 
zaal zijn tal van kleinere geprojecteerd, terwijl bet 
geheel door een open loggia met acht bock- en 
middenpaviljoens omgeven wordt. De lengte van bet 
geheel bedraagt 510 M. , de breedte 240 M.; tie 
totaal-omtrek is meer dan 1700 M. Alleen aan den 
vloer is 30,000 M \ hout gebruikt, terwijl daarvoor 
vijf spoorwegwaggons met spijkers noodig waren. 

liet is eigenaardig dat de bouwmeesters voor het 
uitwendige van het gebouw klassieke vormen gekozen 
hebben , die volstrekt niets van de eigenlijke con
strue tic laten zien Wij meenen deze keuze te moeten 
betreuren. Hij de groote vindingrijkheid en de zeer 
origineele wijze van toepassing der oude bouwvormen, 
die de- Amerikaansche architectuur van den laatsten 
tijd kenmerkt, hadden wij iets anders verwacht. Onze 
afbeelding doet echter zien , dat trots dit alles een 
waarlijk grootsch geheel is verkregen. 

(Wordt vervolgd.) 

NIEUW'E KUNST. 
De diploma's, welke naar aanleiding der dezen 

I zomer te Amsterdam gehouden Boekhandeltentoon
stelling zullen uitgereikt worden, en tot het vervaar-

' digen waarvan een drietal kunstenaars, Nieuwenhuis, 
j Dysselhof en Lion Cachet uitgenoodigd werden, kon
den dezer dagen bezichtigd worden. Wij hebben van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt. 

Wij weten niet of deze ontwerpen aan het oordeel 
van een jury zijn of zullen worden onderworpen; er 
ontbrak een vermelding, welk der projecten gekozen 

1 was, zoodat het vermoeden voor de band ligt, dat 
j tie jury hare werkzaamheden nog moet beginnen. Is 

clit werkelijk het geval, dan komt ons de expositie 
! voorbarig voor, daar bet nu niet kan uitblijven, of 
! de prijsriebters zullen onder den invloed van de vox 
/•opidi komen. 

Nieuwenhuis heeft één houtsnede en één gekleurde 
lithographie ingezonden; Dysselhof en Lion (iaehet 

; vertoonen ieder één houtsnede. 
De drie houtsneden wijken geheel af van wat men 

in deze eeuw op dit gebied in tal van illustraties te 
zien kreeg; zij sluiten zich aan bij die, welke in bet 
laatst der vijftiende en hel begin der zestiende eeuw 
gemaakt werden , doch alleen wat wijze van uitvoering 
betreft, liet meeslerscbap, waarmede de tijdgenooten 
van Albrecht Dürer het palmhout wisten te bewerken, 
is geen der drie hedendaagsche artisten nog eigen ; 
als eerste proeve kunnen de diploma's als niet al te 
slecht geslaagd beschouwd worden. Wij achten het 
echter jammer , dat deze onrijpe vruchten thans reeds 
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aan het publiek worden voorgezet, daar dit nu , naar 
deze oordeelend, den neus voor de nieuwere houtsnij
kunst zal gaan optrekken, wat niet geval zou zijn , 
indien de houtgtavcurs met het openbaarmaken hunner 
proeven gewacht hadden, totdat zij hun vak behoorlijk-
verstonden 

De drie ontwerpen hebben dit gemeen, dat zij, 
in tegenstelling met de weeke, al tc virtuose proccde's 
der hedendaagsche houtgravure , hun effeet willen ver
krijgen door de eenvoudige tegenstelling van zwart of 
wit zonder areceringen of tinten. Dat op deze wijze 
werkelijk artistieke zaken gemaakt zullen kunnen worden, 
achten wij buiten kijf. Het zal dan echter noodig zijn, 
dat de graveurs wat meer zorg aan hunne ontwerpen 
besteden. 

De compositie van Xiciiwenliuis komt ons het meest 
geslaagd voor ; het plantenornement is wel begrepen 
en het geheel heeft een zekere mate van rust. Op de 
schepping van Dysselhof hebben wij dit tegen, dat 
er figuren zijn aangebracht, waarbij men twijfelt, of 
men met caricaturen te doen heeft, dan wel of hier 
een gewilde naïeveteit bedoeld is. Als caricaturen zijn 
de figuurtjes zeker geslaagd, doch menigeen zal niet 
begrijpen , waarom zij op een diploma van een tentoon
stelling zijn aangebracht. Is evenwel bedoeld, den indruk 
van naïeveteit teweeg te brengen, dan moeten wij 
daartegen opkomen. Wanneer een kind aan zijn vader 
vraagt of een briel langs een telegraafdraad verzonden 
wordt , dan is dit aardig ; wordt deze vraag gesteld 
door iemand, die aan een hoogeschool electrotechnische 
studiën gemaakt heeft, dan is het eenvoudig belachlijk. 
Toen, in vroegere eeuwen, de menschen nog niet beter 
konden teekenen, waren hunne naïeve teekeningen niet 
zonder charme ; als een leerling der Rijksnormaalschool 
zulke teekeningetjes gaat maken, verdient hij uitgelachen 
te worden. 

Het ontwerp van I.ion Cachet doet denken aan de 
Keltische kunst, zooals zich die b. v. in de Oud-Ierschc 
handschriften openbaart. Het bizarre, dat deze kunst 
onderscheidt, is hier echter zoodanig overdreven, dat 
het geheel wel iets van een „vexir" prentje gekregen 
heeft. Ziet men krullen , Romeinsche letters, I lebreeuw-
sche letters of zonnestralen ? Het raadsel wordt niet 
opgelost, en als dit ontwerp door de jury gekozen 
wordt, zal het zeker noodig zijn, er den bekroonden 
een verklaring van te doen toekomen. 

De gekleurde lithographic van Nieuwenhuis voldoet 
ons het besl ; hier is het plantenornement met smaak 
aangebracht, ook aan letters enz. is de noodige zorg 
besteed, lit het feit. dat dit ontwerp het ongunstigst 
gehangen werd, zouden wij echter willen opmaken, dat 
men in „toongevende" kringen voor deze lithographic 
Weinig sympathie heeft. 

Wij zien de uitspraak belangstellend tegemoet. (*) 

VIJFTIGJARIG [UBILEUM 
V A N DE KONINKLIJKE A K A D E M I E EX DE 

POLYTECHNISCHE SCHOOL. 
II aarde Redacteur.' 

dij hebt mij verzocht voor uwen herboren Opmerker 
een verslag van mijne hand te mogen ontvangen betref
fende de feestviering op 4 Januari 1X93 te Delft, 
welke ik, naar gij wist, zou bijwonen. 

Zeer gaarne, gelijk bij menige vroegere gelegen
heid, toen ge reeds aan het hoofd van het eerlijk week-

(°> Volgens een bericht, voorkomende in liet tweede blad van de 
AViv/r.v Rotterdamuht Courant van Vrijdag 6 de/er, /allen alle drie 
ontwerpen door het ltestuur der Vereeniging tot bevordering van de 
belangen van den Boekhandel worden aangenomen. 

REDACTIE. 

blad stond, dat thans van alle banden is los gemaakt, 
heb ik op mij genomen aan dit verzoek te voldoen , 

i te meer omdat ik weet dat ge gewoon zijt mijne 
mededeelingen, naar vorm en inhoud, voetstoots tc 
accepteeren. 

Ik wil u dan geen geregeld verslag, zoo als andere 
i pers-organen wel te lezen zullen geven, maar liever 
eenige indrukken mededcelen, die deze feestelijke 
plechtigheid, zooals de gedrukte circulaire luidde, bij 
mij heeft teweeggebracht. 

Welnu I vijftig jaar is voor een mensch een heel 
aardige leeftijd, maar voor eene instelling van hooger 
(pardon! van middelbaar, zie Staats-. Umanak) onder
wijs beteekent het nog niet veel, en daarom was dc 
wensen van den hooggeachten president van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs zoo goed, toen 

! hij, aan de beurt gekomen om een speech af tc 
steken, hoopte dat de Polytechnische school drie
honderd jaren oud mocht worden. 

Als ik nu op dien jeugdigen leeftijd wijs, is het 
\ vooral omdat ik erg welwillend gestemd ben voor 
jeugdige ontwikkelings-gaven, die, wat plechtige 
feestvieringen of feestelijke plechtigheden betreft, nog 
zoon beetje in den overgangstoestand verkeeren. 

Het was, om het nu maar in eens te noemen, 
( een vrij goed geslaagd familiefeest. 

De familie wachtte de genoodigden af in het feest-
' lokaal. Sommige genoodigden, die zelfs in het kleine 

Delft den weg niet wisten en het lokaal niet kenden, 
hadden aan het station wel een feesteommissaris ver
wacht. Alaar enfin! de feestelingen waren weldra in 
het sierlijk gebouw als opgepakte Inringen bijeen. 

De hoogleeraar Telders heeft toen in eene feestrede, 
die in haar samenstel hoogen lof verdient als voor
beeld van rhetorische welsprekendheid, niet altijd 
gelijkstaande met hetgeen met eloqttentia noemt, 
een overzicht gegeven van het ontstaan, de ont
wikkeling, de fouten, de rampen van de instelling, 
op instigatie van A. Lipkens gesticht. 

Het ligt niet op mijn weg. die redevoering in alle 
onderdeelen na te gaan. I Iet zij mij echter veroorloofd 
bij den lof, dien zij ongetwijfeld in haar soort verdient, 
op een groote leemte tc wijzen. Hij had zoo aardig 
in de rede den Minister van Hinnenlandsche Zaken 
te pakken over het Rijksprocfstation voor bouwmate
rialen, maar wat verhinderde hem, waar zooveel hoog
geplaatste autoriteiten zich onder zijn gehoor bevonden 
eensklaps, als door hooger geest (dan de zijne) 
bezield, een werkelijk welsprekend woord te richten 
tot den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
den heer C. Lely, kweekeling van de Polytechnische 
school, en dezen, ten overstaan van een zoo talrijk
en bevoegd publiek, de belangen van de school, den 
waterstaat, de wetenschap op het hart te binden in 
een expeetoratie, waardoor de wanden van het zaaltje 
zouden gedaverd hebben van toejuiching? 

Hij heeft een zeer schoon oogenblik in zijn leven 
en in dat van dc school onbenut voorbij laten gaan. 

De verslaggevers in de dagbladen zullen den volke 
verkonden, wat de directeur Dr. A. C, Oudemans 
met zijn sympathieke stem, wat de heer W. F. 
Leemans, president van het Koninklijk In-.tituut van 
ingenieurs, de heer J. van der Vegt, voorzitter van 
dc Vereeniging van burgerlijke ingenieurs, de heer 
Hudig, namens de Vereeniging van scheepsbouw-en 
werktuigkundige ingenieurs, de heer C. Muysken.als 
voorzitter van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, de president van het studentenkorps bij 
deze langdurige plechtigheid hebben gezegd, maar 
het is mij een behoefte een lauwerkrans te vlechten 
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om het hoofd van den oud-minister van Waterstaat. 
I. I'. Havelaar, die met eene redevoering, ex-tem pore 
uit het hart gesproken. evenzeer uitmuntende door 
helderzienden blik in het verleden, het heden en de 
toekomst, als door een jeugdige, verfrisschende kracht, 
die alle aanwezigen ten diepste heeft getroffen, het 
geldelijk geschenk van oudkwcekelingen der feest
vierende inrichting opdroeg aan de hoede van direc
teur, hoogleeraren en leeraren, die geroepen zijn hare 
belangen en die van ons dierbaar vaderland te hand
haven. Eere dien hoogst verdienstelijken staatsman! 

Vergeef mij deze uitweiding nu ik terugkeer tot het 
feest zelf. Het gaf een goeden indruk, toen de studen
ten de plechtigheid openden door staande het „Wien 
Neèrlandsch bloed!" aan te heffen, waarmede de 
vergadering instemde. De heer Tak van Poortvliet 
gelieve daarvan r.ota tc nemen. 

liet was ons voorts zeer aangenaam den verdien
stelijken directeur niet zeer veel moeite de hand te
mogen drukken, en toen togen wij, kalm en welgemoed, 
weder naar 's-Gravenhage terug, bij ons zelf over
denkende, hoe jong die instelling bij al haar ouderdom 
nog is, waar het een feestviering geldt. 

Ten slotte eene vraag: Is het eene vergissing, dat 
de decoratie der orde van den Nederlandsehen Leeuw 
niet den heer ( hidemans, maar den heer Telders werd 
geschonken ? 

En hiermede, waarde redacteur. < lode bevolen! 
Dr feestvierenden gelieven in deze «oorden geen 

aanval op de Polytechnische school, maar een wenk 
voor verdere feestvieringen te zien! 

Wat de school zelve betreft, vele zijn de wenschen, 
die wij voor haar koesteren. Het ligt niet op onzen 
weg die wenschen te formuleeren! 

Vw trouwe medewerker. 

PERRYDON INDIA-RUBBER WERK. 
De Perrydon India-Rubber Front-builder, aangekon

digd in het feestnummer van het Bouwkundig Week
blad, heeft op nieuw dienst gedaan, en wel in de beide-
richtingen, in de lengte en in de hoogte. 

De meeste onzer lezers kennen het instrument.: 
Voor hen, die het niet kennen, zij hier aangemerkt, j 
dat het bestaat uit een teekening van een venster- i 
ordonnantie (travee), vervaardigd op gomelastiek. De I 
uitvinder , de heer Perrydon, zegt daarvan dat men. 
door de eenvoudige eigenschap der rekbaarheid van 
het gomelastiek toe te passen, alle bouwheeren kan 
bevredigen, en sender teekeningen te maken, de ver-
houdingen der onderdeelen, ja van geheele gevel-
ordonnantiën, kan wijzigen. En bij welk gebouw is 
die fraaie uitvinding toegepast? 

Natuurlijk bij een regeeringswerk! Nog vóór het j 
eind van 1892 is er een gebouw voor geodesie aan
besteed, te plaatsen in den Wippolder, even buiten 
Delft, 't welk voor het onderwijs in dat vak, maar I 
ook voor de graadmeting en voor waarnemingen, 
beproevingen van instrumenten enz., dienstbaar gemaakt 
zal worden. 

De lieer D. K. ('. K . die daarvan in het voor
treffelijke weekblad „de Ingenieur" melding maakt, zegt 
daarvan zoo leuk mogelijk: „de stijl is dezelfde als 
waarin zooveel Rijksgebouwen van onderwijs zijn ver
rezen : de bijgevoegde teekeningen maken alle nadere 
beschouwingen hier overbodig". 

\ oor het weekblad „de Ingenieur" wellicht; niet voor 
ons! Kn waarom? Omdat te Amsterdam ook een; 
Rijksgebouw verrijzen zal, te weten het Postkantoor. | 
Zij, die de plannen zagen, wisten ervan te vertellen , 
dat het in hoofdzaak opnieuw de vormen te aan- | 

I schouwen zal geven van het kadastergebouw , dat zijn 
dus die van het Wippoldergebouw, van . . . . ja wij 
zouden hier een lijst van alle rijksgebouwen, in de 

j laatste jaren opgericht, moeten laten volgen. 
De Rijksbouwmeester is ongetwijfeld een man van 

1 groot talent. I let wil er bij ons niet in, dat hij 
slechts een enkele snaar op zijn instrument I over
drachtelijk gesproken, zonder aan het India-rubber te 
denken) zou hebben. Moet men hier aan een parti-

1 pris, aan vreemde invloeden, aan sleur denken ? 
Wij weten het niet. Wanneer men tie uitstekende 

details in dc werken des Rijksbouwmeesters ziet, die 
zoo gunstig afsteken bij de schromelijke eentonig
heid zijner gevelordannanties, dan moet men wel aan 
't laatste gelooven. 

Wij herhalen, ware het niet, dat wij te Amsterdam 
door publieke aandacht te vestigen op de omstandig-

I beid, dat men er toch niet goed aan doet het land 
te overdekken met gebouwen van een troostelooze 

! eentonigheid , ons als vreemdelingen aanstarende, 
ternauwernood een andere nationale eigenschap kun-

' nende opgeven, dan dat zij van baksteen zijn opgc-
'. trokken ('tgecn zij met de minste speculatie-kazernes 
gemeen hebben!) wellicht verschoond zullen kunnen 
worden van die heterogeniteit tegenover het deltige 

! Paleis, — wij zouden den stijl van het Wippoldergebouw 
te Delft niet besproken hebben, liet zal niet veel de 
aandacht trekken; voor navolging vreezen wij aller
minst. Ken enkele architect, met officieele melk ge
voed, moge dat doen, hij zal blijven een vreemdeling 
in Corinthe. 

Kn al wil men in een archief (een paperassen-pak-
huis), in een school, in een laboratorium den Rijks
bouwmeester zijn gang laten gaan, men streve er 
althans naar om met den bouw van het nieuwe Post
kantoor in de hoofdstad niet het drijven te bevredigen 
van een enkelen dilettant, rijdende op zijn stokpaardje, 
een zoogenaamd beginsel van twijfelachtige juistheid ; 
men streve er naar dat het Postkantoor, behalve 
aan de eischen van het gebruik, ook voldoe aan die 
der schoonheid! 

Dat de bouwvormen van een openbaar gebouw een 
verstaanbare taal moeten spreken, dat zullen alleen 
decadenten, nieuwe-gidsianenen hun impressionistische 
vrienden bestrijden ! 

P R I J S V R A G E N . 
ONTWERP VAN EEN BRUH OVER DE NEWA. 

In de zitting der Petersburger bouwcommissie van 
den aden December zijn op grond der goedkeuring 
van de technische jury de volgende ontwerpen bekroond. 
De eerste prijs van 6000 roebels viel ten deel aan een 
in de Fransche taal onder het devies: „Minor" inge
zonden project. Toen het couvert, van hetzelfde devies 
voorzien, werd geopend, bleek het, dat de maker 
van 't project de beroemde Parijzer firma Puffel was. 
De brug is naar het bogensysteem geprojecteerd en 
moet ongeveer 9,000,000 roebels kosten. 

De tweede premie van 3000 roebels werd aan 't 
plan der ingenieurs K. I.embke en Kugenius Knorre 
uit Moskou toegewezen; zij hadden het project onder 
't devies „Kreml" ingezonden. Den derden prijs ver
wierf een in de Duitsche taal onder het devies „Acier" 
ingezonden project van den ingenieur Momtschilow in 
Sofia. Hij projecteert de brug volgens het balkeil-
svsteem met consoles. Bovendien is besloten om twee 
projecten, die niet bekroond zijn, aan te koopen ieder 
voor 1500 roebels. Het eene, onder't devies „Major" 
behoort mede aau bovengenoemde firma Eiffel; de-
brug is in den vorm eener hangbrug geprojecteerd. 

Het andere, onder't devies „Kien sans peine" behoort 
den Franschen ingenieur Caille, die de brug ook vol
gens het bogensysteem projecteert. 

In 't geheel waren er 16 projecten ingezonden, 
waaronder slechts 5 Russische; 1 uit Moskou, dat 
bekroond werd, en 4 uit St.-Petersburg. In de be
kroonde projecten varieeren de kosten tusschen 9 en 
I I millioen roebels; in de overige werden zij door 
elkaar op 4 tot 5 millioen berekend, waarbij één 
project op 1 ., millioen, een ander op 2 millioen. 
Ken der beste projecten, dat ook uit Frankrijk her
komstig was, kwam te Iaat aan en moest van de 
mededinging uitgesloten worden. Van af 10 December 
jl. worden alle bekroonde en aangekochte projecten 
op't stadhuis openlijk tentoongesteld. 

WATERI-TLTERS. 
In den voorgaanden jaargang (") werd een en ander 

omtrent waterfilters medegedeeld en de lof van het 
Chamberland-filter gezongen De kosten daarvan, die
naar ik vermoed 20 a 2 ; gulden zullen bedragen, 
zijn een bezwaar voor de algemeene toepassing, daar 
niet een ieder zich de weelde van zulk een uitgaaf 
zal kunnen getroosten; uit dien hoofde verdient het 
aanbeveling om te onderzoeken of er mogelijkheid 
bestaat zich een deugdzaam filter met weinig kosten 
te verschaffen. 

Mijns inziens bestaat daarop uitzicht en kan een 
filter van dezelfde deugdzaamheid als dat van Chamber-
land voor weinig geld worden saamgesteld. 

Men neemt daartoe een grooten 
keulschen aarden pit en boort in 
het ondereinde een gat voor de-
plaatsing van een tinner kraan, 
die in een bus van caoutchouc o, 
kurk bevestigd wordt. I let filter 
zelf bestaat uit een zinken bak 
met deksel; het ondereinde van 
den bak, dat in den pot hangt, 
heeft geen bodem en slechts een 
omgaanden rand tot dracht van 
den nader te noemen steen. In 
dezen bak Izie figuur) wordt een 
stuk mergel- of zandsteen uit den 

\ St.-Pietersberg te Maastricht, cn 
van 20 cm. dikte, op een laagje-
pijpaarde gelegd, waarbij men 
zorg moet dragen dat de steen 
zoo zuiver mogelijk wordt afge
werkt , en dat de tussehenruimte 
van bak en steen uiterst gering 
blijft. De overblijvende ruimte-
wordt daarna met fijngemalen 
mergel gevuld en het filter is 

gereed; zijt verzekerd dat gij met dit toestel even 
helder water verkrijgt als uw buurman, die zich een 
Chamberland-filter heelt aangeschaft. 

De kosten van dit filter zijn gering en worden 
geraamd als volgt: 

een keulsche pot fr. 1.50 
een kraan met stop 2.— 
een bak met deksel van zink N". 16 . ., 4.— 
een stuk mergelsteen, hier bijna voor 

niets verkrijgbaar en in Nederland waar
schijnlijk bij een steen-of beeldhouwer 
te bekomen 2.— 

te zamen 
overeenkomende met ongeveer / 470. 

fr. 9 . 5 0 

(*) Zie liet tiommer van 29 < tctober 1892, bladz. 354 en 355. 

Onder de vele voordcelen, aan tlit filter en dat 
van Chaniberland eigen, behoort de gemakkelijke 
wijze, waarop tie bovenoppervlakte van den steen 
kan gereinigd worden. I )e filtreering geschiedt bij het 
Chamberland-filter door eene dikte van enkele milli
meters, terwijl het water bij het boven omschreven 
filter door eene dikte van 20 cm. moet doordringen. 
Per dag kunnen daarmede 5 a 6 emmers water ge
zuiverd worden. 

HASSELT (België), December 1892. 
B. 

ARCH I I V. 1 Tl IU I. I AMU IT] V. 
Vergadering ;•«/// 4 Januari 1893. 

De Voorzitter, de beer II. li. Jansen, opende «Ie eerste vergadering 
van het genootschapsjaar en riep de leden een hartelijk welkom toe, 
w.i.niKi .Ie notulen werden ge!cz.-ll en goedgekeurd. 

De heer Joh. Smijt hield cene lezing over het gebruik van ijveren 
steen hij verschillende construction en vond aanleiding juist dit onderwerp 
te behandelen, daar de oudere bouwkundigen de jongeren van ondank
baarheid en verwaandheid beschuldigen en steeds het woord over 
oaetnteli. hebben. Volgens spreker kenmerkt de bouw kunst zich sinds 
de K.e eeuw door weinig originaliteit en weid in bet oude naar 
nieuwe vormen gezocht, zonder dat hel mocht gelukken nieuwe vormen 
te scheppen. Aan onze eeuw met bare uitvindingen is de taak weg
gelegd een nieuwen stijl in het leven te roepen cn den ingenieur komt 
dc eer toe het ijzer recht te hebben doen wedervaren; de architecten 
zijn echter te weinig ..savant" cn de ingenieurs Ie weinig ..artistiek". 
Hierna deelde spreker eenige beschouwingen mede van Viollet-le-
Duc en lichtte het gesprokene door teekeningen toe, waarbij ijzer en 
steen toepassing vinden en band in band gaan. Wat de Grieken 
slecht, door ma-sa'- steen konden uitdrukken, kunnen wij, d,x»r bet 
equilibre-sysieem, op geschikte wijze van ijzer maken en hierbij speelt 
het oordeelkundig overbrengen van druk een groote rol. 

Spreker wees op de veranderde behoeften, door de sociale neigingen 
van onze maatschappij ontstaan cn waarmede de bouwkundigen reke
ning moeten huilden; waar vroeger zalen voor 500 personen voldoende 
waren, worden thans ruimten voor 5000 personen geëiacht. De spreker 
werd luide toegejuicht en nadat er gelegenheid gegeven was .Ie teeke
ningen van nabij te bezichtigen, werd het debat geopend. 

De heer K. de bazel gal' eene kunstbeschouwing van bet werk van 
I.. |. IJsendiick over de Nederlandsche bouwwerken van de X tot 
de XVli eeuw, waarna de heer ti. V. Zeeman als redactielid uil het 
Bestuur werd gekozen. 

lieu voorstel tot het ondernemen van een tocht op schaatsen naar 
Monnikendam, ontmoette geen bijval bij bet Bestuur. 

BIN N E N I . A X DS C H E B E R I C H T E N. 
' S - G R A V E N H A G E . Met genoegen hebben wij de twee lcvcll-groole 

schilderijen aanschouwd, waarvan de tentoonstelling gedurende enkele 
dagen hi dc l.ange Poten n". 20 is geopend. 

Onze gruutc schilders mogen beweren dat die doeken uitsluitend op 
-piegcl-ellcct zijn vervaardigd, niemand zal betwisten dat zij, tot in 
.Ie geringste bijzonderheden, getuigen van uitstekende opvatting en 
uil voering. 

„Vitriool'' van limit .Wide is een hoog dramatisch onderwerp .Met 
gezonden realist Uchen blik opgevat , straalt er een poëtische lint in 
door. Het geheel boeit in hooge mate. 

In „Amor cn Venus" van den Munchener schilder Leouard Slurru, 
bewonderen wij de harmonie van het geheel en wordt het oog aan-
genaam aangedaan door de voorstelling dezer kuiscbe vrouweliguur. 

bene beschrijving van beide schilderijen laten wij achterwege , 
omdat het idéé van beide schilders er duidelijk in ligt uitgedrukt. 

Wie iets werkelijk „schoons" wil zien, verzuhue niet deze tentoon
stelling te bezoeken 

— Naar wij vernemen heelt de oud-inspecteur van den waterstaat; 
de heer J. 1'. W Conrad, vnn dc Spaansche regeering de uiti liging 
ontvangen tol bet doen van eene opneming van de waterstaatswerken 
in de golf van Valencia. 

— Het bestuur der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs heelt 
zich als volgt geconstitueerd: J 'van der Vegt (voorzitter), L.E Asser 
(secretaris), J- A. Roycr penningmeester., I. M. 'leiders, 1». !\. 
Knuttel, Ihr.'n. I. A.'kepelacr van Uriel cu A. Keurenaet 

lol leden van de redactie-commissie voor hel orgaan van de ver
eeniging. het weekblad /». Ingenieur, werden herbenoemd de heeren 
|. M. "leiders en 1.. E. As-er, terwijl .Ie nieuwbenoemde penning
meester, de heer J. A. Rover, als zoodanig in de redactie-commissie 
plaats nam. 

— Hij den Haagscben gemeenteraad is door den heer 1'. Hok 
concessie aangevraagd, v : zooveel die gemeente betreft, voor dcu 
aanleg en de exploitatie van een spoorbaan van den Hoek van Hol
land naar Scheveningcn, voornamelijk bestemd voor bet vervoer van 
Scheveningsehe visscherspinken. 

— I le heer 1'. van takel, chef van dc werkplaats der telegraphic, 
herdacht Maandag den dug, waarop hij vóór .10 jaren bij de tclegraal 
in dienst trad. Van verschillende zijden ontving de jubilaris blijken 
van belangstelling, o. a. van opzichters uil andere plaatsen des lands 
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cn van het personeel der werkplaats alhier. De hoofdingenieur, dc 
heer Collette, bracht den heer Van Erkel een bezoek en sprak hem, 
in tegenwoordigheid van verschillende beambten bij de telegraphic, 
in hoogst verecrende woorden toe. 

L E I D E N . Als bijlage van zijn schrijven van 6 November jl. heeft 
ile vrnfgeregemeentearcbitect.de heer I». K. f. Knuttel, nog het volgende 
aan den Gemeenteraad medegedeeld : 

Oorspronkelijk was mijn voornemen de vragen aan de deskundigen, 
de heeren Metselaar Sr. cn Vink, door de Raadscommissie gesteld en 
de antwoorden daarop punt voor punt aan een nadere beschouwing te 
onderwerpen. 

Ik verkeerde toen nog in de meeniug dar de eigenaardige Opvatting 
der genoemde deskundigen, welke in dc vakkringen zooveel ergernis 
heeft gewekt, sleclns het gevolg was van een bepaalde opdracht der 
Raadscommissie. \u ik uit de stukken meen tc moeten aannemen dat 
dit niet het geval i-, ontbreekt mij tot die nadere beschouwingen alle 
opgewektheid; waar mannen die als deskundigen moeten oordeelcn, 
niet slechts zoo weinig gevoel van collegialiteit en rechtvaardigheid 
toonen te bezitten, maar ook een zoo weinig practische werkwijze 
volgen, (*) daar is hun oordeel reeds van zelf veroordeeld. 

Daar in deze geheele zaak mijn streven is geweest mij van persoon-
lijkhcden te onthouden, /al ik ook weerstand bieden aan de verleiding, 
om uit de werken van dc heeren Metselaar en Vink. respectievelijk 
als architect en aannemer uitgevoerd, na te gaan of de Raadscom-

(*) Een merkwaardig staaltje van de onjuistheden, waartoe dc wij» 
van werken moest leiden, vonden wij in het antwoord op vraag 26, 
waar de deskundigen de noodtrappen voor tijdelijke werken aanzien, 
welke eigendom van den aannemer blijven. 

I missie wel gelukkig is geweest in hare keus, doch daarenboven moet 
; mij hiervan weerhouden hun antwoord op vraag 3S. Immers mannen, 
I die, zij het ook vragend er wijze, de insinuatie duiven neerschrijven: 

„of er een doel heeft bestaan door onnoodige zwaarte zooveel ponden 
j meer te leveren om de geldelijke eischen zooveel hooger te kunnen 
: Stellen" vernederen zich zelf en men zwijgt verder over hunne beweringen. 

De blijken van sympathie en instemming, welke ik van de meest 
: verschillende zijden uit de vakwereld mocht ontvangen, versterken mij 

in de overtuigingen cn opvattingen, welke ik in mijn rapport heb 
ontwikkeld en waar ook de vakbladen zoo eenstemmig zijn in hun 
oordeel, wensch ik te volstaan met de overlegging van: 

I Ex. Weekblad de Ingenieur van 2*> November 
I „ lïouwkundig Weekblad 26 
1 „ Opmerker .. 10 December, in welke nummers 

de redacties dier bladen hun oordeel geven. 
I >at ik deze bijlagen eerst heden inzend, ligt daaraan dat ik 

wenschte te wachten dat ook de Opmerker zijn geanonceerd artikel 
zou publiceeren, terwijl het blad zich eerst bepaald had tot een korte 
veroordeeling van de houding der deskundigen. 

's-Gravenhage, 12 December 1892. I». E. c. K M TTEI. 
MIDDELBURG, Voor de betrekking van oplichter bij dc gemeente-

fabricage is dooi burg. en w elh. ccne\.anbeveling opgemaakt,bestaande 
uil dc heeren 1». C. de Do(-, te 's-Gravenhage, laatstelijk opzichter bij 
den aanleg der werken van de geineenteduinwatetleiding alhier; A. 
Arbeiter, tijdelijk opzichter bij de gemeentewerken te 's (.ravenhage; 
J. Rietveld te l.eiden, opzichter bij de verbouwingen van het Acade
misch ziekenhuis aldaar; J. Beijderwellen Wa 
departement van justitie te Alkmaar en W. A. 
bij de gemeentewerken te Dordrecht. 

opzichter bij het 
de Jong, opzichter 

PERS) INALIA. 
— llij Kon. besluit is aan Mr. W, A. baron 

Van Verschuer, raadadviseur bij het Depart, 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, op zijn 
verzoek, eervol ontslag verleend als Rijks 
com mi.-sar is bij de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en bij de Ilolt. IJ/. 
Spoorw.-maatschappij. 

- Bij Kon. besluit is Jhr. Mr. J. C. M. 
van Riemsdijk, chef van algemeene zaken bij 
dc Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, benoemd tol ridder in de orde 
var. den Nedei landselien Eeeuw. 

— Hij den Waterstaat in Nederlandsch-lndie 
is de neer E. E. (.raaf van Randwijck be
noemd tot adspirant-ingenieur. 

— Hij beschikking van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid is aan A. 
(. Broekman, te 's-1 lertogenbosch, met 
ingang van i Februari a. &., wegens opheffing 
van bediening, eervol ontslag verleend ais 
eerstaanwezend ingenieur bij den aanleg van 
Staatsspoorwegen, onder dankbetuiging voor 
de vele en belangrijke diensten, den lande be
wezen, en met toekenning van den titel van 
hoofdingenieur. 

— liij Kon. besluit zijn 10. benoemd: a, 
tot ridder in de Nederl Eeeuw, J.M-Telders, 
hoogleeraar aan de Polytechnische School le 
Deht; /'. tot officier in de orde van Oranje-
Nassau, Dr. A ('. Oitdemans Jr., directeur 
dier school: «. tot ridder in de orde van 
Oranje-N a-sau I'. Tétar van Elven, leeraar bij 
en II. E. Verschoor, administrateur van die 
schoot; en is de medaille der orde van 
Oranjc-Nassnu, jn goud, toegekend aan I'. (1. 
(lOsselaer, amanuensis bij meergemelde school 

Door «len Raad van commissarissen der 
Maatschappij tOI Exploitatie van Staatsspoor
wegen zijn met ingang van 1 Januari benoemd: 
toi adtunct-cbel van hel mouvement de heer 
A. (1. A. Evei Is, thans inspecteur bij den dienst 
der exploitatie; tol inspecteur bij den dienst 
der exploitatie de heeren R. T. M. Dul'our, 
thans handelsagent, en Jhr. R. A. van lbdlhe 
tot Echten, than- adjunct-inspecteur ie klasse. 

— De atUpiranl adjunct-ingenieur tier tractie 
van de S.S. ie Vtissingen, de lieer Peretra, is 
Op verzoek eervol ontslagen, terwijl ter zijner 
vervanging is benoemd te Vlissingen dr adjunct-
ingenieur de beer Vaes. 

— benoemd tot directeur der stoom/uivel-
fabiiek te St. Nicolaasga de heer IE A. 
Brandsma, thans directeur te Denekamp. 

— 1'ij Kon besluit zijn benoemd tot amb
tenaar bij den algemeenen dienst van den 
Rijkswaterstaat J. J. de Reede en I'. van 
Voorthuyzen. 

--• De civiel-ingenieurs |. A. Sluiter en II. 

Ó -

van (.orsei zijn voor den tijd van een jaar 
gecontinueerd als tijdelijk adjunct-ingenieur bij 
de normaliseeringswerken van de Waal. 

— De heeren W. E. Binnendijk. E. II. 
Piepers en li. Gelsing zijn voor den tijd van 
een jaar benoemd tot buitengewoon opzichters 
bij de werken tot normaliscering van de Waal 

— De heer E. M. Korevaar is tot 1 April 
1804 benoemd tot buitengewoon opzichter bij 
het maken van ecu gebouw niet aanhoorig-
heden voor den tc stichten stoomwatermolen aan 
het Noorder afwateringskanaal nabij Keizersveer. 

— De heeren J. v. Nieuwenhoven, <'. N. 
Smit-, J J. Koud ra ine en A. J. Vos zijn tot 
1 Januari 1S94 gecontinueerd als buitengewoon 
opzichters bij k-stek 170. 

Met ingang van 1 Januari hebben li. en 
W. van 's-Cravenhage benoemd tot opzichter-
teekenaar bij de duinwaterleiding E. A. I'. 
Peereboom Voller en tot jn klerk bij dien tak 
van dienst A. J. Bakker. 

I 'r * ïemeentei 1 id te \ lissingen benoemde 
tot leeraar in het nandteekenen aan de Bur
geravondschool de heer II. II. Stomps te 
Amsterdam. 

De heer A. J O vermeer te Noord wijk 
werd, uit een zevental sollicitanten, voor lS<)} 
benoemd tot opz. over de genieeniewerkenaldaar 

drag van / 150. Adres vóór 5 Februari aan den 
Uur geineester. 

A D V E R T E N T T E N , 

WILHELM TILLM-NNS. Remscheid. 
O/Hirrirht Js.'ill. 

i>iA4'<II|tl JI A nwtcriltitn iss:t. 

(iverkappiii^en en Complete Gehoiuren 
van gegalvaniseerd gegald Ijzer, 

Caulegusei, Ontwerpen ei Prijsopgaven 
worden verstrekt door den Generaal-
Agent voor Nederland en Koloniën 

T . « . T I M I Ï jr.. Am«t lam. 

so 

i i 

ViU'AN l'K UK TREK KINOEN. 
— 1! 0 u w k u n dig t e e k e n a ar, l e v e 11B 

opzie lit er. Adres lett. DST aan het Alg. 
Advert, bur. Nijgb en Van Ditmar, Rotterdam. 

— Opzichter van den prov. water
staat van Nuord-lJrab.uit. Jaarwedde /'1000. 
Adres vóór 15 Januari aan t ie deputeerde Staten. 

— Directeur der gasfabriek te 
I'urmerend. Jaarwedde /' loco. vrije woning 
enz., en veranderlijke Ixïlooning tot een be
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BENNEWITZ & C ° . 
PapierstUc - fabrikanten. 

DAMRAK 85- A M S T E R D A M -
velen hun reols /'-o minslî ' ti.-lcnd l':ilirik;i;ii 
tot decm-iili.; viin l>|jif..nds en Wanden, 7.»»:\\-

. Koof, Perk en andere lysten, Roeetten, Denr-
bekroiiinyeu enz ter nelieele vci'vaiihriiihr van stuliadiiur-

i ' Werk: het iaat zieli zen* gemakkelijk en tegen alles beves* 
tî ni. is zeer licht, lê en voclit en vuur hestaiid. direct le 

ItpMcbilrwren, eigent zich loowel voor nleawe als te moaerniseeren 
gehouwen en k» . t*ij verhulling m derg vaar voor breken afgenomen 

en jn • Ie to betrekken woning iH-veslî d worden, liet lasliye witten 
Vi r\all e î-lokkeii. ilitür afvallen, zooals hij gips dikwijls roorkoml 

«•lijk Ueillusij-eerd uiniiHterboek ii f 1 — ve.knjghaar. 

11 si si r l e ui 
l-W lilt I K A VI' In 

IIHl- '- M o x n ï k . 4-I'llIIiI.>-. Houten l'nrkel-, 
('lioulelioiie. en A^pluill \ loeren. 

Depóthonder cn eenig e«niee.ssioiiuris voor .Nederland en Kuloniën ran do 

Houtgraniet (Steenhout) Fabriek te Potschappel 
voor waDdbekleedsel, plinten, vloeten op bont als ook op steenonderlaag. 
Hl XI KT i> eene under /.éér hooge drukking daargestelde 

chemixche rerbinding van zaagsel tol eene /eer harde en vaste massa, 
die alle voordeden van het hóul nier die \nn steen bezit, /under dc 
nadeelen van beidt tc hebben. Houtgranlet i> volkomen onceranderlyk 
run volume. l'i.jna onverslijtbaar 1 1 1 "i geen vochl op, wtrkl niet en 
ongevoelig vuur tomperataurginvloeden; «rordl vervaardigd in platen tol 
een vierk. Meter, van at' li in.M. en 

vervaardigd 
dikker tul 'J"> niM. 

II11111' WA i\ o u i IV a Ei il li e l i l e c d s e I 
/.<><> h»r<l 11 IN «leen 

• A N p 0 L Y C U B O O M - C E M E N I' IN AI. I. I; K I. I: I B I; N . 
voor Hill I- en l l i i i l e n - l l e | i l e i « l < ' r i i i | 4 . 

ataMh v Ileklee.lins van l l ee lnnlee- wt BtaoaapQjWM. 
BIJZONDERE EJOESSCllAl' l 'EN : 

De Polychroom-Coment ia een zeer slechte warmtegeleider in 
tegenoverstelling van gewone Portland-Cement. 
Lokalen mol Pylochroom-Cemen! bepleisterd, laten zich gemakkelijk 
verwarmen, daar deac als slechte warmtegeleider dc koude van bel 
metselwerk afsluil er niel doorlaai. De voehl kan zich aan deze 
bepleistering niet e«i i«leu»eeren Ihel / . g. zweeten der muren) 
daarom ad van hol Banitairo oogpunt uit de beste bepleistering, aan 
alle andere voor tc trekken. 
De bepleistering is gelijk van ti in d<- kleur »au Bentheimersteen. 
Kan reeds na :i weken lie se li i I d e rd worden. 
Geene bij gebruik van gewone Cemenl voorkomende windscheurtjes 
ol uitwaseming. 

Vii i i iv i i^e %Vn:u!e;i. PlalonUs. Gewelven 
en compleete Gebouwen 

ililiir lie< ayati • K A H I T Z . 
van li i | i>Unll. ol' ('(••••••iitNUi'rie. 
Vlakke en gewelfdo plafonds voor 

elke oterfwanniny, in alle vormen, 
zoowel onder als hunn vuurvast. 

Liehte warmte- en geluidwerendo 
moren, <iok in hoekige vormen, 3 a 
5 cM. dik. 

Dunne en drooge laoleerwanden, 
compleete ziekenbarakken. Duur-
n bolle lijsri'ii. kunalen voor ver
warming , ventilatie, enz. Groote 
besparing aan ruimte, spoedige óp-
drooging, \ i ij van scheuren enAtti*-
zwatn. 

•ialil' hel «vwlee i l l JIIIXIKIt. 
enkel van l'emeiilw|M»eii'. 

Lichte vlakke g(*vrerven voor elke 
belasting, iö m.M. dik. tol op de 
grootste afstanden vuurvasl en niet 
afdrojtjielend. Onbrandbare, warmte-
eii eoridwerendi bedekkingen van 
alle aan vuur en water blootgestelde 
constructies. Geheele dakbedekkin
gen mei inbegrip van goten en 
afvoerpijpen. nul<rreservoü's, bad
kuipen, zwembassins, geheele buizen
leidingen, geheele bouwwerken iu 
vulkanische en tropische gewesten. 
I 'uurtaste trappt». 

XII. .Tien vriige «mier toexeinliiijj vim leeKening; ol' schet-
«en. ape>clale «paiivc van kaarten. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AMBESTEDM. 
iVoolf REKENING VAN DEN STAAT.) 

StoomtimmerfaMek FORTTJNA. 

berichten dat zij 
lioliliiu aanKOgtel 

JANUARI zal ff 
lo voorraad van 

tif;il worden een 
vuren en grenen 

nun wiens adres in de eerste helft van 
l lepót. waar inoiiNlerileureil. ZOomi 
lijsten iu do meest gebruikelijke protii'ls voorradig /.uilen zijn. 
S|»e«-iiile Inrieliliiii; voor limner- en W'iiikelbelhiimeriiiKen. 

( J e l u s . \ A > H O U T Ü M . 

Op liinxhi^ dm £ Isten .liimiiiri 
is*.»;;, des namiddags ten 54 nre {lokale 
lij'h, aau hei Centraalbureau der Maai-

j schappij tul Ksploilatic\an Staatsspoor-
I wegen liij de Moreelse Laan te 1'l'llHi III', 
, van: 

BESTEK No. 589. 

| Hel maken van een gebouw ten 
dienste der posterijen op hel 
station U T R E C H T . 

Jtegruoting /' 23M40.-. 
De besteding geschiedt volgens §67 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den SOsten Decem

ber Isü'J ter lezing aan het Centraal-
liurenu liij de Moreelse Laan en aan liet 
bureau van den lieer Sectie-Ingenieur 
II. K. IIKI'.NKK ie Utrecht cn is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau i Dienst van Weg 
i'ii Werken|te bekomen, tegen betaling 
van ƒ0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
<'eiitraalliureaii (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op'het terrein zal geschie
den den Killen Januari 1893, ten 1.30 
uur na middag i West Kitropeescht tijd), 
(Centraalstation). 

I . ui i ii i. den 28stcn December 1892. 

Hollaadsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

A A I B E S T E D D T C f . 

Op M a a n d a g den lOen J a n a a r l 
ISSl-l. des namiddags ton half twee 
uur (iiireeun iehfi.jd) zal in hel Cen
traal Personenstation te AMSTEBDA.M, in 
liet lokaal naast de wachtkamer 3c Kl. 
i ingang Vestibule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek No. 545. 

| De levering van diverse houten 
balken, stammen en platen, 
t< 'i 11 a '1 ii uwe der centrale wi TI< -
plaats te H A A R L E M . inden 
loop van liet jaar l.S'.Kj IK> 
noodigd. 

1,,-siek i- ad / 0.50 verkrijg
baar liij den Portier aan het ('entraal-
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te AMSTKBDAMorop 
fruiten aanvrage niet toezending van 
Int bedrag aan het Bureau „Tractie 
en Materieel", Kamer No. 191 in voor
noemd gellouw 

Inlichtingen worden verstrekt door 
deu ('hel' van de Centrale Werkplaats 
te II.V.\III.I:M. 

•te Ailniiiiinlrntt-iii'. 
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LOODWIT, ZINKWIT, MENIE. 
ffrjraramteertl 4 ii<>mi«<-ii aartver. 

„DE WATERVERF" voor Buiten- en Binnenmuren 

- 0 

. . . . . . . . . . . . r > g"bruikt cn bevelen «ii mot vertrouwen aan. 
l l l . A l K t V l t M N I l < A K K O L I X K I U . L M I in , •„,,. enz. ,.„•,. 

n roor •»•:< oit\TII:\VI:I{|% worth i /,.,.r voel 
KI.AI KVAItMSI 

<i. M . K O K S tK < «>.. Ivfi/.crsonu-lii A iiislonlam 

nï 1 1 • Ï • T Tii 

Kantoor SOPHIAPLEIN. AMSTERDAM. 
BECKER &BUDDINGH. H. & J. SUYVER, 

FABRIKANTEN V A N 
A. rnhem. 

KONINKLIJKE l'AKRIKK 
V A N 

\VA'I'I.KI*Af4- IIOKKMKKT-
r.s AMIKIIK 

IXSTIM JIKVfDX. 
v INOEN1EI lis. ARCHITECTEN. 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

<M'l"'lllilill< il(l-i j/.clrll 
1 *< • i I itoha 1 < - II. 

n|i di' Intern. Tentoonstelling to Amnter-
ilunt Ins."! bekroond mot 

KKIti: lUI'l.dMA bMgttaoudfrsclieiding). 
lloll.1111K.il,' T u i » f 11 %i'i'|>«Hi'<l. 

Bickerstraat 
A H W T I S M P A M I , 

D 11) 

W E E G W E R K T U I G E N . 

LICHTDRUKPAPIER. 
Witte lijnen op blauwen grond en zwarte lijnen 

op witten grond bij 

| i | i l j i | \ i ' l l n K ' i i l n W l i i j ^ J n i ' i i 1 

W O \ * T I - : K * « 1 1 n U M H I A t i : \ mm l imit ing)- . 

Rietplankenfabriek. (Sjst. dl" 
.1. W . M O L l . I X . <£ou<l . i . 

riiiloiid-. N<>|»iinili<>iiiiii'<>ii. 1 <'iiliIiilickok<'i>. 
ONBRANDBAAR GELUID- en WARMTE-ISOLEEREND 

FlUdtCÜ K E S S L H R ! ««-i-l*!*•*«• I H K - -Ti'1rr'"T"-*—w **" K n i k - ui I H M M B , 
OIIICHIMII-CII. L i p * ,-riz. 

(Viiiriif 

U a e r 

I ' l l . I I I I I I J . 
I ' H O T O / I * € • « ! K A I ' l l I K , 

I-u Htv IT u 1 y |n- 1111 i »• lil i 11 

van 6. J. THIEME, te Arnhem, 
lie ondergeteokende vestigt deaan-

iliirlii op zijn inrirhtin^ voor l*hnto-
lit li •>••!••. Iiij/.oiiili'i' geaehikl 
roor dr reproductie vnn I'IKIIM. 'I'cc 
k<*niiiK«'ii rn/.. vim Illl. Architecten 
i'ii Bouwkundigen: op die vuur l'holo-
y.iiM'wjcmpliif roor de reprodnctie 
vnn riatcii rn <. int U W , ook vnn 
Ti ikc i i i nycii roor Boekwerken ene 

ten dienste van IIII. Uitgeven en n|> zijne 
Mtéi-éoty iM'-liirichtiiijc roor Illl. 
Drukkers, alli'.s tut de minste prijzen. 

1'roHpri-tiiHsi-li nirt prm-vrn vnn In-werking. 
wiinlrii n|i franco sanvragv frnitii toege
zonden. 

Q. J. T H I E M E 
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AFZONDERLIJKE NOMMERS met of zonder plaat 

BOUWKUNDIG TEEKENEN. Dc meesters der latere middeleeuwen, wier werken 
wij beter kennen dan hunne namen, hebben tal van 

Het bouwkundig reekenen . zooals het tegenwoordig teekeningen achtergelaten. waaruit wij niet slechts zien 
in de verschillende landen der wereld beoefend wordt, kunnen hoe zij werkten, maar ook, van «elke methoden 
is een uitvinding van betrekkelijk jonden datum. ; zij zich bedienden. 

()f de Egyptenaren reeds bouwkundige teekeningen Tot in dc 13c eeuw werd de bouwkunst uitsluitend 
maakten, is ons niet bekend. Dat dc Grieken en [ door dc geestelijkheid beoefend. De talrijke groote 
Romeinen het deden, is zeker; bij de bekende tien werken, tlie toen ondernomen werden, maakten echter, 
:>oeken over bouwkunst van Vitruvius althans be- j dat toen ook het Ieckcn-clement een rol in de bouw-
hoorden afbeeldingen, die echter niet tot ons gc-
komen zijn. Het is echter een feit. dat het teekenen 
in de oudheid een zetr ondergeschikte rol speckle, 
joch dat het maken op den voorgrond stond. Plannen, 

kunst begon te spelen. Zoo goed als in de oudheid, 
bestonden ook in dc middeleeuwen voor de bouw
kunst vaste regels, waarvan niet afgeweken werd. 
Terwijl dc ouden als maatstaf voor hunne verhoudin-

in den zin zooals wij dien begrijpen . en die een vol- | gen de benedenste mid tul 1 ijn van de zuil aannamen , 
'<omcn overzicht van het te stichten gebouw geven, ] construeerden de meesters der middeleeuwen hunne 
•.verden door Grieken of Romeinen niet gemaakt. Dc verhoudingen met den passer. 

ntwerpen van dien tijd werden op perkament, op 
lopden of marmeren platen, of op wasplaatjes gegrift 
of gekrast, en gaven slechts een zeer gebrekkig 
overzicht van het geheel. Bijzondere zorg werd echter 
besteed aan het uitslaan op de ware grootte, terwijl 
van alle onderdeden met zorg modellen werden ver
vaardigd. Dc uitnemende technische uitvoering , waar
van alle monumenten der oudheid blijk geven , bewijst 
hoeveel waarde men toen aan een zorgvuldige voor
bereiding hechtte. De eenige bouwkundige teekening, 
welke uit de oudheid tot ons gekomen is, bestaat uit 
een fragment van het in marmer gegraveerde plan 
der stad Rome. I lit plan is slechts in enkele lijnen : 
de dikte der muren is niet aangeduid. 

De oudste bouwkundige teekening in den eigenlijken 
.:indes woortls, die wij bezitten, is afkomstig uit de negende 
eeuw. Zij is op perkament geteekend en verbeeldt een 

De middeleeuwsche ontwerpen zijn meestal op per
kament, een enkele maal ook wel op papier geteekend; 
De lijnen zijn met een zilveren stiftje ingekrast, en 
alleen gefokt . voor zooverre zij geen hulplijnen zijn. 
Dc plattegronden zijn zoo geteekend. dat de ver
schillende horizontale doorsneden in één figuur zijn 
aangeduid, wat het overzicht vergemakkelijkt. De 
opstanden zijn zuiver geometrisch; is een toren of 
een ander bouwdeel achtkant , dan is dit op tamelijk 
onbeholpen wijs perspectievisch aangeduid. Onder de 
lijsten is meestal met het penseel een donkere tint 
aangebracht, terwijl schuine vlakken vaak gearceerd 
zijn. Vele kleinigheden, die in de opstanden niet 
duidelijk te zien waren, werden daarnaast op grootere 
schaal, soms perspectievisch, voorgesteld Ornement 
werd alleen zeer vluchtig aangeduid; hoe het worden 
zou, werd eerst vastgesteld . wanneer dc steenen reeds 

plan voor het nieuwe klooster van St-Gallen. Dit ontwerp I op hun plaats waren, 
is goed doordacht en fraai en doelmatig gedisponeerd; | Zijn dus de teekeningen der middeleeuwsche mees-
de verklaringen zijn in latijnsche hexameters gesteld, [ters, die zoo menig grootsch monument gesticht 
In het plan van de kerk zijn tie maten ingeschreven; hebben. dat de eeuwen tart. zoo onbeholpen , tlat 
Ie overige afmetingen kunnen daaruit afgeleid worden, j zelfs een leerling van een hedendaagsche ambachts-
De dikte der muren is niet aangeduid, de lijnen zijn school cr den neus voor ophaalt, die der Renaissance-
tamelijk strak in inkt getrokken. I kunstenaars zijn niet veel beter. Het is duidelijk, dat 
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in de zestiende eeuw het bouwkundig teekenen als 
niets anders beschouwd werd dan als een der vele 
hulpmiddelen, die den bouwmeester ten dienste staan. 
Het bouwen zelf bleef hoofdzaak. De plannen waren 
meestal slechts schetsen in inktlijnen, de opstan
den werden als eenvoudige perspectieven behandeld; 
van enkele details werden penteekeningen gemaakt. 
Aquarellen, afgewerkte teekeningen, kortom alles 
wat tegenwoordig door ieder bouwkundige gemaakt 
wordt, werd toen voor geheel overbodig gehouden. 
Van eenigszins belangrijke gebouwen werden modellen 
gemaakt. Slechts de hoofdlijnen der plannen zijn met 
passer en liniaal geteekend; het overige werd alles 
uit de hand met een gewone ganzepen gedaan. 

Uok in de zeventiende eeuw bleef het bouwkundig 
teekenen op deze hoogte staan. Men behoeft slechts 
de teekeningen van Pieter Post of Jacob van Campen 
te zien, om zich hiervan te overtuigen. In de „Arehi
tectura Moderna" en het werk van Vingbooms wordt 
echter reeds een poging gedaan, om architectonische 
teekeningen, in de manier zooals wij die thans maken, 
te vervaardigen. Heide werken geven echter nog van 
groote onbeholpenheid blijk. Ook buitenlandsche wer
ken , b.v. dat van Du Cerceau, hebben nog iets 
naïefs, hetwelk de bevreemding van menigeen zal 
wekken. 

Eerst in het laatst der zeventiende en het begin 
der achttiende eeuw begon het bouwkundig teekenen, 
dat tot dusverre slechts middel geweest was, ook 
doel te worden Wij behoeven slechts aan de prent
werken van dien tijd te herinneren, om dit aan te 
toonen. Perspectief, schaduwbeschrijving, clair-obscur, 
die tot dusverre slechts door de kunstschilders toe
gepast werden , beginnen thans ook in het bouwkun
dig teekenen een rol te spelen. Piranesi, Pozzo, Herain, 
Oppenorth, om van vele anderen niet te spreken, 
brengen het bouwkundig teekenen tot een vroeger 
niet gekende hoogte. Ook de academiën beginnen 
thans haar invloed te doen gevoelen en de „academi
sche" behandeling der teekeningen wordt meer en 
meer smaak. Eigenaardig is het, dat dit bloeitijdperk 
van het bouwkundig teekenen samenvalt met een 
vcrvalperiode in de bouwkunst zelve. 

De teekeningen worden in de achttiende eeuw be
trekkelijk breed behandeld, en meest in O. I. inkt 
gewasschen; deze methode had groote voordeden 
indien, zooals dikwijls het geval was, reproduction 
door middel van kopergravure of ets gemaakt moes
ten worden. 

In het begin dezer eeuw kwamen twee nieuwe 
wijzen van reproductie in gebruik, nl. de staalgravure 
en de lithographic, die beiden veroorloofden zeer 
fijne lijnen te maken. Dit had invloed op de wijze 
van teekenen der bouwkundigen, die zich thans 
gingen beijveren, die fijne lijntjes te trekken, die de 
meesten onzer zich nog uit hun eersten studietijd 
zullen herinneren, en die aan de teekeningen iets 
onbeschrijflijk dors en droogs gaven. 

De kleurendruk, die omstreeks het midden dezer 
eeuw in zwang kwam, veroorloofde de reproductie 
van teekeningen in kleuren; het maken van zoete 
aquarellen kwam in de mode en de talrijke jaar
gangen van het „Architectonische Skizzenbuch" zijn 
daar, om te doen zien, hoe lang die mode duurde. 

Met de uitvinding der authographic en der photo
lithographic zien wij weer een andere manier van 
teekenen ontstaan. Lijnen worden nu weer hoofdzaak, 
doch grover dan vroeger; acceeringen worden overal, 
waar het maar eenigzins mogelijk is, aangebracht, 
dikwijls tot schade van de duidelijkheid. Tot het beste 

werk, in dezen geest uitgevoerd, behooren de eerste 
jaargangen van de „Croquis d'Architecture". 

De talrijke prijsvragen, in de laatste jaren overal in 
Europa uitgeschreven, werkten ook het maken van 
opzichtige aquarellen in de hand, daar het streven 
der mededingers in dc eerste plaats daarheen gericht 
was, om dc juryleden door kleuren ten hunnen gunste 
te verteederen. Photogravure, lichtdruk, heliotypie 
en tal van andere procédés geven thans gelegenheid, 
om deze penscelvruchten met betrekkelijk geringe 
kosten gereproduceerd tc krijgen. Ook is in den laatsten 
tijd een geheele klasse van personen ontstaan, die 
zich op niets anders toeleggen, dan op het maken 
van dergelijke „artistieke'' teekeningen, hetzij dan 
voor eigen of voor anderer rekening. 

Eigenaardig is het, op te merken, hoe de waaide 
der uitgevoerde bouwwerken in omgekeerde reden 
staat tot dc zorg, aan het teekenwerk besteed. Wan
neer men bijvoorbeeld de kinderachtige teekeningen 
van de middenecuwsche bouwmeesters met de „hoog-
artisticke" prenten, die thans van het minste villatje 
gemaakt worden, vergelijkt, zal dit duidelijk worden. 

Terwijl vroeger een bouwmeester begreep, dat hij 
alleen door te bouwen aan zijn tijdgenooten de ge
dachten , uit zijn brein voortgekomen, kon openbaren, 
meent thans het meerendeel der architecten, dat men 
ook wel op papier kan toonen, wat men vermag. Bij 
dc beschouwing van een ontwerp wordt tegenwoordig 
in het geheel niet meer gedacht, hoe het gebouw 
zich wel zal voordoen, als het uitgevoerd is, doch 
men let allereerst op de wijze, waarop de teeke
ningen „gedaan'' zijn. Het gevolg hiervan is, dat 
zoovele ontwerpen, als zij uitgevoerd zijn, tegenvallen, 
daar men dan van de artistieke haaltjes en veegjes, 
van de assen en van de tintjes niets meer ziet. 

Het zou zeker ge wenscht zijn, dat men er toe kon 
besluiten, de teekeningen niet doel maar middel te 
doen zijn. Serieus in eenvoudige inktlijnen uitgevoerd, 
zonder schaduwen of arceeringen, zouden zij voor ieder 
deskundige voldoende zijn. Om het effect eenigszins 
te beoordeclen en om ook leeken in staat te stellen 
zich een voorstelling van het geheel te maken, zouden 
perspectiefteekeningen op niet al te groote schaal, in 
eenvoudige lijnen uitgevoerd en van een werkelijk 
standpunt gedacht, een uitmuntend hulpmiddel kunnen 
opleveren. Welke waarde het bouwwerk clan heeft, 
blijkt wel, als het uitgevoerd is. 

Wij weten wel, dat er weinig kans bestaat op 
vervulling van onzen wensch, zoolang er nog zooveel 
architecten zonder werk zijn, voor wie de kleurdoos 
de veiligheidsklep is, waardoor hunne kunstenaars-
aspiratiën, als de spanning te groot wordt, kan ont
snappen, doch wij meenden toch tc moeten waar
schuwen tegen de overdrijving waaraan velen, vooral 
van de jongere generatie, zich schuldig maken. 

Een bouwkundige teekening kan voor den architect 
niets anders zijn, dan een partituur voor den musicus 
is. Op de uitvoering komt het aan; zij alleen is in 
staat te openbaren wat de kunstenaar bedoeld heeft. 
Zoomin als het een musicus zal invallen zijn partituur 
met bijzonder fraaie noten te schrijven, zoomin be
hoorde een bouwmeester zijne teekeningen „op te 
werken". Vraag maar eens aan een schilder, wat hij 
van zoo'n bouwkundige aquarel denkt. Gij zult hooren 
dat hij haar een „horreur" vindt. En aan het maken 
van zulke „horreurs" besteden tal van jonge bouw
meesters hun tijd! Wellicht zal eene andere inrichting 
van het bouwkundig onderwijs verbetering in den toe
stand kunnen brengen. Hopen wij, dat deze zich niet 
al te lang zal laten wachten ! 

O 

WORM IN I' EIKENHOUT. 

In n°. 53 van De Opmerker 1892 komt een zeer 
lezenswaardig stuk voor van den heer Rijnink over 
het eikenhout en gijn gein eken. 

Onder een der laatste door den schrijver genoemde 
gebreken komt voor de worm. 

Daar de schrijver zegt: „onder het pas gevelde 
hout", moet men aannemen, dat die worm reeds 
aanwezig was Dit kan dan ook zeer goed, want de 
zoogenaamde wormen, die het hout aantasten, kan 
men in 2 groepen verdeelen, nm. die in levend hout 
voorkomen en die in dood hout leven. Wat zijn 
evenwel die wormen? 

De naam worm is onjuist en zeker onwetenschappe
lijk, daar 't geen eigenlijke wormen (Vermes) zijn, maar 
rupsen of larven van nachtvlinders, een onderafdeeling 
der schubvleugclige insecten (Lepidoptera) of van 
torren of schildvlcugeligen (Coleoptera.) 

Doch in 't eikenhout zijn 't voornamelijk de larven 
van dc laatsten en daaronder vooral sommige boktorren 
(Cerambyx heros en C. cerdo.) 

Onjuist is de meening dat die zoogenaamde wormen 
zich slechts door de jonge stammen heenvreten, 
daar leven en zich voortplanten en dus na verloop 
van tijd door de lagen ingesloten worden enz. 

Wat toch is het geval? Het wijtje van het volkomen 
insect legt haar eieren in de scheuren van den bast, 
zoowel van oude als van jonge boomen De jonge 
uiterst kleine, bijna microscopische larven beginnen, 
zoodra zij uit het ei zijn, in den boom te vreten en 
maken gangen slechts zoo wijd, als zij voor hun 
lichaam noodig hebben. Deze bevinden zich dus in 
de buitenste lagen, het cambium en het spint. Hoe 
ouder het dier wordt, hoe dieper hij doordringt en 
tevens hoe wijder hij de gaten maakt, totdat deze 
ten laatste een inwendige ruimte van 1 cM. en meer 
dianieter hebben 

De boom gaat evenwel voort met groeien en de 
uiterst fijne gaatjes groeien oogenschijnlijk dicht en 
vallen niet in 't oog. Doch het dier kan niet voorttelen, 
't moet evenals de rups van een vlinder van gedaante 
verwisselen. Eerst als volkomen insect is het geschikt 
voor paring en voortteling en terwijl de paring buiten 
den boom geschiedt, moet het ook een uitweg maken. 
Zoodra de larve volwassen is, boort zij naar buiten 
door. Is dit geschied, dan trekt zij zich terug en 
verpopt. Na eenigen tijd komt uit die pop het vol
komen insect voor den dag en de cirkelgang der 
natuur begint opnieuw. 

Nu is het een eigenaardige toestand bij sommige 
insecten, dat het leven als onvolkomen insect langer 
duurt dan van het volkomen. Zoo ook hier, de larve 
wordt enkele jaren oud, terwijl de tor slechts maanden 
leeft, doch zóó oud worden zij niet dat men in een 
ouden stam larven zou vinden, die in den boom 
zijn gekomen toen deze nog jong was, want dan 
zou men larven moeten vinden van 30, 40 en meer 
jaren oud. 

Nu kan men het treffen dat men een stuk bezaagd 
hout heeft, waarin oogenschijnlijk geen wormgaten 
te vinden zijn, doch die bij dieper bewerken te voorschijn 
komen. De daarin aanwezige larve is nog niet oud 
genoeg geweest voor de gedaanteverwisseling en 
zocht dus zijn troost binnen den stam, daar hij met 
de buitenwereld nog niets te maken had. De toegang 
tot zijn cel had men niet gevonden , omdat deze 
uit de prilste jeugd van het beest afkomstig en dus 
bijna onzichtbaar is. 

In zulke cellen zal men 100 tegen I een larve 

vinden, terwijl die, welke van buiten in een ruim 
gat eindigen, meestal leeg zullen zijn. 

De larven van kevers , die dood hout aantasten, 
zijn meestal klein, maken geen groote gaten , maar 
zijn door hun groot aantal niet minder lastig. 

De zoogenaamde worm in onze meubelen, vooral 
oude, is een larve van een kleine bruine tor (Ano-
bium domesticum). Men treft ze des zomers dikwijls 
binnenshuis tegen de ramen aan, of zij vallen 's avonds 
half verschroeid door uw lamp, op papier of boek. 

Twijfelachtig is het ook, of men de zoogenaamde 
worm alleen in het minder goede deel van het hout 
vindt. Vooral de larve van de groote boktor (Ceram
byx heros) in ons land weinig, in Duitschland zeer 
bekend, boort door alles heen en doormijnt den 
stam van boven naar beneden en omgekeerd. 

Er zijn verder talrijke soorten van houtetende 
larven, doch de meesten leven tusschen hout en 
schors van doode of levende boomen en 't meest 
op popels, wilgen, dennen en sparren, maar ook 
op eiken, iepen en beuken. Hun grootste schade is 
dat zij zwakgroeiendc boomen ten onder brengen. 

LEONARD A . SPRINGER, 
Tuinarchitect. 

Haarlem, 5 Jan. 1893. 

A R B E I D S R A A D T E A M S T E R D A M . 
Donderdagavond, 12 Januari, werd in het gebouw 

van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst 
cenc vergadering gehouden van afgevaardigden van 
verschillende vereenigingen, behoorende tot het bouw
vak en de commissie van voorbereiding, bestaande uit 
de heeren I. Ketjen, voorzitter, Mr. Elias, secretaris, 
Duintjer, Smit en Kikke. patroons, en Krabbendam, 
Ignatius en Siebeles gezellen, tot vaststelling van de 
statuten voor een Particulieren Arbeidsraad voor de 
Bouwvakken te Amsterdam. Na opening van de ver
gadering en voorlezing van de notulen en van de 
ingekomen stukken, werden de hieronder volgende 
statuten, die reeds in December van het vorige jaar 
aan de verschillende vereenigingen waren toegezonden, 
besproken, en na eenige discussie, voornamelijk be
treffende art. 6 en 7 , ongewijzigd aangenomen. 

In de volgende maand zal een definitief bestuur 
worden gekozen. 

STATUTEN V . W DEN PARTICULIEREN ARBEIDSRAAD, D O O K 

DE BOUWVAKKEN TE AMSTERDAM OPGERICHT. 
Art. 1. De arbeidsraad heeft ten doel, door 

samenwerking van patroons en arbeiders de belangen 
van al degenen, die hier-ter-stede of in de aan
grenzende gemeenten het bouwvak beoetenen, te 
behartigen en door bevordering hunner onderlinge 
samenwerking tot verbetering van de in de bouw
vakken heerscherde misstanden te geraken. 

Art. 2. Dit doel tracht hij te bereiken door: 
a. het vereffenen van aan zijn oordeel onderworpen 

geschillen tusschen de verschillende categoriën van 
personen, het bouwvak beoefenende, en hier-ter-stede 
of in eene der aangrenzende gemeenten woonachtig; 

b. het geven van adviezen, hetzij gevraagd of onge
vraagd, zaken of toestanden, het bouwvak betreffende, 
en het aangeven van middelen ter regeling en ver
betering ; 

e. door alle andere geoorloofde en hem geschikt 
voorkom ;nde middelen. 

Art. 3. Dc raad wordt opgericht door de patroons-
en werkliedenvereenigingen van de bouwvakken te 
dezer stede of aangrenzende gemeenten, die tot dit doel 
willen bijdragen ter onderlinge verdeeling der kosten. 
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Art. 4 Hij is samengesteld uit: 
a. 12 leden, waarvan de helft patroons en de 

helft arbeiders moeten zijn. 
6. een Voorzitter, die noch arbeider, noch patroon is. 
<'. een Secretaris, tevens Penningmeester, die noch 

arbeider noch patroon is. 
De raad heeft het recht, zich adviseerende leden 

toe te voegen. 
Art. 5. De leden worden gekozen door de contri-

bueerendc verecnigingen. De Voorzitter en Secretaris-
penningmeester worden door de leden van den raad 
gekozen. Allen worden gekozen voor den tijd van 
4 jaren; om de 2 jaar treedt dc helft der leden cn 
de President of Secretaris-penningmeester af. Alle 
aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 

liet lot zal beslissen wie de eerste maal op i 
Januari iSo/> zullen aftreden. 

Art. C>. De patroonsvereenigingen kiezen tic patroons
leden , de arbeidersvereenigingen kiezen de arbeiders-
leden van den raad. 

Art. Ieder is, ook zonder lid te zijn van eene 
der contribueerende verecnigingen, tot lid van den 
raad verkiesbaar, mits hij een tot het bouwvak 
bchoorend bedrijf of ambacht uitoefent en daarin 
minstens 5 jaar werkzaam is geweest, minstens 2 
jaar binnen Amsterdam of" aangrenzende gemeenten 
woonachtig is en den 25jarigen leeftijd bereikt heeft. 

Mij, die tot lid van den arbeidsraad gekozen zijnde, 
ophoudt een tot de bouwvakken bchoorend bedrijf 
of ambacht uit tc oefenen, houdt tegelijkertijd op lid 
van den raad te zijn. 

Art. S. l.en ieder kan zich, mits schriftelijk, in zaken 
tot den werkkring van den raad behoorende, tot hem 
richten. Gedurende zittingen van den raad kan deze 
toelaten, dat men zich daarover ook mondeling tot 
hem wende, mits de zaak terstond voor behandeling 
vatbaar zij. 

Art. 9. Zoonoodig zullen de personen, teneinde 
hunne zaak voor te dragen, bij de behandeling daar
van ter vergadering van den raad opgeroepen worden. 

Art. 10. I )e raad zal minstens eenmaal 's maands 
samenkomen. 

Art. 11. Kik jaar wordt in de maand Januari eene 
algemeene vergadering gehouden , waarop van elk der 
contribueerende verecnigingen 2 afgevaardigden zullen 
genoodigd worden. Op deze vergadering wordt, zoo 
noodig, in de vacaturen in den raad, hetzij tengevolge 
van het periodiek aftreden van de helft der leden, 
hetzij tengevolge van andere omstandigheden , voor
zien , door den Secretaris-penningmeester verslag uit
gebracht over het afgeloopen jaar cn tevens rekening 
en verantwoording gedaan van zijn geldelijk beheer. 
Het jaarverslag wordt aan de contribueerende ver
ecnigingen toegezonden en in druk verkrijgbaar gesteld. 

Behalve dc genoemde jaarlijksche vergadering der 
afgevaardigden, heeft tic raad dc bevoegdheid om 
ten allen tijde zulk eene vergadering te beleggen en 
is daartoe verplicht, als twee der contribueerende 
verecnigingen haar verlangen daartoe aan den raad 
kenbaar maken met opgave van de daarin tc be
handelen voorstellen. 

Art. 12. Bij stemmingen over personen moet de 
volstrekte meerderheid door den candidaat worden 
verkregen om gekozen te zijn. Wordt bij de eerste 
stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, 
dan heeft eene vrije stemming plaats en beslist de 
gewone meerderheid. 

Hij staking van stemmen over personen wordt binnen 
eene maand opnieuw eene vergadering uitgeschreven. 
Wanneer de stemmen wederom staken, beslist het lot. 

Over zaken wordt mondeling, over personen schrif
telijk gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan 
heeft de Voorzitter eene beslissende stem. 

P R I J S V R A G E N . 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

De programma's van de drie prijsvragen , door de 
genoemde Maatschappij uitgeschreven, werden in het 
nommer van 30 Juli 1892, bladz. 251, opgenomen. 
In het geheel zijn twaalf antwoorden ingekomen, als 
drie ontwerpen voor een vrijstaanden predikstoel met 
doophek en banken in eene Protestantsche kerk, zeven 
ontwerpen voor een getuigschrift ten dienste van de 
afdeclingen der Maatschappij en twee teekeningen van 
een bliksemafleider met windvaan voor een landhuis. 
De commissie van beoordeeling der antwoorden bestaat 
uit de heeren J. Verheul Dz., A. le Comte, Jos. Th. 
J. Cuypers, Henri Kvers en t'. !!. Posthumus Meijjes. 

S |c (OMIIDANDSPUITEXHI IS. 

De afdeeling Leiden van de Maatschappij tot be
vordering der Houwkunst schreef eene prijsvraag uit 
voor het ontwerp van een stoombrandspuitenhuis met 
verblijf voor de brandweerpost, waarvan het pro
gramma in den voorgaanden jaargang, bladz. 229, 
werd opgenomen en waarbij de mededinging voor 
alle bouwkundigen in de provincie Zuidholland werd 
opengesteld. Er zijn vier antwoorden ingekomen, als 
Merty Weathet, Alarm, Spuit en .'/. 111 M. (door 
elkander geplaatst). 

W.VPKKFlI.TKkS. 
Zeer geachte Redactie! 

Velen uwer lezers zullen het niet mij zeer begrij-
J pelijk vinden, dat de inzender van het artikeltje over 
j waterfilters, zijne vinding niet met zijn naam oncler-
\ teekent. 

De naam van Pasteur en zijne kunde staan te hoog 
; aangeschreven, dan dat ik den handschoen voor hem 
j zou willen opnemen; dit is dan ook geenszins de be
doeling van dit schrijven. 

Ik wensch alleen tc constateeren: 
1". dat de schrijver begint niet te vermoeden, dat 

de prijs van tic goedkoopste Pasteur-filter 20 a 25 
gulden bedraagt; hij is dus niet van die prijzen op 

. dc hoogte. 
2". tlat hij blijkbaar ook niet op tie hoogte is 

j van tie waterfiltratie, want hij zegt dat het water, 
gefiltreerd over het door hem uitgedachte filter even 
helder zal zijn als dat, hetwelk het Chamberland-filter 

! (vinding Pasteur) levert. Het Chamberland-filter op 
zich zelf levert geen helder water, doch houdt alle 
microben cn bacillen tegen cn dit is hoofdzaak. Het 
water helder maken of ontkleuren is bijzaak, en dit 
doet men eenvoudig door het over beenderen, kool 
of beenzwart te laten loopen. 

Bevat het water drijvend vuil en organische stoffen, 
dan is het stuk zandsteen na gebruik van eene week 
zóó vuil, dat het geen water meer doorlaat; gaat 
er wel water doorheen, dan gaat ook het vuil mede. 

Bevat het water loocldeeleii. microben of bacillen, 
dan worden die tloor het stuk zandsteen niet tegen
gehouden. 

Is het stuk zandsteen door organische stollen zoo 
verontreinigd, dat schoonmaken noodig is, dan is het 
geheel verontreinigd, dat wil zeggen: men kan het 
onderste gedeelte even zoo min vertrouwen als het 
bovenste. 

De bougies, die het Pasteur-filter vormen, heeft 
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men na eene maand, soms na 2 of maanden, 111 
10 "•„ zoutzuur af te wasschen , en daarna 15 minuten 
in water te kooken; na dit proces zijn de bougies 
weer als nieuw, en is het filter wederom te vettrouwen. 

Kn hierop komt alles aan. Niet iedereen is schei
kundig ontwikkeld of bestudeert tic bacteriologie; 
met gaat dus natuurlijk af op menschen, die daarvan 
een jarenlange studie gemaakt hebben, en de proeven, 
die bekende specialiteiten genomen hebben, wettigen 
dat vertrouwen volkomen. 

Dc zaak is dus niet zoo eenvoudig als 1? dit doet 
voorkomen, en ik geloof dat het den menschen, die 
besmet water dronken, gefiltreerd door het toestel 
dat B. in uw blad beschrijft, zeer slecht zou bekomen. 

Het is vrij zeker, dat het filter van Pasteur te 
ecniger tijd door een beter zal gevolgd worden, doch 
dat'dit van den kant van 11 zal komen, meen ik, 
na het lezen van zijn ingezonden stuk te mogen 
betwijfelen. 

Aanvaardt, mijne heeren, mijn dank voor tie op
name van tleze regelen. 

T 1 1 . V A N H E E M S T E D E O U E I . T , 
Sanitary Engineer. 

An/si. Jan. 1S9.V 

MAATS IIAIT1J m i BEVORDERING DER BOUWKl SST. 
Ai HKEI.IV,; LEIDEN EN OMSTEEKEN. 

Vergadering Pan 29 Deeember 189*. 
Dc tentoongestelde platen en twee buitendeuren werden door het 

groot aantal opgekomen leden met veel belangstelling berichllgd. 
Na opening der vergadering door den Voorzitter, den lieer t. K .Na opening oer verga,it-ling MOOI „ U I . — -

van Ruwen, die met een toepasselijk woord de laatste vergadering in hel 
jaar 'ol inleidde, werd door de heeren li. van Uriel en F. U. Laneei, 
hij monde van laatstgenoemde, rapport uitgebracht over ,1e ingezonden 
deuren, bestemd voor iwee in aanbouw zijnde vvounbui/eii le dezer steile. 

Omtrent teekening cn constructie, zegt de heer Kancel, zal geen 
oordeel vvo.den geveld, alleen vvenschten zij de uitvoering le beswe
ken. Een der .leuren was vervaardigd in de fabriek van den heer 
Van Malsen te silage: tie ar.dere in ,1e werkplaats van . Ie aannemers 
liebrs Christiaaose le Leiden De eerste is machinaal, de andere 
handwerk. Gewoon aan goal werk van eerstgenoemde, «a, het den 
heer l.ancel des le aangenamer le kunnen getuigen, dat de aan
nemen Cbristiaanse over degelijke werklieden beschikken; de uit
voering kon de vergelijking met de timmerfabriek glansrijk doorslaan 
cn een woord van hulde aan den I.cidschen werkman bleef ilan ook 
niet achterwege. ... 

Na lezing der notulen kwam het eersl aan de orde de vraag ..wal 
leert dc ondervinding omtrent de toepassing van hel teclorium ? 

De heeren Maas en l.ancel die op zich genomen hadden huiue 
ondervinding dienaangaande in een rapport saam te voegen, beluiguen 
bij monde van laatstgenoemde niet homogeen te kunnen zijn. 

De heer Maas had ondervonden dat de ruiten van iccloruim, toege
past bij een veranda, uil .Ie sponning waren gezakl en er veel galen 
ingevallen waren, leru ijl de heer l.ancel aantoonde, dat als het tec-
to.ium goed ondeihouden wordt, .1. w. z. op tijd schwjngehonden 
en gevernist, het materiaal niet zoo te verwerpen is. ten veranda aan 
de gasfabriek tc Leiden, die uil den aanl der zaak veel van stofte 
lijden heeft, is na een gebruik van bijna 5 jaren nog in zeer goeden 
staal. Het vei nis, waarmede het tcctorium elk jaar nadat het is schoon 
gemaakt, werd bestreken. U-stond uit goede buitcniak vermengd met 
standolie van loodwit waarin een weinig siccatief. 

Veel werd over ilit antwoord gediscussieerd, waarbij ook tic- brand
baarheid ter sprake kwam; het resultaat was: „vooi alsnog kan geen 
onbeperkt vertrouwen aan liet tettorium gesckonktn worden ; later 
komt men echter op deze ,|iiacstic terug. 

liet volgende rapport over hel Keene's marnicitcinenl. door tien 
heer Wenipe Ir. uitgebracht, wertl met onverdeelde aandacht ge-
voh.,1: In korl'e woorden zij vei meld dal hel Keene's cement bestaat 
uit een mengsel van gips en aluin. Veischgebrande gips wordt ver
mengd met een verzadigde aluinop'.ossing en daarna ««ter gebrand. 
Roert men hel gebrande gipsaluiupoeder met een verdunde aluinoplos-
sing, bestaande uil 1 deel aluin eu 12 deelen water, goed dooreen, dan 
zijlï de daarmede vervaardigde afgietsels steenhard en hel.l.en veel 
overeenkomst met marmer of albast Nog kon vermeld worden 
tlat Keene's mannerceinent harder wordt dan gips, maar niet zo,, hard 
als portland-cement. . 

Op ecu vraag in de bus ..of er le Leiden ook werkbazen gevonden 
worden die asphaltvloeren kunnen leggen, deelde de Voorzitter mede 
dat de heer V. d. Drift, stukadoor te Leiden, met goed gevolg een 
dergelijken vloer onder zijn toezicht in een der kazerne-gebouwen ge
maakt heelt. Later hoopt hij de resultaten dienaangaande mede te 
deelen. 

Omtrent bet opvriezen van hardgebakken tegelvloeren in de open 
lucht (mede een vraag uit dc bus) werd door den heer J. J. 1 lanjer 

medegetleeld dal als hel onderliggend metselwerk (de zoogenaamde 
onderlagen- maar dik genoeg, minstens zes hgen, werd genuinen, dit 
euvel werd voorkomen. 

Alsnu komt aan de orde het in 't vorig verslag medegedeelde ver
zoek van de smeden (bazen-* vereeniging le dezer stede omtrent het 
afzonderlijk aanbesteden van de velschillende vakken bij bouwwerken. 
Moest uw verslaggever alles mededeelen wal hieromtrent gesproken 
werd. dan zouden er wel eenige pagina's gevuld kunnen worden; ge
noeg zij het te vernielden dat er verschillende oplossingen werden 
voorgesteld, dat het vóór en legen in uitvoerige bewoordingen werd 
besproken, maar dat hel „;.-<»•«• Heit' nog niet ontstoken is. Later, 
wellicht in tegenwoordigheid van adressanten (er schuilt een adder 
onder 't gras), zal op dat adres teruggekomen worden. 

Bijna ter elfder ure verkreeg dc hter W. Kok het woord, die als 
spreker voor dezen avond zou optreden met hel onderweip .Jets over 
iel tymbotieke in de Houwkunst". 

Na een inleidend woord zeide de heer Kok dat men onder symbool 
verstaal een kenmeik, een teeten, een/.".,; het is een uitwendig teeken 
eener handeling. Hij de eeredienslen der oude volken was hel sym
bool een teeken, een -.eacit-.eoord, waardoor de ingewijden elkander 
verslonden, terwijl in de Christelijke kerk dal woord eene geloofske-
tijdi ni, aanduidde. 

liij de bouwkunst kan men spreken van de symboliek der vormen 
en verhoudingen, en van die. welke het karakter van een gebouw aan
duidt. Uit beitien kan men de geaardheid, godsdienstbegrippen cn 
leefwijze der volken kennen. 

Eerst vestigde spreker de aandacht op de AssyriCra, ongeveer 1400 
jaar voor l hristus, waarbij o. in de slier als dorpelwachter den toe
gang der vorstelijke woning bewaakt, terwijl de gedrochtelijke dicren-
syniboliek op huisraad en gereedschappen werd toegepast. 

De Egyptische sphinx, eene vereeniging van hel menschenhoofd 
met hel lichaam van den leeuw, den -tier of hel paard, beteckent 
versland vereenigd met leraeht. 

liij de oud-Indische Houwkunst i- ,1e palmboom het zinnebeeld der 
eeuwigteid, de olifant der metgezel der goden, terwijl bij de Grieken, 
de lympans hunner tempels , gevuld mei beeldengroepen, ontleend 
aan godsdienst, historie ol' legende, een,- wijding aan hunne gebouwen 
gaven. 

Nadat dc heer Kok nog vermeld had dal bij dc Romeinen 
tie voluut in het kapiteel soms door een arend vervangen werd, 
als syml 1 der overwinning, van macht en majesteit, besprak 
hij hunne Iriumbogeu , om vervolgens over le gaan tot hel .-ymbool 
in den elnislelijken eerdienst, waarbij het kruis een eerste plaats 
bekleedt. Na de symbolen van de gelijkenissen van Christus en die der 
evangelisten aangetoond le hebben, gal -pr. eene uitvoerige beschrijving 
van de symboliek bij de Byiantijnsche en Arabische stijlen, terwijl 
ook bij den Gothischen stijl op verschillende symbolen gewezen werd. 
Na eene herinnering aan den aap als symbool der spotternij, den 
ezel als dal der domheid en halsstarrigheid, de meermin als dat der be
haagzucht en bedrieglijke lusten, bespreekl de heel Kuk het plantcn-or-
ncment in den tiulhischen stijl om te eindigen mei eene opwekking tot 
verder onderzoek in navolging van de bekende schrijvers, waarop in 
hoofdzaak zijne mededeelingen gegrond waren. 

Deze voordracht, die luide werd toegejuicht, weid gevolgd door 
eenige huishoudelijke bezigheden. 

In plaats van den heer Van Ruijven, die niet herkiesbaar was, 
werd als bestuurslid gekozen de heer J. Roem, terwijl de heer J. t'. 
Mulder met bijna algemeene stemmen tot voorzitter werd benoemd. 

Nadat besloten was ,1e Voorzitter en twee leden del' aldeeling 
Leeuwarden uil le noodigen als jury op treden voor de door de 
I .eiilsche afdeeling uitgeschreven prijst raag en ,1e heer 11. Paal, gemeente-
architect alhier, als lid was aangenomen, werden drie nieuwe leden 
vo, trge-leld. 

Hij de gewone rondvraag protesteerde de heer Lancet legen het 
voor eenigcu tijd uitgebracht rapport omtrent de toepassing van ..Pro
tector Petri". Hij bejammerde het dat de commissie zoo eenzijdig in 
haar oordeel was geweest en verzuimd had inlichtingen te vragen bij 
hen die het materiaal hadden toegepast. Spreker kon op gunstige 
resultaten wijzen. Hij een schoolgebouw, waarvan de buitenmuren reeds 
driemaal waren genlied, beeft hij Protector petri toegepast eu met 
gunstig gevolg. Zorgvuldige toepassing is een eerste vereischte. Gaarne 
stelde hij tic leden iu de gelegenheid 0111 zich van de afdoende wer
king te overtuigen. 

Met een opwekkend woord, waarbij een herinnering aan het oude 
jaar niet ontbrak, werd de vergadering gesloten. 

VEREENIGING POT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRIININGEN. 

Vergadering van 7 Januari iSijj. 
tinder de ingekomen stukken bevond zich een schrijven van de 

linna 11. M. Iloks cn to. le Amsterdam, hetwelk, na eenige bespre
kingen, voor kennisgeving aangenomen werd. 

Hij ballotage werden als nieuwe leden toegelaten ,1c heeren L. dc 
Vogel en N. \V. Lil Jr. 

Hierop verkreeg de heer 1 iskar Kelp het .voord tol toelichting van 
een paar tloor hem ter bezichtiging gestelde boaw- of meetkunstige 
werktuigen. Een stang-pjsscr om groote ciikels le trekken tot een 
straal van 2 M-, viel zeer in den smaak der aanwezigen, liet tweede 
tentoongestelde was een zeer vernuftig uitgedacht zakwaterpas, om de 
hoeken van hellingen enz. in een oogenblik te bepalen. 

De beer L. de Vogel had een monster ingezonden van metaal
bladen, welke dienen moeten urn up vochtige muren geplakt te worden. 
De heer De Vries beschreef hiervan dc toepassing en gebrtiiksaan-

0-
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wijzing. Volgens den heer 1). Bekkering voldoen ze zeer goed. Erg 
salpeterige muren kunnen cr echter niet mee bewerkt worden, daar 
het salpeter alle metaalverbindingen in sterke mate aantast. De prijs 
bedraagt ƒ 1.80 de M*. 

In de nu gehouden pauze werden met zeer veel belangstelling be
zichtigd 24 photographieen van details van het kasteel van Ülois, inge
zonden door den beer A . van Elmpt, benevens eenige platen uit 
„Decoratiemotieven" en de teekeningen der nieuw te bouwen St.-Mar-
tinuskerk le (ironingen, afgestaan door den heer SchrOOte. 

De vraagl'iis bevatte eene vraag, luidende: ,,In hoeverre is het 
constructief-redengevend, dat één of meer rozetten in het panecMak 
van een plafond worden geplaatst indien die rozetten niet door banden 
of lijsten niet de zijwanden worden verbonden?" 

Hierna bedankte de Voorzitter de verschillende inzenders en sprekers 
voor de genomen moeite en sloot na rondvraag de vergadering. 

KN ELECTRISCH GLOEILICHT. 
werd in eene vergadering van het depart C-

(JASGLOKII.inn 
Door dr. L. Bleekrood) 

ment 's-Gravenhage van de Nederl. Maatschappij van Nijverheid op 
Maandag 9 Januari jl. eene belangrijke lezing gehouden over gas
gloeilicht en electrisch gloeilicht 

Alvorens tot zijne lezing over te gaan, herinnerde spreker aan eene 
voordracht over electrisch gloeilicht, in 1SS3 door hem gehouden, 
waarvan de indruk groot was, doch waarvan hij weinig succes had, 
omdat men van verschillende zijden meende dat hij eene agitatie tegen 
de gasfabrïkage op touw zette, betgeen echter volstrekt niet zijne be
doeling is geweest. 

Hij wil niet eenzijdig zijn en zal nu in 't bijzonder de aandacht 
vestigen op het gasgAuili'trt, eerst sinds korten tijd hier in gebruik, 
en met gas thans hetzelfde laten zien wat hij eertijds met electriei-
teit deed. 

Een vlam, zegt spreker, is eigenlijk een brandende kolom gas of 
damp en men onderscheidt deze in lichtgevende en donkere vlammen. 
Om Ifchl te krijgen moeten in de vlam zijn vaste deeltjes tot booge 
temperatuur gebracht. 

De rleermuisbrander is de oudste brander; hij verbruikt het meeste 
gas en geelt het minste licht. Um nu de licht uitstraling te venneer-
deren heeft men de toevlucht moeten nemen tot sterke temperatuurs-
verhooging. Sommige gasvlammen heeft men daartoe een groot op
pervlak gegeven, andere verkrijgen meer licht door lampenglazen 
'Argand-brandei1, terwijl de beste gasvlam van den laatsten tijd aan
voer van verwarmde lucht en gas ontvangt, die door de afgevoerde 
ver brandings producten der vlam zelve verhit zijn. Dit laatste geschiedt 
bij de zoogenaamde intensief branders van Siemens en anderen: zij 
hebben echter een aanzienlijk warmle-etiect, doch geven bij minder 
gasverbruik sterker licht. 

Het gasgloeilicht berust op eene geheel andere inrichting. Men laat 
het gas in daarvoor ingerichte branders zoo volkomen mogelijk ver-
brai'den, zonder afscheiding van kool, waardoor eene donkere vlam 
ontstaat van zeer booge temperatuur, en plaatst hierin een vuurvast 
lichaam, dat, gloeiend zijnde, licht uitstraalt. Hierbij ontstaat geen 
roet en de lichtkracht van het gas zelf komt niet meer ia aanmer
king. Voor dat lichaam beeft men in den laatsten tijd met goed 
gevolg gebruikt zirkoonaarde, die bij de hoogste temperatuur onver
anderlijk is en een bijzonder sterk lichtuitstralend vermogen bezit. 

Het nieuwste en tot op heden het beste gasgloeilicht is dat van 
Auer, sind> korten tijd in gebruik. Deze lamp bestaat uit een brandei-
die eene donkere vlam geelt met door een lampenglas verhoogde 
Inchtirekking. 1 'ver de opening van de uitstroomingsluiis hangt een 
kousje van wol of katoen geweven en doortrokken met salpeterzure 
verbindingen van vuurvaste stollen, die zich na gloeiing afscheiden en 
waartoe de zirkoonaarde hoofdzakelijk behoort. Dit kousje op den 
brander geplaatst, verbrandt wanneer het gas ontstoken is, 
doch Iaat het skelet van het vuurvast lichaam achter, dat bij 
eene witgloeihitte een zeer fraai, constant, wit licht verspreidt; men 
ziet geen vlam en de kleur komt die van electrisch licht zeer nabij. 
Het gasverbruik, is veel geringer dan bij andere branders, terwijl de 
lichtsterkte veel grooter is. Ook de hitte is veel minder en het gas
gloeilicht geelt mede geen k o o l . De verschillende voordeden zoowel 
als de nadeelen, aan het gasgloeilicht verbonden, worden door spreker 
nagegaan en als de drie grootste voordeden genoemd: 1". de groote 
helderheid, zoodat zelfs de verschillende kleuren als b.v. groen en 
blauw duidelijk te onderscheiden zijn. 2". de groote gasbesparing en 
veel grootere lichtsterkte dan bij eenigen anderen brander; 3". de 
gei inge warmteontwikkeling. Als schaduwzijden worden genoemd: i ü. de 
broosheid van de kousjes, welke eene uiterst voorzichtige behandeling 
dscben en duur zijn, daar elk kousje ongeveer ƒ 1.50 kost; 2Ü. de 
booge prijs der brandeis, zijnde ƒ 9. 3 0 . het afnemen der lichtkracht 
van het kousje. Aan het breken van glazen en het meestal daarmede 
gepaard gaande breken der kousjes, ware tegemoet tc komen door 
eenige zorg van de zijde der huismoeders. Elk kousje toch kan het 
ongeveer I2cu uren uithouden /onder uit elkaar te vallen. Dat deze 
brander veel toegepast wordt, bewijst bet gasverbruik te Weenen, dal in 
het laatste jaar is afgenomen met ƒ4000 a ƒ 5000. Dc zaal Diligentia, 
waar spreker zijne lezing hield, was voor deze gelegenheid door een 
aantal gasgloeilicbten verlicht , waarlegen de aanwezige oude 
branders een pover figuur maakten. Wat op het gebied der gasver
lichting nog vei kregen zal worden, de toekomst zal het moeten leeren, 
doch zeker is het, zegt Dr. JSlcckroode, dat de electricitcit voor de 
heeren gnsdirecteuren een prikkel is geweest om naar betere gasver
lichting te zoeken. 

Spreker wijst ook nog op de wijze om meer lichlkrncht te krijgen 
door de vlam Le voeden nut zuivere zuurstof, waarin een stift van 

zirkoonaarde geplaatst wordt, die tot witgloeihitte gebracht wordt, hetgeen 
een wijziging is van het bekende kalklicht van Drumont. Men. ver
krijgt hierdoor ook een fraai wit licht, maar het groote bezwaar hier
tegen is, dat men zuivei\ zuurstof noodig heeft, hetgeen eigenaardige 
moeilijkheden oplevert. 

Vervolgens wijst spreker op de voor- en nadeelen van het elec
trisch gloeilicht. Dit geeft I* geen luchtvervuiling; 2" het minste 
brandgevaar en is 3". bet minst warmtegevend. Tegenover deze 
voordeden staan echter dc volgende nadeelen: i°. de duurte 
van aanleg; 2". de groote ondoelmatige arbeid, noodig voor het ver
krijgen van dit licht, daar ongeveer 90 a 95 pCt. van den arbeid 
verspild wordt. Evenals bij het gasgloeilicht het geval is, vermindert 
ook de lichtsterkte van het electrisch gloeilicht en maakt het ver
nieuwen der gloeilampen noodzakelijk, dat ook veroorzaakt wordt 
door kleine kooldeeltjcs die van den kooldraad afgeslingerd worden 
en zich tegen den glazen ballon vastzetten. Nadat spreker nog eenigen 
mededeelingen heelt gedaan over magnesium- en aluininiuni-licht en 
aangetoond heeft, dat men zal moeten trachten lichtbronnen te vinden 
die licht geven zonder warmte, eindigde hij zijne lezing, welke door 
tal van belangrijke proeven werd verduidelijkt. 

O S S E N S C H K D E L S . 

In de oudheid werden ossenschedels dikwijls als 
ornement gebruikt; de Romeinen vooral, die hen 
„bucrania" noemden, hadden een groote voorliefde 
voor dit motief, dat de offers, die men aan de goden 
bracht, symboliseerde. Wij zien dit motief gebruikt 
ter versiering van grafsteenen , altaren . vazen , metopen 
en dergelijken. 

Het hoofd van het geofferde dier was een symbool, 
waarvan toen iedereen de beteekenis verstond; om 
den beschouwer nog meer onder den indruk te bren
gen, achtten de kunstenaars het noodig, het motief 
te herhalen. Zij plaatsten echter de ossenschedels niet 
onmiddellijk naast elkander, doch brachten telkens 
daartusschen een ander motief aan, b. v. een rozet, 
een schild, een bloemfestoen of iets dergelijks. In de 
metopen der Dorische tempels werden de ossenschedels 
door triglyphen gescheiden. 

De kunstenaars der Renaissance stelden er een eer 
in , alles wat uit dc oudheid was overgebleven zoo 
getrouw mogelijk na te volgen, /ij maakten zich ook 
meester van het motief der ossenschedels, hoewel dit 
natuurlijk in een tijd, dat men geen dieren meer 
aan de godheden offerde. volstrekt geen zin meer 
had. Wij zien de bucrania toegepast, niet slechts 
aan graftombes, waar zij althans nog eenige betee-
kenis hadden. maar ook in kerken. in paleizen, in 
ornementen, op aardewerk, ja zelfs in frontespiesen 
voor boeken. 

De ossenschedel wordt nu niets dan een ornement, 
waarvan men de beteekenis niet begrijpt. Hij wordt 
gebruikt afwisselend met sphinxen, dolfijnen, maskers, 
acanthusranken en dergelijke, aan de late Romeinsche 
kunst ontleende motieven. 

Vooral voor sarcophagen was het toen een zeer 
gewild motief. Wij wijzen slechts op dc- graftombe 
der Sassetti in Santa Trinita te Florence. een werk 
van Giuliano da San Gallo. Somtijds vinden de kun
stenaars het motief wat al te ernstig; zij trachten dan 
door linten, acanthusranken, paarlen of bloemen het 
sombere aanzien wat te temperen. Een andere maal 
daarentegen schijnt het symbool hun weer niet ernstig 
genoeg; door wormen of slangen uit de oogholten en 
neusgaten te doen komen . wordt het effect dan wat 
versterkt, zooals bv. een relief in de kathedraal te 
Modena kan doen zien. 

Uit Italië verbreidt zich het motief in de zestiende 
eeuw naar Spanje, frankrijk en Duitschland. 

In het laatst der zestiende eeuw beginnen de ossen
schedels tc verdwijnen. Zelden waagt een kunstenaar 
het weer, het motief, dat geheel verouderd schijnt, 
weer eens toe te passen. Ook onze tijd, die toch 
zooveel uit het verledene heeft Opgediept, heeft ge
aarzeld, dc ossenschedels weer als versieringsmotieven 

G - - 0 

te gebruiken, en o. i. terecht. Alleen aan een slacht
huis of vlecschhal zouden zij eenige beteekenis hebben, 
doch wij zouden er dan dc voorkeur aan geven, om 
zooals Lieven de Key aan de Haarlemsche Vlecsch
hal gedaan heeft, koppen van levende dieren te ge
bruiken, wat ons een meer decoratief effect schijnt op 
te leveren. 

In ieder geval zouden wij willen aanraden, om , 
als men het motief toch wil toepassen, dit te doen 
met de vrijheid, waarvan de Italianen in de vijftiende 
eeuw blijk geven, doch zich te wachten voor een al 
te slaafsche navolging der antieke voorbeelden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
ROTTUtDAlf. in de jongste vergadering der vereeniging „Houw kunst 

en Vriendschap" alhier hield prof. Mr. II II. Pekelharing eene voor
dracht over het stelsel van vrije mededinging. 

Voorts werd mededeeüng gedaan van een ingekomen vraag, luidende: 
„Eigt het op den weg van de vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" 
zich tot de Regeering te wenden, mei het verzoek pogingen in het werk 
te stellen, om voor het nieuw te bouwen museum te Leiden eene 
nationale prijsvraag uit te schrijven? Nadat over deze vraag verschil
lende personen hunne opinie hadden medegedeeld, werd besloten zich 
hieromtrent in contract te stellen, allereerst met dc Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst te Amsterdam, en daarna ook de mede
werking te verkrijgen van de overige vereenigingen hier-te-lande ten 
einde zoodoende één adres met verschillende adressen van adhesie 
op te zenden. 

's-I I KKI'0(J1;Niioseit. Dc commissie, benoemd tot het afnemen van 
het op den 2 3 c a dezer te houden examen voor de benoeming van 
opzichter van den provincialen waterstaat, bestaat uit dc heeren: Mr. 
L. A. X. Gerrits en Jhr. Jos. de la Court, leden van Ged. Staten, 
eerstgenoemde tevens voorzitter; F. C. lïake, hoofdingenieur, en H. 
J. E. M. van Schevich.n en, ingenieur van den prov. waterstaat, laatstge-
melde tevens secretaris; 1'. J. Hos, leeraar aan 'srijks hoogere bur
gerschool alhier, en A. H. van der Grinten, hoofd der leerschool, 
verbonden aan de rijkskweekschool voor ouderwijzers alhier. 

HILVERSUM* Alhier bestaat het plan tot stichting van een groot 
Sanatorium, zoowel voor winter als zomer. Dat men zich dit als een 
groote en grootsche inrichting voorstelt, kan wel hieruit blijken, dat, 
naar men verneemt, het benoodigde kapitaal op een millioen wordt 
geraamd. De grond, ter grootte van l<> hektaren, is cr voor beschik
baar, en wel aan dc noordoostzijde van den Soesldijker straatweg, 
tusschen den overweg van den spoorweg en het landgoed Heidcpark. 
Het ontwerp en de teekeningen zijn van den architect A. E van Gendt; 
het gebouw, dat ver op den achtergrond van het terrein komt, heeft 
aan beide zijden naar binnen ombuigende vleugels, welke een halven 
cirkel vormen en ecu reusachtig terras en een tuin omsluiten. Het 
tzeheel. zooals het op du teekening voortkomt, doet zich prachtig voor. 

llanddsbl. 

CORRESPONDENTIE. 

Den heer 1,. te X. de steller van het artikel over bet Jubileum van dc 
1 lelftsehc Akademie en Polytechnische Schooi heeft met genoegen verno
men, dat de verdienstelijke I Ürecteur der laatstgenoemde instelling reeds 
vroeger benoemd werd tot ridder in de orde van den Ncderlandschcn 
Eeeuw, zoodat eene andere benoeming zeer ad rem was. Hij erkent, 
dat hij wel even den Stan Is-Almanak had kunnen raadplegen. 

PERSOXALIA. 
— Dc heer Kuijk, thans ambtenaar bij dc 

Maatschappij tot exploitatie van staatsspoor- 1 
wegen te Xutfen, is benoemd tot opzichter bij 1 
de Nederl. /uiil-Afrikaansche spoorweg-maat- j 
schappij. 

— De civiel-ingenieur A Ph. K. I). van I 
Malsen, tijdelijk ambtenaar bij den algemeenen | 
dienst van 's Rijks waterstaat is bevorderd tot \ 
tijdelijk adjunct-ingenieur. 

— Naar wij vernemen heeft de heer C. II. 
dc liruijn, opzichter van de gemeentewerken 
te Waspik, ontslag uit zijne betrekking genomen. 

— Regenten van bet krankzinnigengesticht 
„het St.-Joris-gasthuis" te Delft hebben be
noemd tot opziebter-teekenaar bij den voorgeno
men bouw van het Imilenfiesticht den heer j. Th. 
MiwÜngh, bouwkundig opzichter tc Dordrecht. 

— De heer W. A. Rompelman, ambtenaar 
aan het station van de Centraalspoor te Kam
pen, is met ingang van I l-ebr. a. s. als zoo
danig benoemd bij de Ned. Zuid-Afrikaanschc 
Spoorweg-maat schappij 

— De heeren Van Hasselt, administrateur 
van de llollaudsche Spoorweg-maatschappij; 
Cluijscnaer, directeur-generaal van de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
en Engeriugh, hoofd ven den dienst van laatst
genoemde Maatschappij, zijn benoemd tot rid
der van het Legioen van Eer. 

— In Xed -Indié hebben de volgende mu
tation plaats gehad: Overgeplaatst van de resid. j 
Bantam naar de resid. Batavia de opz. der 2e | 
kl. A. Breevoort; van de resid Batavia naai de 
resid. Bantam dc opz. 3e kl. J. Ilalbiseh; van 
de resid bantam naar het gonvern. Sumatra's 
Westkust de opz. ie kl P. Lichthart; van de 
resid. Banjoemas naar het gouv. Atjeh, ten 
einde als eerstaanw. waterstaatsanibt. op te 
treden, de opz. 2e kl A. G. den Hartog. 

Toegevoegd aan den chef der 2e water-
staatsaid. voor de opnemingen ter verbetering 
der bevloeiing dour de Singomertoleiding de opz. 
3e kl. H. J. Regeer; voor de opnemingen ter 
verbetering der bevloeiing in het noordelijk 
gedeelte der resid. Tegal de opz. ie kl. M. 
Donk; aan den chef der 5e waterstaatsaid. 
voor de irrigalie-opn. in het gebied der Pate-
goean (Pasoeroeau) de adsp.-ing. bij den wa-
terst. L. L graaf van Randwijck ; aan den 
insp. voor het toez. op de spoorwegd. en het 
stoomw te Soerabaja de tijd. waarn. spuor-
wegopz. 2e kb A. N. van M eerten, 

drag van ƒ 150. Adres vóór 5 Februari aan deu 
Burgemeester. Aanmelding in persoon op 
Woensdag iS en 2^ Januari en 1 bebruari 
tusschen 10 en 12 uren ten raadhuize 

— Werktuigkundig ingenieur of 
technicus op de ijzergieterij en emailleer-

fabrieken „Vulcaansoord" bij Terborg. Adres 
aan het kantoor van genoemde fabriek. 

— G cm cc nt e-op zi c h t cr te Grootcgast. 
Jaarwedde /' 150 en 5 pCt. der aannemings
sommen bij uitvoering van nieuw e werken. 
Adres vóór iS Jan. aan den Burgemeester. 

A i> v E \ \ T > r r 1 is>. 

R i e t p l a n k e n f a b r i e k . 

verharding;. Yt'i'dtiiirxamtiijc van K n i k - « n Z ; U H I - I »e n. 
Csjsss—tsrtfirm, « i i>« *nz. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur der gasfabriek te 

Purmerend. Jaarwedde /* 1000, vrije woning ! 

enz. en veranderlijke belooning tot een be-'l 

,T. \ V . M O L d d i l ' G o u d » . 
I M . i f o i n l * . N c i m r a l i r m i i i i ' i i . V c i i l i l a l i e k o k c i 

ONBRANDBAAR GELUID- en WARMT E-ISOLEEREND 

Flaaten KESSLER 
A A N B E S T E D I N G . 

Op n a n u n g SO J a n u a r i IHiKt 
zal door DES RAAD VAN' B K H E E B 
V.W DE StaAHtJMlwIWf JIjlHt-
M-liai»i>ij worden 

A A N I! E S T E E D : 
het leveren en plaatsen van 

W A T E R L E I D I N G E N voor 
Vechtwater- en Duinwater 
in den in aanbouw zijnden 
Stadsschouwburg op het 
Leidseheplein te Amsterdam. 
Het bestek is ad f 0.80 ie verkrijgen 

l)ij l)K EltVKN Jl. VAN MlNSTKK & ZouN 
to Amsterdam. 

Inlichtingen geven do architecten 
A. L . V A N ÖEJJBT, J . B . S Ï B I K Ö E B en 
J A N J.. SI'HINOKI! to Amsterdam. 

( J e b r r V A Y M i r V L l I ^ 
UZERllANDEI.AAllS te A31SÏERUAM. 

Staaf-, l'laat-.lti.lld-, ll.t'k- en T-U«r en*. 
Steeds voorhanden 

Balk IJzer inverochilende profielen en lengten 
Vijlen en gegoten Staal uit de fabriek 

vau Gebr. BüllLKK & Co. te Weeucll, alsmede 
ChriHtiiuiin Ster llorfiingvlM. 

A. H. VAN BERGEN, 
FABRIKANT T E 

Heiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T I X 

Nieuwe Constructie 
BRANDSPUITEN, 

Torenuurwerken 
LUID K LOK KKX, 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREOIPLOHA. 

liioiidt'ii «'ii Z i l v e r e n Medi i i lh '* . 

S T O O M T l M M E R -

H O U T W O L - F A B R I E K . 
DIJKERMAN è BUIJZERD, Breda. 

SPECIALITEIT in v e r n l i i a t f » l n i r e 
H o u t e n tvoonhuixen. IMreetie-
l.oeton . Z i e k e n b a r a k k e n on 
T u i n k u e n e l M . 

Lijatenechaverij v o o r betimmeringen. 
H O I T W O I. tot o p v u l l i n g v a n 

PLAFONDS enz . 
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tui', naiimift,, mm, 
uit dc «•«"•!ïi>-<" in liir steensoort bo-
- .,1.. groover, vn» I U ü i t ! l»K 
IIOKJitiY IMKI-SK). 

I •'. < -11 i n <• v e r t e g e n « « . ) < > i S'i' r 
I M I \«'ill'rlllinl. 

I l l t l 'NNKL 
#<»i«- tlêt ë'rnnri'n :t-ï. 

WILHELM TILLMANNS. Remscheid. 
Opgericht 1856. 

I> r.'.l i plooi;! I Hl <* te ril II lil lss:t. 

OTerkappiiiireii en Complete Osteinen 
vnn gegalvaniseerd gegold ijzer. 

Catalogussen. Ontwerpen cn Prijsopguvi'ii 
•rorden verstrekt door den Generaal-
Agent voor Nederland en Koloniën 

T. «.. TI«»«»IIT .Ir.. A m « l e r < l a i n . 

De aandacht wordt gevestigd op dp 
v n o i t n t t i i h i : \ tot oiiii'i-
iliug vim Joiij>eliii";i'ii \ Int 
kader der ti «• ii i v t r 11 «• |>tt 11 in 
XIMICIIHIKIXIII-Imlii:. uiiisehieven 
in lie Xederlaodurhe Sliiiitsiniirinit vnn 
ï Januari 18U3, no. ö, waarvan afdruk
ken liuxtrliMiM zijn ti' bek ii bij 
het Departement \un Koloniën. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
iVooi; R E K E N I N G V A N D E N STAA'I'.I 

<)|I IliiiMilii»,'ib'ii I dli'ii rYliruari 
IVJ.'t. dos namiddags ten 31 ure (lokaio 
tijd/, nun hot <'i'iiii.'iiilliiiii'iiii IIIT Mniit-
M'lni|i|iij tui K\|ilnitntii'MUIStaatsspoor
wegen hij dr Moreelse l.niiii te lJTJUSOHT, 
vun : 

BESTEK No. 585. 
liet maken van gebouwen i n 

inrichtingen en daarmede in 
verhand sla..tule werken op 
lirt station 's-Hei'togenbosch. 
Begrooting /' J85000.—. 

De besteding geschiedt volgens $ lótl 
vnn het bestek. 

lirt bestek ligt van den 9den Januari 
1898 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij ib' .Moiii'lsi' l.iiuii on nun Int Iiiiriiiu 
vnn den heer Ingenieur II. .1. VAN 
HOORN tl' 's-linsrli en is up (innen 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen-
ti'iiiilbiii'iiiii 11 lirnsl viinW eg en Werken I 
tc bekomen, togen betaling vun / .VOO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau i Dienst vun Weg en 
Werken) en door tien Ingenieur voor
noemd. 

Aanwijzing up het terrein zul geschie
den don 24nten en Hiaten Januiiri IS'.i:;. 
ten 1. uur iiuniiililng (Wist Euro-
peesche tijd). 

(JTBECHT, den ïili'ii Januari 1893. 

ROLLUIKEN 
(ifiirniiil Agent voor 

vnn Mtnnlnt'vttn Hout worden HJII.U IMttO 
onder icaraiilh* geleverd door den uitvinder 
en fabrikant \ \ l l . l l i : i . n T I I V H A W M . 
Krui MI* lit* lil . 

Nedtrlant en Koloniën: i (« i lSSOUr AMSTERDAM. 

BECKER & BUDDINGH. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAN 
W A T E B F A S - H O K K • B E T -

i:x AMIKIIK 
I X K T I M m t m m s , 

< INGENIKt'liS. AKCIHTI'XTKX. 
LANDMETERS, T E E K ENAAH8, enz. 

Oeëmailleerd-ijzeren 
1 I H o h a l e n . 

W E E G W E R K T U I G E N . 

B . H O L S B O E R . 
A r n h t ' i n . 

Leverancier van / . M. den Koning. 
1 liittrtel; 4'èi Wtifftftéjtt reet» Inrttt-mtt fitten rtteit-

II I.TI.XSflltl'l'l.l.l.l M 1-1'. It Ut IH. 
in iv iiiinv i» voor W . I T K K I M M - . 1101.1.111:1:1 vn aastere i \ - i it i n i \ 11 \ 

mei Stiver IMIIM. I S S I . ISS.I | Intei-mil . T r n i » i > u « i . ) 
H o o g M t c o l l l l l l - e l i e i l l i n o | S J « | . 

E Q I K K K E M , M E E T K E T T I N U E N , B R I E F - en l'WvKDTHAI.AXSKN ,.„z. 
Baken», Itotiitie- ra lintlM'lli'-liicwIclleii. Ti' lrKl'i i l ir-Apiuiri itri i . mmm. erna. 

Bri f iWtrt l 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

HERBESTEDING 
(VOOS R E K E N I N G VA X DUN S T A A T . ) 

l l o i l l l e i ' l l l l j ; ' i l e i l ' i » ; > l e n 
•liiniiiii'i isort. des namiddags, ion 
"i ure (lokale lijd), aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie 
vnn Staatsspoorwegen bij de Moreels» 
Laan te UTBECHT, vun i 

BESTEK Nu. 590. 
Het maken van den ijzen'ii 

boven) touw van de spoorweg
brug over deDI K/K nabij liet 
stationsemplatement 's-Her-
togenboscb. 
Begrooting' f 116300.—. 

De herbesteding geschiedt volgens 
s, 58 vun het bestek. 

Het bestek ligt tel' lezillg illlll liet 
Centraalbureau bij de Moreelse Laan en 
nun liet bureau vun den lieer Ingenieur 
II. .1. VAN HOORN K' 'e-Bouck en is 
up franco aanvraag (pol brief) aan 
genoemd Centraalbureau i Dienst vnn 
Weg en Werkeni te bekomen, legen 

! betaling vun / O.ÜSO. 
Inlichtingen worden gegeven aan het 

' Centraalburcu (Diens! vnn Weg en 
| Werken) en door den Ingenieur voor-

noennl. 
Aanwijzing op liet terrein zul geschie

den den I'.bleu Januari 1893, ten I. 
j uur namiddag { Weoi Kttrojteescht tijd/. 

V 1111:1 in. den li'ilen Januari 1898. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBÊSTËDM. 
Op .Vaandng den Men Januari 

] IS!».*», lies namiddags teil hult' twee 
uur ( l i r m i n ieli t i.jil) zul in liet <Vn-

! triuil Personenstation te AMSTKKUAM. in 
1 liet lokaal naast de wachtkamer 3e Kl. 
I (ingiing Vestibule) worden unnbeKtee.1: 

Volgens bestek Nu. .">+">. 

De leveling van diverse houten 
balken, stammen en platen, 
ten behoeve der centrale 
werkplaats te HAAliLKM, in 
den loop van hel jaar iWó 
benoodigd. 

Met bestek is ml / 4I.5W v.rkrijg-
I>iiji 1- bij den Portier aan het Centraal-
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan hel Droogbak te A MSI laiuA.vi of op 
franco aanvrage mei toezonding vnn 
liet bedrag aan het Bureau „Tractie 
en Materieel", Kamer No. 191 in voor
noemd gebouw 

Inlichtingen worden verstrekt door 
den ('lief vnn de Centrale Werkplaats 
te IIA.VI;I.I:M. 

l ie Ai l in ln i^ l l l lKl l l ' . 

. — 
I Ter .Iriikk.'i'ij der Vennoot*.„Het Vaderland". 
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AFZ0snF.Ri.1jKE XOMMF.RS met of zonder plaat /•015 

D E TENTOONSTELLING TH CHICAGO. 
II. 

(Mi/ cent' plaat). 

Voor wij onze wandeling over het tentoonstellings
terrein voortzetten, mogen eerst nog eenige bijzonder
heden over het monteeren der kolossale spanten van 
het gebouw voor Nijverheid en Vrije Kunsten, in 
ons vorige opstel beschreven, hier een plaats vinden. 

Het contract met de tentoonstellingscommissie werd 
op 24 December 1S9J door de „Edge Moor Bridge-
works" onderteckend; daarin was bepaald, dat dc 
ijzerwerken op 13 Augustus 1892 gesteld moesten zijn, 
welke bepaling is nagekomen, zoodat de fabrikanten 
aan het geheele reusachtige werk slechts zeven en 
een halve maand besteed hebben. 

Ieder spant heeft drie draaipunten, twee aan de 
basis en een aan den top. Het overeind zetten had 
als volgt plaats. Het benedenste stuk van ieder der 
twee halve bogen, waaruit een spant bestaat, werd 
op de plaats zelve in elkander geklonken, en dan in 
positie gebracht. Tot steun van elk dier helften diende 
een zware houten steiger, of liever toren van 40 M. 
hoog, en 15 M. in het vierkant. Ieder dezer torens 
rustte op rails, en kon, na de voltooiing van een 
spant, daarop verder bewogen worden. Beide torens 
waren door een platform verbonden , dat in het midden 
door een derden toren van 15 bij 24 M grondvlak 
gedragen werd en ook deze toren was op rails geplaatst 
Om dc torens en het platform te maken, had men 
6000 M ' hout noodig. Op het platform werden de 
bovenste helften van iederen halven boog in elkander 
geklonken en daarna in positie gebracht, waarna het 
spant voltooid was. Ieder spant is dus in 4 stukken 
gemaakt; voor het eerste gebruikte men 9 dagen 
om het overeind te zetten , doch voor de latere had 
men slechts 5 dagen noodig. I Ioe snel er gewerkt 
is kan het beste daaruit blijken, dat de Compagnie 
Cail, die de spanten van het Parijsehe machinegebouw 
van 18.S9 monteerde, en die elk spant uit kleine 

stukjes op een verplaatsbaar formeel ineenklonk, 18 
en 10 dagen voor het overeindzetten noodig had. 

Wij zetten nu onzen tocht over dc tentoonstellings
terreinen voort. Men zal eenig denkbeeld van de reus
achtigheid van het geheel verkrijgen. indien men 
bedenkt dat bijna 700,000 M 1 bebouwt! zijn. Wie dus 
te voet alle gebouwen wil doorwandelen, zal zijn 
beenen voelen, daar hij ± 80 KM heeft af tc leggen, 
wat bij dc groote hitte, die des zomers in Chicago 
heerscht, alles behalve aangenaam zal zijn, Men is 
er dus op bedacht geweest, om iets te bedenken wat 
den bezoekers, die / 1.20 entree zullen moeten be
talen, die vermoeienis voor een goed deel zal besparen. 
In de eerste plaats zal op dc kanalen en meeren een 
geregelde dienst van bootjes, die door electriciteit 
worden voortbewogen, georganiseerd worden. Men 
zal daar vinden expresbooten, die de geheele ten
toonstelling rondvaren, zonder ergens aan te leggen; 
deze zullen dienen voor bezoekers, die weinig tijd 
hebben en toch een overzicht van het geheel willen 
krijgen. In dc behoefte van hen, die van het eene 
gebouw naar het andere willen varen, zal worden 
voorzien door locaaldiensten, terwijl cr eindelijk ook 
gelegenheid zal bestaan om bootjes voor cén of meer 
dagen af te hur^n. 

In de tweede plaats wordt over het geheele terrein 
een electrische luchtspoorweg aangelegd, die 8 K. M. 
lang is. In de derde plaats komt op de pier, die in 
het Michiganmeer is uitgebouwd en aan het einde 
waarvan de stoombooten aanleggen, die de bezoekers 
van en naar Chicago brengen, een trottoir, dat steeds 
in beweging is, zoodat men er slechts aan de eene 
of andere zijde behoeft op te stappen, om zonder 
dat men loopt in de eene of andere richting vooruit 
gebracht te worden, wat zeker voor hen, die een 
dag op de tentoonstelling hebben doorgebracht, van 
onschatbare waarde zal zijn. Dit beweegbare trottoir 
bestaat uit drie gedeelten, waarvan het middenste de 
grootste en het buitenste de minste snelheid heeft. 
Wie dus niet gehaast is, kan zich op het buitenste 

©- -O 
17 

http://AFZ0snF.Ri.1jKE


O O 
platform plaatsen; wie slechts weinig tijd heeft, kan 
zich naar het middenste begeven cn bereikt grooter 
snelheid. Op elk platform zijn banken geplaatst. 

Aan de westzijde van het tentoonstellingsterrein, 
dat het geheele Jackson-park inneemt, bevindt zich 
een tweede park, de Midway I'laisance geheeten, 
dat zoo ongeveer te Chicago zal zijn wat de Espla
nade des Invalides tc Parijs was. Men zal zich tiaar 
kunnen voortbewegen door plaats te nemen in den 
glijdenden spoorweg van Giffardt, die te 1'arijs 
zooveel succes had. 

Geheel aan de noordzijde van het terrein der ten
toonstelling bevindt zich het gebouw voor schoone 
kunsten, dat 1 5 0 M. lang en 100 M. breed wordt. 
De Amerikanen stellen er hoogen prijs op, dat in 
de kunstzalen het beste wat de oude wereld oplevert, 
zal vereenigd worden. Zij hebben in den zomer van 
1891 Professor Halscy C. Ivcs naar Furopa gezonden, 
om overal relatie aan te knoopen. Hij bezocht Frank
rijk, België, Nederland, Engeland, Zweden, Dene
marken, Oostenrijk. Duitschland en Rusland; andere 
afgevaardigden werden naar Spanje en Italië gezonden. 
Over de inrichting van het gebouw kan men op het 
oogenblik nog geen oordeel vellen. Of het licht wel 
zoo goed zal zijn, als men verwacht, komt ons 
twijfelachtig voor, daar men, om aan het geheel 
een imposant aanzien te geven, sommige zalen wat 
te hoog heeft gemaakt. Ook de architectuur van het 
gebouw sluit zich aan bij die, in de oude wereld 
gebruikelijk. Het is jammer dat de Amerikanen hier 
niet eens naar wat nieuws en oorspronkelijks gestreefd 
hebben. Dat zij in staat zouden geweest zijn, iets 
origineels voort te brengen, zal niemand betwijfelen, 
die de nieuwste bouwwerken van Amerika gezien 
heeft. Het schijnt dat men te Chicago dergelijke 
nieuwigheden niet heeft aangewild, want de groote 
meerderheid der gebouwen is zoo klassiek als men 
slechts verlangen kan. Wanneer het gebouw geheel 
voltooid zal zijn en de kunstwerken zich er in be
vinden, hopen wij op de inrichting van het inwendige 
nader terug te komen. 

De bij dit nommer behoorende plaat stelt den hoofd
ingang voor van het gebouw voor tuinbouw , waar
omtrent later een en ander zal worden medegedeeld. 

ARCHITECT EN CONSTRUCTEUR. 
Rondelet schreef eens: „De meeste hedendaagsche 

architecten zijn meer decorateurs dan constructeurs; 
zij willen, als de schilders en de beeldhouwers, in de-
eerste plaats behagen , en maken daarom teekeningen, 
die het publiek inpakken , doch die , als zij uitgevoerd 
zijn, tot allerlei teleurstelling aanleiding geven. De 
bouwkundige 'wetenschap wordt meer en meer een 
specialiteit bij menschen , die er zich niet op laten 
voorstaan architecten te heeten , en die dat werkelijk 
ook niet zijn". 

Deze woorden hebben nog niets van hunne betee
kenis verloren. Mooi teekenen, keurig schaduwen, 
iets „artistiek" voorstellen, dat is het, waarnaar in de-
eerste plaats door onze hedendaagsche jonge bouw
meesters wordt gestreefd. En hoe valt het werk dan 
tegen, als het eenmaal uitgevoerd is. Houwen is altijd 
een kostbare geschiedenis; de beteekenis van het vak 
van den architect ligt vooral in de groote verant
woordelijkheid, die op hem rust. Een schilder b.v. kan 
doen wat hij wil; hij neemt een stuk doek, schildert 
erop wat hem invalt, en als hij niet al te ongelukkig 
slaagt, vindt zijn werk wel een kooper Een architect 
daarentegen kan nooit een proeve van zijn bekwaam
heid geven, of hij moet eerst iemand gevonden hebben 

die hem den bouw van het een of ander wil toever
trouwen. Nu bedenke men eens, hoe groot dat ver
trouwen wel zijn moet, daar niet alleen belangrijke 
geldsommen op het spel kunnen staan, maar tevens 
allerlei fouten kunnen worden begaan, die later nooit 
weer te herstellen zijn. 

Het is daarom werkelijk jammer, dat onze jongere 
kunstbroeders vooral zoo weinig belang stellen in 
de practijk van het bouwvak. Prentjes maken is 
bij hen alles, alsof men den architect aan iets 
anders kan herkennen , dan aan wat hij gebouwd 
heeft ! En werd nu althans nog maar wat zorg 
besteed aan het detailleeren , maar ook dit laat 
zeer veel te wenschen over. Wij spreken hier 
nu nog niet eens over constructieve details, die 
men tegenwoordig maar aan opzichters en onderbazen 
overlaat, maar bedoelen alleen de details van de 
gevels , naar de „artistieke" schetsen gebouwd. Telkens 
en telkens wordt het den opinerkzamen beschouwer 
duidelijk, tlat niets van te voren overwogen is, dat 
er zelfs op de practische uitvoerbaarheid bij het ont
werpen in het geheel geen acht is gegeven. Lijsten 
van verschillend profiel, die zoo goed en zoo kwaad 
het gaat in elkander loopen, consoles die niets te 
dragen hebben, dakvensters waar men onmogelijk 
bij kan, en tal van andere slordigheden kan men aan 
de meeste hedendaagsche gevels opmerken. I'.n dit 
alles js alleen een gevolg daarvan, dat men voor 
de eischen, door een goede constructie gesteld, een
voudig blind is. 

Wordt een gebouw ontworpen, dan dient de ont
werper zich b. v. rekenschap te geven van de wijze, 
waarop het water van tie bekapping afgevoerd zal 
worden. Wijdt hij hieraan eenige zorg, dan zal hij 
zijn plannen zoodanig kunnen inrichten, tlat hij ge
schikte plaatsen heeft om zijn afvoerpijpen te kunnen 
aanbrengen; de cortlonlijsten kunnen tlan om die 
pijpen heen loopen, wat soms tol aardige decoratieve 
motieven kan aanleiding geven. Onze tegenwoordige 
bouwmeesters schijnen echter eerst op het laatste 
oogenblik aan tie noodzakelijkheid van afvoerbuizen 
te denken, en dit heeft tengevolge, dat deze onder
deden van de constructie, die, goed aangebracht, 
tot sieraad van den gevel kunnen strekken, thans, 
nu zij op barbaarsche wijze door lijsten en voor
sprongen heengehakt worden, een nootlzakeijk kwaad 
schijnen. 

Zoo weinig geeft men zich tegenwoordig reken
schap, hoe een gebouw er uit zal zien, als het ge
construeerd is, dat men alle kunst aan den voorgevel 
besteedt, en in den regel de zijgevels behandelt als 
iets toevallig bijkomends. Welk een indruk dit op 
den besehouwer maakt, behoeft hier niet nader uit
eengezet te worden. 

Tot dusverre behandelden wij nog alleen maar 
de constructies, voor zoover zij met de architectuur 
van het uitwendige in verband staan. Gij behoeft echter 
slechts een keer of wat iemand, die door onze heden
daagsche „artisten" een huis heeft laten bouwen, 
gesproken te hebben, om de overtuiging te krijgen, 
dat het met de architectuur van het inwendige niet 
beter geschapen is Schoorsteenen, die niet trekken 
willen, goten die lekken, muren die doorslaan, kel
ders daar water in staat, gij zult er dehartroerendste 
jammerklachten over vernemen. Dat, in den regel, 
architect en bouwpatroon na afloop van het werk niet 
als goede vrienden scheiden, vindt zijn oorzaak niet 
in het esthetische gedeelte van het vak, maar alleen 
in het practische, het constructieve. 

Door zoo weinig rekening te houden met tie eischen 
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der practijk cn zich niet op de hoogte tc stellen, hoe 
men goed construeert, brengt menig architect, zonder 
het zelf te willen, ons vak in miscrediet Het publiek 
beseft volstrekt niet de meerdere of mindere schoon
heid van een gevel of kamerbetimmering . maar heeft 
een open oog voor de meer of minder comfortabele 
inrichting van het inwendige, cn de architect , die in 
staat is een gcricllijk huis te bouwen en die zich man 
van zaken toont, zal in dc oogen van dat publiek veel 
hoogcr staan dan dc beste teekenaar, dan de knapste 
ontwerper. Onze jongere bouwmeesters doen niet goed , 
met dit voorbij te zien; indien verscheidene hunner 
vakgenooten, die niet in staat zijn ook maar een fat
soenlijke lijn op papier te zetten, des ondanks zich 
in een goede practijk mogen verheugen, dan is dit 
alleen daardoor ontstaan, omdat deze mannen zich 
beter constructeurs hebben getoond. Wezenlijk, wij 
zouden zoo menig talentvol jongmensen willen aan
raden, zich eens van ganscher harte op de practijk 
van ons vak, op de constructie dus, toe te leggen. 
Hij zou daarbij meer baat vinden, dan door in kun
stenaars-kringetjes of vakbladen zijn overkropt gemoed 
lucht te geven. 

Indien het publiek aan de tinderen de voorkeur 
geeft, dan komt dit, omdat het in hen meer vertrouwen 
stelt. Wij zouden den jongeren vakgenooten willen 
aanraden, zich dit vertrouwen eveneens waardig te 
maken, en dat door degelijke kennis, flink optreden 
cn eerlijk handelen. Dit zal hen ongetwijfeld verder 
brengen dan alle reclame! 

A D A M A N T KN /.IJXK KIGKXSCIIAPPKN 
Omtrent dit nog weinig bekende materiaal deelt 

men ons het volgende mede: 
Het adamant is een artikel, dat in Engeland cn 

Amerika reeds geruimen tijd met het meeste succes 
wordt aangewend tot het vervaardigen van muren en 
plafonds. Ofschoon het hiertclandc eerst ongeveer 
een jaar geleden werd ingevoerd en nog zoo goed 
als onbekend is, geven de enkele verbruikers, die er 
een proef mede namen, het al den lof, dien het recht
matig toekomt. 

Het adamant is een poeder, dat evenals cement 
of gips met water wordt aangemengd , maar het 
voordeel heeft dat het reeds na verloop van een half 
uur of korter hard is, zoodat het werk geregeld 
achtereen kan worden afgemaakt. 

Het hoofdbestanddeel bestaat uit krijt, eene stof, die-
in Engeland veel wordt aangetroffen. Na behoorlijke 
bereiding wordt het materiaal vermengd met zaagsel, 
waardoor de specie een hardheid en kleefkracht ver
krijgt , welke die van cement of gips verre overtreft. 

Door deze vermenging ontstaat eene verbinding, die-
elke dreuning, ja zelfs een geringe zetting weerstaat, 
altijd wanneer het materiaal volgens de voorschriften 
wordt behandeld. Wanneer het adamant op een schot, 
met rinkellatten betimmerd, wordt aangebracht, kan 
het hout zwellen of krimpen, in de specie zal geen 
scheur of berst ontdekt worden. De plafonds, hier
mede bewerkt, worden niet beteugeld en beriet, maar 
met rinkellatten tegen de binten bevestigd, ongeveer 
met tusschenruimten van een centimeter. Men kan er 
ook ijzeren rasterwerk voor gebruiken , speciaal voor 
dit doel vervaardigd. Door deze methode verkrijgt 
men een plafond, dat zeer veerkrachtig is, hetgeen 
vooral van belang is als het plafond beschilderd moet 
worden. Daarenboven is het adamant in hooge mate 
brandvrij; de krijtdeclen die het bevat, vormen een 
slechten warmtegeleider, terwijl het zaagsel door de 
bewerking die het ondergaan heeft, niet het minste 

gevaar oplevert. Muren en plafonds, met deze stof 
bewerkt, worden, wanneer een helderwitte opper
vlakte wordt verlangd, bestreken metchromolith, daar 
het adamant op zichzelf een rossige kleur heeft. Het 
hoofdbestanddeel van chromolith is hetzelfde als dat 
van adamant. I Iet naamverschil dient dan ook in 
hoofdzaak slechts tot aanduiding der qualiteit. Het 
eenige verschil is, dat chromolith veel fijner is, een 
helderwitte kleur heeft en niet met zaagsel is ver
mengd. 

Plafonds en muren, met deze specie door bekwame 
werklieden afgewerkt, verkrijgen een helderwitte, 
gladde op marmer gelijkende oppervlakte, welke 
daarenboven de aangename en voordeclige eigenschap 
heeft, dat zij niet gewit behoeft te worden; eene 
afwassching is voldoende. Wil men tl; specie in kleuren 
verwerken, dan levert ook dit geen enkel bezwaar 
op. Eindelijk hebben het adamant en chromolith ook 
ook nog deze eigenschappen op andere specie voor , 
dat zij vijftig pCt. minder water tot aanmenging 
noodig hebben, waarin dan ook voor een deel hunne 
groote droogkracht gelegen is. 

TIJ DSC H RIK T L KXIN G. 
I. 

Het zal wellicht niet onbelangrijk geacht worden, 
om in het kort op dc hoogte te worden gehouden 
van den inhoud van eenige buitenlandsche tijdschriften. 
Dc schrijver dezes stelt zich voor te trachten in de 
leemte daaromtrent in onze periodieke bouwkunst-
literatuur te voorzien. Omtrent een vier- of vijftal tijd
schriften in zijn bezit, zal hij op ongedwongen tijden 
referaten leveren. 

Om te beginnen laat hij hier eenige periodieken van 
het jaar IS92 de revue passeeren, en begint hij met de 
oudste der bouwtijdschriftcn tic Wiener Allgcmeine 
Bauseitittg, die reeds 57 jaar bestaat, en indertijd tot de 
belangrijksten behoorde; ja waarvan de jaargangen, 
geredigeerd door prof. Ch. Ludwig Förster, mede een 
der scheppers van Nieuw-Wcenen, een getrouw beeld 
gaven van de herleving onzer kunst, immers voor 
een niet gering gedeelte van Weenen uitgegaan. 

Men kan in het algemeen niet zeggen, dat de laatste 
jaren van dit tijdschrift, voor bouwkundigen althans, 
buitengewoon belangrijk waren. Het grootste gedeelte 
van den inhoud is gewijd aan beschrijvingen van 
ingenieurswerken, niet zelden slechts van plaatselijk 
belang. De gebouwen /.elf daarin beschreven, zijn 
bijna uitsluitend te Weenen of te Ruda-Pest opgericht 
en niet van eentonigheid vrij tc pleiten. 1 loezeer 
indertijd de gebouwen aan dc Ringstrasse verrasten 
toen zij de etage-kazerne kunstrijk behandelden, aan 
de renaissance als 't ware nieuwe elementen toevoe
gend , langzamerhand trokken zij niet meer tie aan
dacht, nu cr meer aan schilderachtige groepeering, 
lévendige profileering, vooral der bovengedeelten van 
een gebouw, geofferd wordt. 

Noch het paleis (*) te Pest van tien — door het 
Justizgebaude (min of meer Vlaamsch) bekenden 
architect Wüiemans, noch het hotel te Abbazia aan 
de Adriatische zee ('t welk men tot een badplaats wil 
maken ter wille van het verkeer op tien Südbahn) 
noch eenige Weener kauf- of wohnhüuscr willen ons 
behagen. D e plattegronden , meest om een. of meer 
binnenplaatsen gegroepeerd, zijn in den regel nuchter 
verstandig, maar missen de levendigheid, het uit
stekend gebruiken van het terrein, die de Parijzcr 
plans, ook slechts voor woonkazernes , zoo aantrek-

(*) In Oostenrijk heet een geitouw spoedig Paleis 1 uitgesproken Talent 
I 
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kelijk maakt. Wij onthouden ons derhalve van de 
opsomming. 

De facaden zijn ook al eens in barokstijl ontwor
pen. Deze vereischt echter rijkdom van ornement, 
dat is veel geld, dat (evenmin als bij ons in den regel) 
beschikbaar schijnt te zijn. 

Een uitzondering maakt daarop een klein woonhuis 
aan den Hohenstaufenring te Keulen, van den architect 
Sechè. Vermoedelijk komt het ook wel in de door de 
Stopno's in Nederland rondgedragen Köln und seine 
Bouten voor, waaruit onze genieën thans hun tref
fendste motieven putten! 

Het gebouwtje, ruim tien meter breed, bestaat uit 
een voorgebouw met diepen vleugel; twee vertrekken 
aan den voorgevel naast elkander komen uit in een 
arkel, die driehoekig voorspringt. Het is gemetseld 
van gele steen, terwijl alle kanten met roode ver
glaasde afgeronde steen zijn bezet. (Bij ons te Am
sterdam zou men wellicht roode baksteen met groene 
verglaasde kantsteenen gebruiken !) 

De constructie van den arkel wil ons niet recht 
bevallen. Zooals gezegd springt hij driehoekig voor. 
Hij rust op twee bogen, die eindigen tegen een 
„schweren Haustein", die met verticale trekstangen 
in de derde verdieping aan een zwaren ring van 
railijzer (er staat „Schienenkranz", een gebruikelijk 
en zeer aanbevelenswaardig materiaal) is opgehangen! 
Wat zeggen de heeren rationalisten daarvan? 

Omtrent villa-bouw (waaraan wij zooveel hechten, 
omdat men daarin vrijer is, en zich niet aan allerlei 
bepalingen van rooiing, hoogte, enz. behoeft te houden, 
cn onwillekeurig — dunkt ons naar een schilder
achtige groepeering zoekt), geelt de jaargang niets 
bijzonders. Een woning voor ambtenaren, alweder te 
Abbazia, Italiaansche motieven met een Grieksch 
sausje overgoten, moet er lief uitzien. als men zich 
daarbij de heerlijke, blauwe Adria denkt: een andere 
villa te Baden, bij Weenen, waar alle Weeners de 
Sommerfrische gebruiken (een soort van Baarn, 
maar gezelliger, met meer lieve, goede architecturen), 
herinnert aan de Fransche dienstwoningen der aristo
cratische verblijven, als men wil aan de Trianons. 

Ook kerkbouw is niet sterk vertegenwoordigd. Een 
kleine synagoge, romaans-achtig en een grafkapel, 
ergens in de Hukowina, ziedaar alles Bij de be
schrijving dezer laatste (van professor Bornstorfer, 
onder anderen de bouwmeester van een kerk te Jassy) 
is ten beschouwing gevoegd over de stijlvormen inde 
Bukowina gebezigd. Wij kunnen die hier niet over
nemen, maar stippen aan dat de antieke overlevering, 
om aarden potten tot versterking van het geluid in 
te metselen, aldaar in de volgens een Grieksch kruis 
gebouwde kerken, gevolgd wordt. 

Allerliefste photo's worden ons in een der afleve
ringen voor oogen gevoerd, van de versiering eener 
brug in het schilderachtige Graz. Midden erop staan 
sterk naar boven ingetrokken vierkante kolommen, 
een figuur dragend; ook de einden zijn overeenkomstig 
versierd, 't Is om er zoo heen te vliegen I 

Van openbare gebouwen is slechts te vermelden 
een raadhuis te Wahring bij Weenen (architecten de 
broeders I iintragt-r). Het is een gebouw aan drie 
straten staande, vrij nuchter, eenvoudig, goedkoop 
(174 Oostenr. gulden per vierkanten meter), in de 
vormen der Duitsche renaissance (onze naburen plegen 
daarbij den nadruk op de syllabe re te leggen). 

Twee aantrekkelijke biographieën worden in den 
jaargang gevonden, of liever beschouwingen omtrent 
in Duitschland algemeen bekende personen. I let eerste 
betreft Mauch, wiens boek: „Verg/eieheudeDarstcllung 

Giicchiscltcr Bauoiduungen" in aller handen is, en op 
de vele bouwacademiën wellicht een weinig te zeer 
wordt geraadpleegd. 

De andere betreft den bouwraad 1'. Leins (natuur-
evenals Mauch, opgetild uit de rij der gewone sterve
lingen cn geadeld). Leins is vooral ten onzent bekend 
om de groote, door colonnaden omgeven concertzaal 
te Stuttgart, stijf, groot, toch niet grootsch, en de 
schilderachtige Italiaansche koninklijke villa te Berg, 
bij Stuttgart, een terrassenbouw, van groote werking. 

Wat ons in deze beschouwingen zoo treft is de 
moeilijke levensweg der beide genoemde bouwmeesters: 
hoe zij worstelden en zich een weg baanden door 
noeste vlijt; hoe zij — bij alle broodzorgen — 
bezieling behielden, en wisten te zaaien in hun talrijke 
leerlingen, waarbij er zijn van het gehalte van Fricdrich 
(von !) Schmidt. 

Laat onze jongeluidjes zich daaraan spiegelen: onze 
teekenaartjes, die met half volgroeide vleugeltjes de 
wereld van den „zelfstandigen werkkring" instikkelen! 

Wij meenen in het bovenstaande het voor onze 
landgenooten belangrijkste uit den tijdschrift-inhoud 
der vroegere Förstersche Bauzeitung van het jaar 
1892 te hebben gememoreerd en zullen in een volgend 
artikel het Berlijnschc „Zeitschrift fiir Mauwesen" 
over datzelfde jaar bespreken. 

Amst. Jan. 1893. I. G. 

I J . P H . K O E L M A N . | 
De voormalige directeur der .Academie van Beeldende 

Kunsten te 's-Gravenhage, is den l6d e" dezer maand 
aldaar overleden. 

Koelman, den l l d « n Maart 1818 te 's-Gravenhage 
geboren, was aanvankelijk bestemd om zijn vader 
in diens timmermanswerkplaats op te volgen, maar 
de jonge man toonde zooveel lust in het teckenen , 
dat hij op twintigjarigen leeftijd onder leiding werd 
gesteld van Kruseman, om daar de teeken- en schil
derkunst te leeren Eenige jaren later begaf hij zich 
naar Italië om zich van 1844 tot 1857 geheel aan 
de kunst te wijden. 

In zijn vaderland teruggekeerd, werd door hem 
eerst een plaats als hoofdonderwijzer, later van di
recteur der Academie van Beeldende Kunsten aan
vaard en in die betrekking had hij gelegenheid zijn 
kennis en rijke ervaring dienstig te maken aan de 
vorming van zeer vele leerlingen, die thans tot onze 
beste kunstenaars worden gerekend. 

Tevens gaf hij blijk van zijn talent, behalve door 
menig schilderstuk, door zijn bekroond ontwerp voor 
een Nationaal monument, het ontwerp van het mo
nument in het Voorhout voor den hertog van Saksen-
Weimar, het monument van de Nymph te Brielle 
en het gedenkteeken ter herinnering aan het ontzet 
van Leiden. Bij enkele dezer ontwerpen werkte hij 
met andere kunstenaars, de architecten W. C. van 
der Waeyen Pieterszen en H. P. Vogel, beiden reeds 
overleden, samen. Bovendien maakte hij ook naam 
als schrijver door zijn warm geschreven werk „In 
Rome." Trouwens met Italië dweepte hij en aan zijn 
leerlingen kon hij in zijn goeden tijd niet genoeg 
over dat land der kleuren mededeelen. Ingetogen 
van aard, was overigens de behoorlijke vervulling 
van zijn beroepsplicht zijn krachtigste streven en de 
Academie dankt aan hem voor een groot deel haar 
bloei. 

De overledene was ridder in de orde van den Ned. 
Leeuw en de Fikekroon. 
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De begrafenis had Vrijdag plaats; het stoffelijk 
hulsel van den oud-directeur der academie, die ook 
na zijn aftreden het academiegebouw bleef bewonen, 
werd langs de rijen van bestuurders, leeraren en vele 
leerlingen door den grooten uitgang naar den rouw-
wagen gedragen. Deputatiën van den Raad van Bestuur, 
dc directeur, alle hoofd- en verdere leeraren volgden 
in rijtuigen den hoogst eenvoudigen lijkstoet naar 
Eiken-Duinen, waar zich een aantal leerlingen en 
deputatiën van Pulchri Studio, Arti ct Industriae, 
Architectura en eene breede schare van kunstenaars 
en vrienden om de groeve verzameld hadden. 

Namens den Raad van Bestuur der Academie sprak 
dc heer A. P. Godon, voorzitter, een kort, hartelijk 
woord, en de heer Willy Martens, secretaris van 
Pulchri Studio, bracht hulde aan de nagedachtenis 
van den afgestorvene. 

Nadat de kransen op de gesloten groeve waren 
gelegd en door een vrouwenhand nog een palmtak 
daaraan was toegevoegd, dankte dc zwager des 
overledenen, de heer Bijstervcld, alle aanwezigen 
namens de familie, voor de eer, bewezen aan Koel
man, die de eenvoudigheid zelf was! De bloemen, 
die zijn graf dekken, mogen verwelken, zijn naam 
zal blijven voortleven bij allen, die hem kenden. 

De laatste hulde aan den betreurden meester maakte 
blijkbaar bij zeer velen diepen indruk. 

ARCHITKCTUK* ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 18 Januari 1S92. 

Nadat de voorzitter, de heer II. G. Jansen, de vergadering had 
geopend en de notulen de:- vorige vergadering «aren gelezen en goed
gekeurd, werden dc heeren Jot. Th. J Cuijpers en A. Hofman, voor
gesteld door de h.h. H.G Jansen en \V. Kromhout Czn., niet algemeene 
stemmen als gewoon lid aangenomen. 

De voorzitter deelde hierna mede, dat de heer J. II. Leliman door 
ongesteldheid verhinderd werd de aangekondigde bijdrage te houden en 
de heer J E. van Dijk zieh bereid verklaard had eene niet voorbe
reide eauserie over zijne reis door Ned.-Indie ten beste te geven, 
waarna genoemde heer onder luide bijvalabetaigingen hel spreekge
stoelte beklom. Dp aangename, geestige wijze weet «preker eene voor
stelling van verschillende Indische toestanden te geven, gepaard aan 
eene uitvoerige beschrijving van de woningen en hare dakbedekkin
gen, afwatering enz. Dok de primitieve manier, waarop de werklieden 
hun arbeid verrichten wordt breedvoerig besproken, waarbij nieten en 
passen den meeaten lijd iu lieslag nemen De voorzitter brengt den 
heer J. K. van Dijk dank namens dc Vergadering voor zijn aangename 
causerie. 

Als gewoon lid werd nu geïnstalleerd de heer I .ainmert lierghui*; 
de heer Ellens, mede in de vorige vergadering als gewoon lid aan
genomen, was afwezig. 

De keuze van plaat- en boekwerken voor den leescirkul moest door 
afwezigheid van den bibliothecaris tot de volgende vergadering wonlen 
uitgesteld. 

lie kunstbeschouwing van den heer I' I.. van Resteren, bestaande 
in afbeeldingen der beeldhouwwerken in het Wiener Kunstmuseum, 
werd met veel belangstelling bezichtigd. 

Reeds vóór eenigen tijd was een schrijven ingekomen van een 
werkman, waarin deze zijne verwondering te kennen geeft dat bij tl. 
volksvoordrachten in het getouw van den Werkenden .Stand nooit 
voordrachten over bouwkunst worden gehouden, en den wensch uit
spreekt dat A et A. moge medewerken 0111 ook den werkman in de 
gelegenheid te stellen door voordrachten of kunstbeschouwingen eenig 
denkbeeld van beeldhouw-, schilder- en bouwkunst te geven. Xa eenig 
debat werd besloten de zaak op de eerstvolgende vergadering, na aan
kondiging in het genootschap*-orgaan, te behandelen en den schrijver 
van genoemden brief uil te noodigen dien avond tegenwoordig te zijn. 

Mets meer aan de orde zijnde, werd de niet druk bezochte vergadering 
gesloten. 
MAATSCHAPPIJ Tul HKVORDKRING DER liDLWKL'XST. 

Al'DIKLIKG AvtSTKRPAM. 
Vergadering van Vrijdag 13 Januari '93. 

Na voorlezing van de notulen werd door den voorzitter medege
deeld dat het bestuur van de Maatschappij lol bevordering der Houw
kunst, zieh heeft gewend tot li. en W. om de aandacht te vestigen 
op de bezwaren van de Afdeeling tegen dc voorstellen van II. en \\ . 
tot uitgifte in erfpacht van de bouwterreinen der gemeente en zulks 
eveneens zal doen betreffende de uitbreiding en de verhooging van dc 
salarissen van de afdeeling Publieke werken. 

Hierna bracht dc heer 1'. W' M. I'uggenbeck, als afgevaardigde 
van de zVfdeeling, verslag uit van de vergadering tol hel oprichten van 

een particulieren arbeidsraad en las de secretaris het jaarverslag over 
1S02 voor, hetwelk dc leden in druk zullen ontvangen. 

Van den heer Jos. Th. J. Cuypers was telcgraphisch bericht ont
vangen dat hij verhinderd was zijn aangekondige lezing te houden over 
„een monument in Limburg uit de Romaansche periode''. 

Hij het bestuur was een brief ingekomen van de Nederlandsche 
vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werk
plaatsen, ten einde afgevaardigden te zenden ter bijwoning van eene 
vergadering, waarin de maatregelen ter voorkoming van ongelukken in 
de bouwvakken besproken zullen worden en waartoe werden gekozen 
de heeren P. F, Laarman en J. N I.andrc. 

Dc heer I.Gosschalk herinnerde het bestuur aan den op handen zijnde 
Uuiw van het nieuwe postkantoor en uitte den wensch, dat men al het 
mogelijke zal doen om tc voorkomen tlat het nieuwe gebouw weder in 
den unifornistijl zal verrijzen, waarin reeds zoovele rijksgebouwen zijn 
opgetrokken, hetgeen bepaaldelijk voor Amsterdam, tegenover het 
deflige paleis, een ramp zoude zijn. 

Na nog enkele opmerkingen van den heer Oosschalk over de ver
bastering van vele technische benamingen en van den heer Rood over 
zaken de afdeeling betreffende, welke door het bestuur zullen worden 
overwogen, werden als nieuw lid aangenomen dc heeren C. B. 
Posthumus Meijjcs cn M. Hendricks en werd de vergadering ge
sloten. 

Ai 111.1:1.IM; RotraftDAM. 
Vergadering van Dondeidag 12 Januari 1893. 

Na dc afdoening der gewone werkzaamheden verkreeg de heer 
Itienfait het woord om een lezing te houden over het onderzoek van 
bouwmaterialen. Spreker behandelde achtereenvolgens: i'J. hoe men 
tot de tegenwoordige methoden van onderzoek der bouwmaterialen is 
gekomen; 2". tie noodzakelijkheid van tlit onderzoek en de daarbij 
noodzakelijke overeenstemming in de methoden; 30. de werktuigen 
bij het mechanisch onderzoek der bouwmaterialen in gebruik, a voor 
metalen, hoofdzakelijk ijzer en brons, b. eigenlijke bouwmaterialen, als 
natuurlijke steen, baksteen, kalk, tras, cement enz. 

Het onderzoek van bouwmaterialen op hunne mechanische en schei
kundige eigenschappen daleert reeds uit de cerslc helft dezer eeuw, 
toen dc eerste poitland-ceinent-tabrieken in Engeland werden opgericht 
en deze de voortreffelijkheid van hun materiaal wilden bewijzen 
tegenover het tras en tie hydraulische kalk in morlels. I 'aar vastheid 
der mort ets hoofdzaak is, maakte men trek- en 1////.(-proeven, die 
zeer primitief aan dc fabrieken zeiven of op de werken genomen 
werden door personen die weinig op de hoogte waren. Men kreeg 
dus verschillende uitkomsten met hetzelfde materiaal. Minimum cijfers, 
waaraan het materiaal moest voldoen, waren niet bekend, waardoor 
zeer verkeerde voorschriften werden vastgesteld, zooals de naaldproef 
enz., volgens de A. V., waarvan echter spoedig een betere editie zal 
verschijnen. 

Aan het na 1S70 herleefde 1 tuitschc rijk komt de eer der verandering 
toe. De poitland-cement-iiidustric van dit land nam na den oorlog 
een groole vlucht en dc fabrikanten, het ongemotiveerd afkeuren van 
hun product moede, vei eeiiigden zich om eene hepi'oevinsts-rncthcxle 
vast te stellen, waaraan zij hun product moesten onderwerpen. Dit 
zijn de zoogenaamde: Normen füreinheittichePrüfungvon Portlands 
cement, in 1876 door de „Verein Ileutscher Ccincntfabrikantcn" 
vastgesteld cn circa 10 jaar later, met eenige wijzigingen, door de 
Pruisische Regeering overgenomen. Intusschen had ook de Duitsche 
ijzei industrie zich grooten naam verworven en ook hier ontbrak de 
eenheid in keuring. Vandaar het ontwerp: '/,url.ieferungsb.din^ungen 
ven Achsen. Radreifen, Schienen etc. mis Flusseisen und Stahl, opge
maakt door tie „Verein Deutsche!' Eisenhahnverwaltungcn". In Zwitser
land en Oostenrijk vond eene dergelijke beweging plaats onder de 
fabrikanten, tiie zich in Zwitserland vei stonden met deu bekwamen 
prof. L, Tetniaijer van het Eidg. 1'olvtcchnikiiiii le Zurich. < hitler zijn 
leiding kwamen tot stand : de .Vormen znr Prüfung hydrant. Bindf 
mittet, uitgegeven door ilcn „Verein Schweizer Ing. und Arch." cn den 
„Verein Schweizer Ceinenlfabrikauleii". (lustcnrijk sloot zich daarbij aan 
en nam in 1S90 in hoofdzaak de Zwitsersche Nonnen over. Intusschen 
werden hier en daar stations opgericht, o. a. het bekende proefstation 
te Herlijn aan de Polyt. school te Charlottenburg, een te Müncben, 
tc Stuttgart, Hamburg en frankfort. Men besloot gezamenlijk op te 

I treden door oin de 2 jaar met de fabrikanten te vergaderen. 
Te Munclicn had in 1SS4 de eerste vergadering pltats, in 1S86 ge
volgd door een conferentie te Dresden, ten einde overeenstemming te ver
krijgen in de methoden (dus niet in de werktuigen) van onderzoek der bouw
materialen Het resultaat dezer conferentie wertl uitgegeven ineen beknopt 
overzicht genaamd: Beschtiesse der Conftrcnttn u.s.-c. Nu was men op 
den goeden weg, maar men werd 't niet over alles eens. Men lichtte dus 
eene permanente commissie op 0111 de verschilpunten te onderzoeken en in 
1890 had een conferentie plaats le Herlijn. De volgende, die in 1S92 
te Weenen zou worden gehouden, is door dc cholera uitgesteld tot 
het voorjaar van 1S93. De spreker maakte de conferentie te Herlijn 
mede en werd o. a. benoemd tot lid eler sub-commissie vooi bet nemen 
van verhardingsjiroeven van mor/ets in leewater en voor het onder
zoek naar tie aanwezigheid van een Nederlandsche zandsoort, overeen
komende met bet Duitsche normaaliand. Hier-te-lande worden proeven 
genomen met het zoogen. Prcienwalder normaaliand cn door spreker 
reeds met vrij bevredigend 1csulla.1t niet moitels in zeewater buiten de 
sluizen te IJmuideii. Dc uitslag zal later bekend gemaakt worden in 
het Tijdschrift van het Aon. Jnsl. van Ingenieurs. 

Rusland, zoozeer ten achteren, en genoodzaakt de meeste materialen 
uit andere landen te In-trekken, is aangewezen voor een proefstation. 
Op tic eerste conferentie was dan ook Rusland vertegenwoordigd door 
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gesloten. De leden bleven nog geruiinen tijd bijeen om den oud*voor-
zitter vaarwel te /eggen en menige dronk werd nog geledigd op bet 
verder welzijn van „Arti et Industriae". 

Voor de kunstbeschouwing was door den beer K. F. Khnle, architect 
alhier, afgestaan een schoorsteenmantel met boczeinhetimmcring, be
stemd voor eene eetkamer in een door hem gebouwd perceel, geheel 
van blank teakhout vervaardigd, liet timmerwerk was gemaakt in de 
fabriek van de heeren Gebroeders van Malsen, het beeldhouwwerk 
was uitgevoerd door tie heeren Alexander en Engels, allen alhier. 
Eenige ruiten, waarop ornenientversieringen aangebracht door middel 
van de stoomhlaas machine. uit de werkplaatsen van de heeren Zalnié, 
waren mede voor dat doel door den heer Khnle afgestaan. 

De beer A. Knuijver Sr. gaf ter bezichtiging eene fraaie collectie 
insignes, in zijne fabriek vervaardigd van af bet jaar l86l, ter gelegen-

billen worden vermeden tusschen leveranciers en afnemers. | beid van de terugkomst van wijlen Z. M. Koning Willem III van 
liet terrein van den watersnood. De/e collectie bood tevens een histo
risch overzicht over de geschiedenis van «nis Vorstenhuis en ons 
Vaderland aan. De heer P. Amiabel Jr, exposeerde een fraai van 
ebbenhout vervaardigd kastje, versierd met schildpad en koperwerk. 

den bekwamen ingenieur prof. Uelelubski van de Pol. school te St.•Peters-
burg. Ongeveer tegelijkertijd nam Frankrijk de zaak ter hand en 
benoemde de beer Delbraij, ing. des Ponts et ('haussées, tot directeur 
van bet proefstation te Parijs. Genoemde heer gaf op de laatste confe
rentie belangrijke mededeelingen en photographieen omtrent ziju onder
zoekingen naar den invloed van zeewater op portland-cementen hydr. 
kalk. Up de/e conferentie werden de ltouloguer cementfabrieken waar
dig vertegenwoordigd door den ingenieur ('andelnt. 

liet 2e punt: de noodzakelijkheid van het onderzoek van bouw
materialen en de daarbij noodzakelijke overeenstemming in de methoden 
blijkt i°. uil de kans dat slechte of vervalschte giondstoftéu worden 
geleverd : 2". dal daardoor voorkomen wordt een ongemotiveerde afkeu
ring, dikwijls alleen op bet ge/icht, 3". «lat de fabrikanten daardoor 
kunnen weten of hunne waar aan de gestelde eischen voldncl ; 4" dat 
daardoor 

Men stelle b. v. dc volgende gevallen : Koude verf of menie. 
In drogen staat is 't niet te zien of deze met krijt is vervalsent. Ken 
zeer eenvoudig chemisch onderzoek wij-4 dit echter dadelijk tan. Is 
<le verf in natten staat, dan moet ze eerst met ether uitgetrokken 
worden. 2". Hoe moet een lading tras gekeurd worden? door bepaling 
van het gloeiverlies? Is «lil meer dan 7 "„ dan is de tras goed, is 
bet minder dan keur ik ze af!? Geheel onjuist. Men moet het soortelijk 
gewicht bepalen. Uit varieert tusschen 2.3 en 2.4. Is't meur of minder, 
dan kan er /and bij gemengd zijn. 

Voorts hel gloeiverlies en de vochtigheid. Het gloeiverlies mag 7 
a S pCt. U-dragen. Is er minder, dan mag men daarom aUecn niet 
afkeuren. Vervolgens de naaldproef, maar deze moet niet volgen-, de 
A. V., maar volgens de tabel van Eferfeldt genomen worden I.aatde 
naald op de tras staan en bepaal de belasting om deze 5 mM. te doen 
inzinken na 2, 3, 4 en 5 «lagen. I>it is veel beter dan volgens de A. 
V. Daarna heeft men de fijnheid van maling te onderzoeken, die op 
een zeef van 000 mazen 25 a 30% en op eene van 5000 mazen niet 
meer «lau 75'Vi mag bedragen. Druk- en trekproeven, vooral de druk
proef, zijn uitstekend. Neemt men «le drukproef na 14 of 2S dagen, 
dan blijkt «le verharding voldoende Het doorlatend vermogen wordt 
beproefd met koeken van 2 deelen tras en I kalk na 4 weken ver
harding. Pij druk van i atmospheer mogen ze geen water doorlaten. 

Wat bel ijzeromter/oek betreft, ook hier is overeenstemming tusschen 
«le methoden aan de verschillende proefstation noodig, want het komt 
dikwijls voor dat fabrikanten gebruik maken van verschillende uit
komsten aan diverse stations. Daarom moeten «le proeven machinaal 
geschieden, vooral bij de druk- en trekproeven vau portland-cement. I >it 
is bet gewichtigste besluit van de reeds genoemde conferentie. * >«>k 
moet zand van overeenkomende korrelgroolte gebruikt worden. 

De proefstaven van ijzer mogen geen gaten hebben, want bet is 
gebleken dat deze gaten gedurende het rekken ovaal worden. 

Wil men dus vertrouwbaar onderzoek van cement, tras, baksteen, 
natuurlijke steen, dakpannen, ijzer, brons, verf, asphalt enz. enz., dan 
kan dit alleen geschieden op een proefstation. Want het is onmogelijk 
al de benoodigde werktuigen Op een werk of in een keet op te stellen, 
afgezien nog van de aanschaffing. Ook is er geen lijd voor en de ine; 
bet onderzoek belaste personen zijn er niel mede vertrouwd. Het 
chemisch onderzoek is onder zulke omstandigheden evenmin mogelijk. 
De belangen van aannemer, bouwheer en architect zijn te groot, dan 
dat zij tie dupe zouden worden van slordige, verkeerde of althans 
onvolledige keuring. 

Vervolgens gaf spreker eene beschrijving toegelicht door teekenin
gen) van de diverse werktuigen, noodig voor de volledige keuring 
der verschillende bouwmaterialen, waarna de heer J. llaage J.ll/n., 
Stukadoor te Rotterdam, eenige welgeslaagde proeven van adamant eu 
chromolith liet zien 

\T:KI.I:.\I<;I\. . vu II ET INDUSTRIAE" rs S-GRAVENHAGE 
ƒ'. rj.hft-riitvan 14 Jatt'iari 1893. 

De eer-te bijecnlo »n>i van dit jaar werd door den voorzitter, den 
heer II. I.. Boersma, geopend met een terugblik op hetgeen «lom en 
voor tie Vereeniging iu het afgeloopen jaar was gedaan, waaronderin 
«le eerste plaats genoemd mag worden de regeling der anibachts-cxaniens, 
die algemeene instemming heeft ondervonden, en thans in volle 
werking is. Buitengewone vergaderingen werden er niet veel gehouden; 
wel beell bet bestuur hiertoe veel moeite gedaan, maai geen sprekers 
kunnen vinden. Thans bestaat vooruitzicht vermoedelijk in de maand 
lebruai i a. s. zulk een vergadering te kunnen honden, waarin 
Dr. Dompierre «Ie Cbaufepic hel woord za! voeren. De gewone ver
gaderingen werden evenwel geregeld gehouden en over het algemeen 
goed bezocht; menige goede spreekbeurt werd vervuld eu vele inleres-
vir.te kunstbesehouu in<jen werden gehouden. Uinnenkort zal ook ver
schijnen de compleete 2 jaargang van het tijdschrift, hetwelk in de 
algemeene belangstelling werd aanbevolen. 

Keiie commissie van drie leden werd benoemd om de rekening en 
verantwoording vau den penningmeester na te zien en daaromtrent 
verslag uit te brengen. De heer N. van Vliet werd als bestuurslid 
herkozen en in dc plaats van den heer P. J. den Hertog, die voor 
eene eventueele herbenoeming bedankt had, werd gekozen de heer 
W. Th. Kockx. 

Aan de orde wa> thans de benoeming van een voorzitter in de 
plaats van tien heer II. (.. Boersma, tlie wegens drukke bezigheden 
zijne functie als voorzitter had nedergelegd. Met bijna algemeene 
stemmen werd in zijne plaats gekozen de heer K. \V. 1'. Kerling, 
die deze Iwnoeming alsnog in beraad hield. 

Na nog eenige woorden in het l>elang der Vereeniging tot dc ver
gadering gesproken te heblien, legde de heer H. I.. IJoersma den 
presidentsbamer neder en werd de vergadering door den vice-voorzitter 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
\S-GK.\VENIIACK. Bij KOL besluit is een commissie ingesteld tot het 

houden van een vergelijke.id onderzoek van candidaten, dingende naar 
een getuigschrift van \oidoenii algelegd examen voor opzichter van 
's Kijks-waterstaat. bestaande uit dc heeren: J. M. F. Well an, inspec
teur van den Rijks-waterstaat in de Ie inspectie, tevens als voor zitter; 
A. M. K. \V. Baron van Ittersum, hoofdingenieur der le kl.van den 
Kijks-waterstaat, te 's-Gravenhage, P. II. Kemper, ingenieur ie kl. 
van den Rijks-waterstaat, tc L'trecht; W. C. Metzelaar, ingenieur
architect voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, te 's-Gravenhage; 
K. K. van Rijsinge, hooftI eener openbare school tc 's-Gravenhage, 
en Jhr. F. L. Ürtt, ingenieur 3e kl. van den Rijks-waterstaat, te Briclle. 

— In de op initiatief der Vereeniging ter bevordering van fabrieks-
en hand werksn ij verheid benoemde commissie ter beraming van maat
regelen om tot eene gewenschte verbetering te komen van arbeiders
woningen iu ons land, heeft voor het hoofdbestuur der Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst zitting genomen de heer W. B. van 
Liefland. 

— De commissie tot veredeling van het ambacht, waarvan de heer 
J. W. T. ('onrad voorzitter is, ber.oemd door de Ned.Maatschappij 
lot bevordering der nijverheid en de vereeniging Arti ei Indmtr'uic 
alhier, heeft eene circulaire verspreid, waarin wordt medegedeeld dat 
tengevolge van omstandigheden, het afleggen van proeven van be
kwaamheid door aanstaande meesters en aanstaande gezellen lot een 
volgend jaar moet worden uitgesteld. 

,,De instemming met het denkbeeld om patroons en werklieden in 
de gelegenheid le stellen bewijzen van bekwaamheid in hun vak te 
geven en zich dianloor deu titel van „meester" en van „gezel' tc 
verwerven, is der commissie gebleken zóó algemeen te zijn, dat «üe 
hare verwachtingen verre heelt overtroffen, terwijl haar gebleken is 
dat van de gelegenheid tot proefallegging door velen zal worden 
gebruik gemaakt. 

f >in aan de billijke vragen naar vakonderwijs van de zijde van 
patroons en werklieden welke vragen haren oorsprong vinden in 
de programma's van eischen — tegemoet te komen, hebben zich in 
velschillende plaatsen van ons land coniité's gevormd om, met de 
programma's van eischen tot leiddraad, het onderwijs in die vakken 
te verbeteren 

i hidanks den aanvankelijk reeds ondervon len steun zal nog een 
groot bedrag noodig zijn 0111 aan «leze eerste proefallegging uitvoering 
te geven, en de middelen waarover tie commissie te beschikken heeft, 
zijn gering''. 

Zich met een verzoek om geldelijken steun richtende, «>ok tot de 
Maatschappij tot bevordering «Ier bouwkunst te Amsterdam, heeft de 
commissie van het hoofdbestuur bericht ontvangen, «lat de Maatschappij 
„tot heden bijna nooit tmancieelen steun heeft verleend voor dergelijke 
/aken als «le veredeling van het ambacht) daartegen meermalen zedelijken 
steun'. Dien zedelijken steun wil «le Maatschappij ook dezen keer wel 
toezeggen ! 

AMsi I.I;II\M. Bij de heeren Scheltema en I hdkema i-thans tentoon
gesteld de bouwkundige teekening met plattegrond van hel sanatorium 
met serre en terras, door den architect B. W. (.«ddberg ontworpen 
en dat men wil doen. verrijzen in het park bij Scheveningcn. 

H A A R L E M . De tentoonstelling van knnst-industrieele werken in 
smeedijzer, die den 2«)" Januari iu het museum van kunstnijverheid 
alhier geopend wordt, belooft zeer belangrijk te zullen worden, 
zoowel wat betreft nieuwe werken als ook kunstsmeedwerk en aanver
wante artikelen, in vroegere tijdperken vervaardigd. Van deze laatste 
zijn reeds eenige zeer belangrijke inzendingen ontvangen De tentoon
stelling zal daarom in twee afdeelingcn worden gesplitst ; «Ie eerste, 
in de groote zalen van het Museum, bevat «le werken der retrospectieve 
kunst, terwijl dc nieuwe werken in de Rotonde zullen worden ge
plaatst. 

's Hr.RTO«;F.M!os( H Men interesseert zich eindelijk voor het belang
wekkende werk van Derkinderen. Onlangs is een u*cd iet toegestaan 
voor de lambrizeering ten behoeve van de eene reeds voltooide wand
schildering in de hal van het stadhuis, en men is thans zoover ge
vorderd dat aanstaanden Zondag het werk door het bestuur van het 
Bossche departement van liet Nut officieel aan de stad zal worden 
overgedragen. 

Tevens heeft zich eene commissie gevormd, bestaande uit den burge
meester, Jhr Van der Does «le Wiüebois, den heer II. J. A. van 
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I.anschot en Jhr. Mr. Krans van Kijekevorsel, die binnen den kortst 
mogelijken tijd na «le inwijding van den eersten wand, den heer Der-
kinderen de opdracht zullen doen, door bet uitvoeren ook van «len 
tweeden wand de beschildering van de publieke hal in het Bossche 
stadhuis te voltooien* 

De helft van tie noodige fondsen is reeds bijeen. 
MAASTRICHT. Ingevolge machtiging van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, beeft de raad van toezicht opdespoor-
wegdiensten de geologen C L'baghs. te Maastricht, en Dr. A. Erens, 
te Valkenburg, uitgenoodigd een onderzoek in te stellen naar de geo

logic he gesteldheid van den grond, ter plaatse waar tusschen lïuiule 
en Beek—'Venloo «Ie spoorweg is aangelegd. 

Pij dat onderzoek zullen door grondboringen met eene «hior geologen 
gebezigde boor en door kleine insnijdingen de verschillende grondlagen 
worden nagegaan. 

N IJ K E R K . De heer A |. Krieger, ingenieur, concessionaris van den 
aan te leggen locaal spoor weg Kde — Lunteren—lkirncvcld —Nijkerk 
heefl zich bereid verklaard de concessie aan de betrokken gemeente
besturen over te doen, die dan, behalve provinciaal, ook Rijkssubsidie 
zullen viagen. 

P E R S O N A L I A . 

— De heer P. II. de Rijke te Stavenisse is 
voor den tijd van 2 jaar benoemd als buiten
gewoon opzichter van «len waterstaat, bij de 
weiken ter verlegging van «le Maasmond, stand
plaats Heusden, 

— Tot onderwijzer in het schilderen aan de 
Ambachtsschool te Leeuwarden is benoemd de-
heer II. Harteminkte l'trecht Met hem stonden 
op het drietal «Ie heeren II J. lierkink te 
Deventer en <'. J. Kversen te Rotterdam. 

— Tot technoloog bij de drinkwaterleiding te 
Rotterdam is benoemd Dr. ILJ.van't HolV en 
tothoofd-controleur, voorloopig vtMjr «len tijd 
van een jaar, de heer D. van Mil. 

— Tot gemeente-architect te Winschoten is 
door den Raad benoemd «le heer K. de Grooth, 
aldaar. 

— De gemeenteraad te Middelburg benoemde 
in zijne zitting van Woensdag 1S de/er den beer 
I'. C. de Does te s-Gravenhage tol opzichter 
bij de gemeente-fabrikage, op een jaarwedde 
van / 1000. Dertien der 16 stemmen werden op 
den benoemde uitgebracht, l stem op «le heeren 
Rietveld en De Jong en 1 stem in blanco. 

— Aan den heer N. van der Waatj, te 
Amsterdam, is naar aanleiding van zijne inzen
ding op de aquarellen-tentoonstelling te 1 >resden 
door den Koning van Saksen het ridderkruis 
eerste klasse van de Albrecht-ordc toegekend. 

— In Nederlandseh-Indie is overgeplaatst 
van de res. Madioen naar tie res Soerabaia 
voor de opnemingen en uitvoering van werken 
aan de Brantas , Porong- en Soerabaia-rivieren 
de ing. 3e kl. K. C Nauta 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Directeur der gasfabriek te 

Pionierend. Jaarwedde /' IOCO, vrije woning 
enz. en veranderlijke belooning tot een be
drag van ƒ 150. Adres vóór 5 Februari aan «len 
Burgemeeslei. Aanmelding in persoon «>p 
Woensdag 25 Januari en 1 Februari tusschen 
lo en 12 uren ten raadhuize 
— Bek w aam t e e k e 11 a a r voor 3 a 4 

maanden, bekend met ijzeren kapconstructies. 
Adres onder no. .S1705 Alg. Ned. Adv.-blad 
te 's-Hage. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

M l I , t p | 

IJl 1 l /VUIiit l l l l l J i 

P H O T O Z I H C O t G It A l> II I t i 
en s!. 1 , • , , 1 , 1 M • . i 1 i r i 1 1 1 i 11 (j 

van 6. J THIEME, te Arnhem, 
De ondergeteekende vestigt de aun-

cluelit op zijn inrichting voor l ' l .o lo -
lilliogi-ii |>hie. bijzonder geschikt 
voor de reproductie vnn IMsuts. Tee -
keiiiiiK< nz. vnn Mil. Architecten 
en Houw kuudigcii ; op die voor Plioto-
/.inco^raiiiiie voor de reproductie 
vnn l'iaten en tïriiYMrcN, ook van 
T e e k e n i u g e i i voor lloekwerken enz. 
ten dienste vnn IIII. Uitgevers en op zijne 
N t é r é o t j |>e-iiirielitiii|{ voor fill. 
Drukkers, all ei tot dc minste prinsen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
wonlcn op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

G. J. THIEME. 

«t > ] > 4 ' i i l > : i i - « > 

AAJÏBESTEDM. 
ItritUKMKKSTKR en WETHOU

DERS vnn ROTTERDAM zijn voor
nemens op l > i n « i h > g : 7 I c l n i i a r i 
lsi!>.'$. des namiddag» te I uur. ten 
Raadhuize aldaar a a n t e l i e o t e d e n : 

Den wederopbouw van L0< IDS 
VI der Handelsinrichtingen 
op Feijenoord. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen 
liggen op de gewone dagen en uren. 
ter kennisneming op dc Plaatselijke 
Secretarie en in het Stads Timmerhuis 
te Botterdam, en zijn tevens voor ƒ1,IH1 
verkrijgbaar bij Wed. I'. VAX WAKS-
BEROE en ZOON, Boekdrukkers Hout
tuin No. 73. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. I)'- aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Dinsdag 
den lil Januari 1893, des voormiddags 
te II uren. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der uunbesteiiing vóór de» 
iinmiddugs één uur zijn ingeleverd in 
eene danrvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst op de tiemeeiite-Secre-
turie, afdeeling Algemeene Zaken. 

Werkenl en door ilen Sectie- Ingenieur 
\ oornoeunl. 

Aanwijzing op het terrein znl geschie
den den oden Februari 1893, ten 11.80 
uil!' voormiddag f II 'rul h'itri>/n tstjte tijtl). 

UTRKCHT, den 12den Januari 1898. 

Wegens verandering van affaire 

T E KOOP 
Ken nood hekï.iiile 

TIMMERMANSZAAK, 
een voor uitbreiding vatbare handel 
in HOUT- en BOUWMATERIALEN, 
die mei klein bedrijfskapitaal een flink 
bestaan kan opleveren. 

Te bevragen bij K. DE UROOTH . 
II iltschotey. 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
Bl'ROKJl KESTEB cn WETHOU

DERS van St 'IIIEl). 1.1/zijn voornemens 
op l » ( > i i ( ! e l ( i . l g i IVItl'llliri U . K . . 
des namiddags ten I ure. ten li.\.\n-
iii izi: aldaar, in het openbaar M M te 
i i r s i i ' i l n i de levering vau 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AAIBESTEJlIIl}. 
Op I t i l l s l l . i j ; - . . I M' II I 1 - t n ' l l l l l ' i 

IH03. di's namiddags ton 'i ure (lokalt 
tijtl), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreebe I.anllte U T B B C H T , 
van : 

BESTEK No. 596. 
Het ï naken van een reservoir

gebouw met waterleidingen 
eenige diverse werken op het 
station UTÜEi.'HT. 

Begroot ing / ' 25840.—. 
De besteding geschiedt volgens ij lid 

van het bestek. 
liet bestek ligt van den I4den Januari 

1S;I:i ter lezing aan hett'eiitraiilbureau 
bij ile Moreelse I.aan en aan het bureau 
van den heer Sectie-Ingenieur II. K. 
BEUNKE te Utrecht en is op /'runen 
aanvraag (per brief (min genoemd Ccii-
trnalhurcau (Dienst van Wegen Werken l 
te bekomen, tegen betaling van / 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 

Waalstraatklinkers, Hardst ee
nen Trottoirbanden . Keien , 
Eiken- , Grenen- en Iepen-
hout , Perkoenpalen, Straat-
syphons en vergl. Eng. ijzer
aarden Buizen, in 12 per
ceelen. 

ibi b e s t e k ligt dagelijks, mot uit
zondering van deu Zondag, ter inzage 
op de Stads-timmerwerf en i», tegen 
betaling van 25 oenl*. op de Ge
meente-Secretarie verkrijgbaar. 

Si III I:I>.\ VI. 19 Januari 1898. 

Huetft ineesti r en Wethouders voornoemd, 
VAN DIJK VAN MATEXE88E. 

lit Secretaris, 
VERNEDE. 

B O U W T E R R E I N ? 
Aau de ICocriiioii iKclie - I r a a l 

en buiten de t . e l < l e l ' » e l i e l 'oort te 
I «•«/«»«» zijn verschillende tttti l i -
' # # . « « # . / » # . . T H K O O I ' Allies 
bij den heer VAX (IASSKI.T aldaar. 
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in l i fter d e k k e n d . f i jner, w i t t er en beter 
klenrhoudend dun eenig under, 

is bekroond door den Xeder l . MehilderH-
hond. Tentnonstollinj; van decoratieve schil-
derknnst. Arnhem IHNI ; etteeten van ervaren 
Mchllderw. uit alle oordon van OIIH land cn 
daarbuiten, worden op aanvraag toegezonden, 

wordt door tul van InarenleurN. Gemeente-
Are hlteeten en andere Autori te i ten in 

em enrnw V V V V FnTI hunne bestekken voorareMrhreven. 
I I I I I w o n ' t • * o t waarborg; van eehtheld. nni-
I I | | I I I verlieid en goed gewiekt , nooit anders 
| | | | 1 H I afgeleverd dun iu raten voorzien van aegel , 
I I I | | MM etiket eu fnhrlekNnierk. welke allen wet-
I I I | I • • tig /ijn gedeponeerd. 

™ wordt HteedM op de Mtrena-Mte keur geleverd; 
dewverlangd met certitieuat van oorsprong. 

Men leze de wnardeerende artikels over dit loodwit in liet .. X. v. d. Dag" d.d. 81 
Jan. 1887: in de „Huis- en Deeorat i esc bi I d er" d.d. 1 Mei IH87: in de „Inge
nieur" d.d. 11 en 25.luni 1887: inde „Se li il de r " d.d. 1 Mei 188!»: inde „Opmerker" 
d.d. 18 Juli 1881* en 12 Juli 1890; in de „ A in bti e lit H in u n" d.d. 8 Kebr. 18!)0 en in 
bet ..Bouwkundig \\ eekblad" d.d. ó Dee. 1891. 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhande
laren en Drogisten. 

NIEUWE HAVEN N°. 39. N.Z. 
MaajaaUn I U P a r k e t - r n iviiiiilii-erlx. 

Vraag dessins enz. 

WILHELM TILLMANNS. Remscheid 
O/ii/erieht IK'ili. 

Kerediploma \ m.ii ' i ilnm iss.i. 
Overkappingen en Complete Gebonwen 

vim gegalvaniseerd gegold ijzer, 
Catalogussen, Ontwerpei en Prijsopgaven 
worden verstrekt door don Generaal-
Agent voor Xetlerlaitil cn Koloniën 

I . S . I H N I J r . . V in. le i .lam. 

C e m e n t 

I J s s e r 
(NYNTKI.n MO VI Kit.) 

STOO.MFAI1U1F.K VAX 
r'rifsche Machinale gon<lg>le Siersteen en 

Gele handvorm Metsel- en Straatsteen 
MnnNltTN ii|. aanvrage jrratiM. 

Groote Wittenburgerstraat 108, Amsterdam. 
Reservoirs Vijvers. Regenbakken en Welputten. Riolen. Duikers en Yfwate-
ibmzen. Vloeren en Gewelven. Tnaachenmuren, Kelders en Grafkelders. rings 

Trappen en Daken. Silos, Kribben en Voerbakken. Vorsten, Munrbedekkin-en 
en Pjantenkuipen. 

R i e t p l a n k e n f a b r i e k . (Syst. M l . ) 
.T. \ V . M O L I J N . C^oiid». 

I M n f o m l * . M e p i i m l i e n i u r e i i . s entilatiekokere. 
O N B R A N D B A A R . G E L U I D - en W A R M T E - I S O L E E R E N D . 

Fluatcn KESSLER I v , > r | , " r d l n , t - v e r d ' " , r " , , , , n , t v " " K a , k " ' " / " " u " ' " < • i i i i i i l - l . L i p . 

BECKER & BUDDINGH. 
A.l*Illl4'lll. 

KONINKLIJK! 1 . KA lil!IKK 
V A N 

H ATI.KI'AN HOrlKNKKT-
K N A N I I K H K 

IVSTItlHKXTKX. 
voor IXOENIEl'RS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, T E E K E K A A R S , enz. 
Geëinailleeril-ijzeren 

1 l s c l u i Ion. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

Door MARTINUS NIJHOFF tefiraecn-
hage wordt uitgegeven: 

Toegepaste Scheikunde 
VOOR 1IEN 

I N G E N I E U R . 
Metalen en Metaal-alliages, Verfstoffen, 

Smeermiddelen, Water tot kctelvoeding 
en voor algemeen gebruik, 

nooit 
l»r. H. H004. KW F. It F r. 

Itooglccra.tr a\d Polytechnische School te Delft, 
MET MKDKWI'RKINI'. VAN 

Dr. H. BEU RE N S, 
Ilooglceraar <;/,/. Polytechnische School, 

Dr. C. A LOBRY DE BRUTS, 
Scheikundige bij de Directie der Marine te 

Amsterdam, 
A. VOSMAER. 

Direct, ui- der Haagsche' Plateelbakkerij 
„ ko/.KNIIl'Ro". 

Ken dl. roy. 8°. Mei 5Tabellen. In linn. band. 
Pnus . . ƒ 4 . 8 5 . 

H. & J. SUYYER, 
FABRIKANTEN V A N 

7. 

o-

Namens tie Commissie, 
W. .1. N. I.AXDKK, Voorzitter 
A. FRANKFURTER, Secretaris. 

op de Intern. Tentoonstelling te Amster
dam IH80 bekroond met 

EERE DIPLOMA hoogte ond-rschelding). 
lliillaiMlxrlii- Tuin en Zeepaard. 

Bickerstraat 

A Jl *T K It If A *l. 

midiiiï tcöjcn bederf. 
u o 

U v a i i i H ' C i ' i i i i ' i c h l i i i a . 

H. LENS1NK, 
HOUTHANDEL , A R N H E M , 

levert pauklaar u;i*l.> iini-rerrf (rot 
en a w a m v r ü ) 

Rasterwerken, Schattingen, Vloeren, 
Tloerr l l ibpn. Broe ibakken. r . i . m i . 

F.cn ij> xi 'kci ' w e r k e n d reuk- en 
k l eur loos m i d d e l . 

TerdrakkerQder Vennoot».„liet Vaderland". 

24 -O 

KEUACI'KI'K : 1'. W . \ A N (il'.XDT JGz. Allies voor Redact iu en Administratie: Hureau van De Opmerker, Van-Spcykstraat 117,V-O', avenkage 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . f 5.— AI'VKRTKNTICN per regel f 0.20, en f 0.10 voor liet bewiianommer 
voor de landen der Postunie, bij vooruitbetaling . . . . . . 6.50 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
voor de overige landen, hij vooruitlwtaling f.— Alxmnementen voor adverientien tegen lage tarieven. 

liet abonnement kan met elk nomincr aanvangen. AFZONDERLIJKE NOMMERS met of zonder plaat . . . . f 0.15 

I)K TEXTOOXSTKI.I.IXG TIC CHICAGO. 

III. 
Voor wij verder gaan, mogen hier eenige mede

deelingen omtrent de voor de gebouwen gebruikte 
materialen een plaats vinden, die in hoofdzaak bestaan 
in staal, ijzer, hout en staff. Al de architectonische 
onderdeden zijn van laatstgenoemd materiaal gemaakt. 
Beeldhouwwerk, profileeringen en ornementen werden 
op het bouwterrein zelf bearbeid; het gebouw voor 
tuinbouw heeft als werkplaats gediend. 

De fundeeringen tier gebouwen bestaan uit houten 
roosterwerken. De grond werd tot een zekere diepte 
uitgegraven, en daarop een planken vloer gelegd; 
over deze planken vloeren werden de roosterwerken, 
bestaande uit zware balken, door ijzeren bouten aan 
elkander bevestigd, aangebracht. Over deze balken 
werd de vloer gelegd, die het gebouw draagt. Het 
is zeker een echt Amerikaansch denkbeeld den vloer 
gereed te maken voor men met den opbouw begint, 
en menig Xederlandsch architect zal bij het lezen hier
van bedenkelijk het hoofd schudden. Een bezoek aan 
Chicago zal echter doen zien, dat de vloeren veel minder 
geleden hebben dan men zou verwachten; de opbouw 
is door het vooraf leggen van de vloeren zeer bespoe
digd , daar men een stevige .basis had om op te werken. 

De buitenwanden der gebouwen, behalve van dat 
der schoone kunsten, zijn van hout en bestaan uit 
-chrooten , die kruiselings over elkander zijn gespijkerd 
en waartusschen eenige ruimte is gelaten om aan het 
Staff de vereischte bevestiging te kunnen geven. Het 
staff is aan beide zijden met een vlakke laag gips 
afgewerkt en daarop zijn de versierselen aangebracht. 
De kappen worden bijna allen door houten stijlen 
gedragen; alleen in het gebouw voor schoone kunsten 
en dat voor mijnindustrie zijn ijzeren kolommen ge
bezigd. Xooals wij reeds zagen, rusten de spanten 
van de groote zaal in het gebouw voor vrije kunsten 
onmiddellijk op den vloer. In het gebouw voor admini
stratie, dat voor tuinbouw en dat van de Yercenigde 

Staten, die allen van koepels voorzien zijn, heeft men 
ijzeren stijlen, die als verlenging van de koepelspanten 
beschouwd kunnen worden, gebruikt. 

De ijzerwerken zijn allen zeer licht. Overal heeft 
men tralieliggers en stijlen van dezelfde constructie 
gebruikt, en vooral voor doeltreffende schoren zorg 
gedragen. Dat dit noodig is, zal duidelijk worden voor 
wie zich herinnert, welke hevige orkanen in Amerika 
kunnen woeden. 

Het gebouw voor schoone kunsten wordt geheel 
van steen en ijzer gemaakt. Alle muurwerken worden 
van buiten en van binnen geverfd; om gauwer klaar 
te komen gebruikte men geen kwasten, doch spoot 
de verf in fijnverdeelden toestand door samengeperste 
lucht tegen de wanden aan. 

Wij begeven ons nu weer naar het zuidelijk deel 
van het tentoonstellingsterrein, waar een zeer hoog 
gebouw onze aandacht trekt. Het is het gebouw voor 
administratie, dat 75 M. in het vierkant beslaat. Op 
de hoeken heeft men paviljoens met bureau's, in het 
midden een koepel van 36 M. middellijn en 66 M. 
hoogte. Ook dit gebouw is in klassieken stijl opge
trokken. De hoekpaviljoenen zijn met Dorische pilasters 
versierd. De tambour van den koepel, die achtkant 
is, wordt door een galerij van Ionische kolommen 
omgeven. Op eiken hoek van den tambour staan 
kleine koepels, die door groepen van kolossale af
metingen geflankeerd worden. De koepel zelve heeft 
iets gedrukts, omdat er geen lantaarn op geplaatst 
is. liet gebouw kost niet minder dan / 1.300,000. 

Voor dit gebouw komt een monumentale fontein, 
dis 's avonds met gekleurd electrisch licht geïllumi
neerd zal worden. Het bassin heeft 45 M. middellijn. 
Het midden zal gevormd worden door een schip, 
waarop een zegewagen geplaatst is, waarin de figuur 
van den Vooruitgang zal gezeten zijn. Zes figuren, die de 
kunsten en wetenschappen voorstellen, staan aan de 
riemen; de Faam staat aan den boeg en de Tijd aan 
het roer. Rondom deze middengroep zijn zeepaarden 
met watergoden aangebracht. 
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Zuidelijk vnn dit gebouw staat de machine-hal, die wordt ingenomen door een zaal van l8o M. lang en 

250 M. lang en 150 AI. breed is en waarbij z.ch een 60 AI. breed, die 30 Al. hoog is. Daaromheen bevin-
annexe van 150 Al. bij 150 Al. bevindt. Dit gebouw j den zich twee verdiepingen die verschillende kleinere 

j galerijen, die allen op een breede midden- zalen bevatten. 

spoor-

bcstaat uit 
galerij uitkomen. De galerijen he'bbcn een halfcirkel
vormige bckapping; op de middengalerij zijn drie 
koepels aanwezig. Op iederen hoek van het gebouw is 
een paviljoen gemaakt, dat eveneens met een koepel 
gedekt is cn als ingang dient. De hoofdingangen, die 
zich aan de noord-, zuid- en oostzijden bevinden, worden 
telkens door twee torens geflankeerd, die 60 Al. hoog 
zijn. Dubbele galerijen loopen om het geheele gebouw. 
Wanneer de tentoonstelling geëindigd is, heeft men 
het voornemen, dit gebouw hier of daar al 
wegstation-gebouw weder op te richten. 

Nabij dit gebouw bevindt zich het machinehuis, 
waar de beweegkracht voor dc geheele tentoonstelling, 
die 24,000 paardekracht moet bedragen, verkregen 
wordt. In de machine-galerij zal uitsluitend stoom 
als beweegkracht gebezigd worden; in de annexe 
wordt daarentegen alleen clectriciteit gebruikt. 

Hoe groot dit gebouw ook zij, het zal Veel te 
klein wezen om alles te herbergen, wat de onderne
mende Amerikanen zullen willen inzenden. De helft 
van de beschikbare ruimte zal door inzendingen van 
het buitenland worden ingenomen; de andere helft 
is voor inzendingen uit de Vereenigde Staten bestemd, 
doch thans reeds is viermaal zooveel plaatsruimte 
aangevraagd. 

Tegenover het gebouw voor vrije kunsten, aan de 
zuidzijde, bevindt zich het gebouw voor landbouw. 
Het is 240 AI. lang en 150 AI. breed. Boven den 
hoofdingang is een koepel aangebracht van 30 Al. 
middellijn cn 40 AI. hoogte. De vier paviljoenen aan 
de hoeken van het bouwwerk zijn onderling door 
galerijen verbonden. Inwendig bevat het gebouw twee 
galerijen van 28 AI. breed cn 21 Al. hoog. Deze 
galerijen kruisen elkander; de overblijvende hoeken 
worden door smallere galerijen van 7.50 AI. breedte 
ingenomen, die onderling door houten stijlen ge
scheiden worden, wat nu juist geen bijzonder monu-
mentalen indruk maakt. Rondom het gebouw zijn 
vele nevengebouwen in staat van wording, bv. een 
zaagmolen naar Amerikaansch systeem, een paviljoen 
voor lederbewerking, een paviljoen voor boschwezen, 
melkerijen, enz. Ook wordt een groot terrein voor 
vee-tentoonstellingen ingericht. 

Aan de westzijde van het gebouw voor vrije 
kunsten staat dat voor clectrotcclmiek; het is 200 
M. lang en 120 AI. breed. Het gebouw onderscheidt 
zich door de hooge torens, waarvan het voorzien 
is, en die niet minder dan 10 in getal zijn. Twee 
galerijen van 3 5 AI. breed zijn in de richting der beide 
hoofdassen aangebracht. Ieder dezer galerijen is 30 
M. hoog. De kruisarmen worden aangevuld door lagere 
zalen, waarvan het platte dak op houten stijlen 
rust. Alle toepassingen, die men tegenwoordig van 
de electriciteit maakt, zullen in het gebouw te zien zijn. 
Het aantal aanvragen om plaatsruimte is zeer groot; 
de vraag is vijfmaal zoo groot als de beschikbare 
lokaliteit toelaat. 

De pendant van dit gebouw is dat voor liet mijn
wezen, hetwelk 210 Al. lang en 105 AI. breed is. Dc 
hoeken van dit gebouw worden weer ingenomen door 
paviljoens, die elk door een lagen koepel bekroond 
zijn. De hoofdingangen liggen midden daartusschen, 
en zijn rijk met beeldhouwwerk versierd. Ook dit 
gebouw is weer door open galerijen omgeven, die 
met marmer, uit verschillende groeven afkomstig, 
bevloerd zullen worden. Het midden van dit gebouw 

1 erwijl al de gebouwen ,dic wij tot dusverre bespraken, 
klassieke of renaissance vormen vertoonden en dus 
geen bijzonder Amerikaansch karakter bezitten, heeft 
het gebouw voor visschcrij den stijl die in de laatste 
jaren aan gene zijde van den Oceaan in zwang kwam, 
en waaraan originaliteit niet is te ontzeggen. De 
Romaansche stijl is het punt van uitgang; hij is echter 
zoo vrij behandeld, dat men van een bepaalde navol
ging niet spreken kan. Het gebouw is rechthoekig 
van vorm; aan de beide einden zijn ronde paviljoens 
gebouwd, die door gebogen galerijen met het hoofd
gebouw in verbinding staan. In het midden verrijst 
een soort van koepeltoren, die door vier kleinere 
torens, die eenigszins den vorm van minaretten hebben 
geflankeerd wordt. 

In een volgend nommer hopen wij het een en ander 
omtrent de overige bouwwerken mede tc deelen. 

IETS O V E R ONTSAIETTING V A N GOEDEREN. 
I. 

Sedert de mannen der exacte wetenschappen hebben 
aangetoond dat organische wezens het agens voor 
besmetting zijn, werden allerlei middelen beraamd om 
die overdragers der ziektekiemen — meegevoerd door 
ademhaling , huiduitwaseming en uitwerpselen , en afge
zet in de lucht, op kleederen, bedden, tapijten enz.— 
onschadelijk te maken. 

In hoeverre men daarin geslaagd is, bewijzen in 
de eerste plaats de nog bij herhaling tot bewondering 
dwingende experimenten van de professoren Pasteur 
en Koch op de in het menschelijk of dierlijk lichaam 
doorgedrongen bacteriën; in de tweede plaats de over
bekend gunstige resultaten bij afwasschingen of be
sproeiingen met carbol-oplossingcn en sublimaten, het 
blootstellen aan zwavelig zuur, bromiumdampen en 
andere, en eindelijk, de inwerking eener hooge tem
peratuur. 

Aiogen de uitkomsten der eerstgenoemde methode, 
behalve een ontzaglijk aantal bewonderaars, ook nog 
twijfelaars wekken, de jongste nasporingen toonen aan 
dat oplossingen van carbol en zelfs sterke sublimaten 
de kiemvatbaarheid niet vernietigen doch slechts ver
tragen (*) en dat de absoluut afdoende werking eener 
doelmatig ontwikkelde hooge temperatuur allerwege en 
zonder voorbehoud door de autoriteiten op het gebied 
der bacteriologie erkend wordt. 

Onder deze omstandigheden kan het ons niet ver
wonderen , dat eene dcsinfccticoven (d. i. een toestel 
waarin eene hooge temperatuur wordt ontwikkeld met 
het doel daarmede te ontsmetten), nog kort geleden 
eene zeldzaamheid, tegenwoordig tot in betrekkelijk 
kleine plaatsen, ja zelfs in vele beddenfabrieken, ge
vonden wordt. 

Het fabriceeren van nieuwe toestellen is nu aan de 
orde van den dag. Eenigen worden geroepen om de 
voor- en nadeelen, anderen om de meer of minder 
goede werking te beoordeelen. In het kort, ontsmetting 
is een onderwerp, dat zich aan velen ter kennisneming 
opdringt en daarom meen ik wel te doen te dezer 
plaatse een en ander hierover mede tc deelen. 

Kan ik daardoor velen tot belangstelling opwekken 
en de technici overhalen tot pogingen om bestaande 

(*) Zie hiervoor het XcJ. Tijdschrift voot Gentesknndê 1S92, deel 
II, no. 3; voordracht over dc inrichting van operatiekamers, door Dr. 
J. van der Hoeven. 
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tekortkomingen te verhelpen, dan geraken wij op 
den goeden weg en zouden velen, die nu uit vrees 
voor bederf hunner goederen zich aan een behoorlijke 
ontsmetting — d. i. verdelging van micro-organismen — 
trachten te onttrekken, medewerken om epidemische 
ziekten tot sporadische gevallen terug te brengen. 

Het zal nu ongeveer twaalf jaren geleden zijn dat 
de methode om met stroomenden stoom te ontsmetten, 
haar weg vond en door de mannen der wetenschap 
als de beste werd voorgestaan. 

Tot dien tijd werden de goederen gemeenlijk 
3 uren lang blootgesteld aan heete lucht van ± 
150" C , zonder nog de zekerheid te hebben dat b. v. 
in kussens, dichte pakketten en dergelijke, waarinde 
heete lucht zoo uiterst langzaam doordringt, de kiemen 
vernietigd waren. Dat deze wijze van ontsmetting 
niet voldeed is duidelijk, temeer omdat zij voor alle 
voorwerpen schadelijk, voor sommige, zooals die van 
leder, papier, vilt, paardenhaar en meer anderen, 
bepaald vernietigend was. Het ontsmetten vond dan 
ook weinig toepassing en vaak werd tot eenvoudige 
verbranding besloten. 

Welke omstandigheden ertoe leidden stroomenden 
stoom toe te passen, is mij onbekend. Wel weet ik. 
dat op de hygiënische tentoonstelling tc Berlijn in 1883, 
van de heeren Oscar Schimmel & Co. te Chemnitz, 
o. m. aanwezig was een daarop ingericht toestel, dat 
als het nieuwste en volmaaktste werd aangeprezen en 
dan ook werkelijk enorm veel op de oudere systemen 
voorhad. Immers, de proefnemingen van verschillende 
autoriteiten hadden aangetoond: 

l°. dat de ontsmetting absoluut volkomen en zeker 
was, onverschillig of de bewerking bedden, matrassen 
of wel dicht ineengcrolde dekenbundels betrof; 

2°. dat eene temperatuur van ruim ioo"C. in het 
inwendige der pakken voldoende was, zoodat de 
goederen op hoogst enkele uitzonderingen na (*) ge
heel onbeschadigd bleven; 

3". dat de duur der bewerking bij niet volumi-
neuse pakken tot 2 uur teruggebracht werd, cn 

4 0 dat de personen met dc bediening belast, niet 
in aanraking kwamen met uitdampingen van chemische 
preparaten noch met de in de toestellen ontwikkelde 
warmte; desgewild zelfs niet eens met de besmette 
goederen, omdat die in natte lakens of natte linnen 
zakken konden worden aangevoerd. 

Ik geloof niet tc ver te gaan, wanneer ik zeg dat 
de toestellen van Schimmel en Co. dc gronden hebben 
gelegd voor alle latere vindingen. In hoofdzaak althans 
komen zij allen met elkaar overeen, en waar van het 
eerste type is afgeweken, is het niet zelden om te 
kunnen bezuinigen. Wij zullen achtereenvolgens de 
meest bekende typen behandelen en naar onze in
zichten aan dc tc stellen eischen toetsen. 

H E I TOESTEL VAN O.SCAK SCHIMMEL TE CHEMNITZ. 
Dit toestel bestaat uit een sterke ijzeren kast met 

dubbele wanden, welke met een slechten warmte
geleider, b.v. asch of zaagsel, zijn gevuld. Aan de 
voorzijde heeft de kast eene dubbele deur, welke door 
klemschroeven afsluitbaar is. Onder in het toestel ligt 
op een lagen wagen een samenstel van geribde buizen 
en daarover de met een tal van gaatjes bewerkte 
toevoerbuis voor directen stoom. 

Boven deze buis bevindt zich een op rails staande 
wagen, waarvan de achterzijde met een plaat is afge
sloten. Zoodra de deur geopend is, kan deze wagen 

op de buiten de kast verlengde rails gemakkelijk uit
getrokken worden. 

Onderaan .in het voorvlak is eene luchtaanvoer-
opening met klep, aan de achterzijde nabij het plafond 
een afvoerbuis met smoorklcp. Een met dc binnen
ruimte in verbinding staande thermometer wijst de 
temperatuur in de kastruimte aan. Voor het doen van 
herstellingen aan de verwarmingsbuizen zijn deze op 
een wagen gelegd, teneinde ze door een vast klem-
baar luik naar buiten te kunnen voeren. 

Om dit toestel te gebruiken opent men de deur, 
zet de buitenrails op, trekt den wagen naar buitenen 
laadt dien met de te ontsmetten goederen; zijn deze 
niet te groot, dan worden ze aan ijzeren haken opge
hangen en de rest op den geperforeerden vloer neer
gelegd. 

Nadat de wagen geladen is, schuift men hem in de
kast terug, sluit de deuren en schroeft ze stevig dicht. 
Daarna opent men den stoomtoevoer naar de geribde 
buizen, de ltichtkraan van den pot voor afsluiting 
van het condensatiewater, alsmede de luchtaan- en 
afvoeropenihgen en verwarmt zoodoende de binnen
ruimte tot ± 75" C , waarna de luchtaanvoeropening 
geheel, de afvoer tot op '/, gesloten wordt. 

Dan opent men den directen stoomtoevoer cn laat 
dien 40—60 minuten doorwerken. 

Na dit tijdsverloop sluit men den stoomtoevoer, maakt 
de ventilatie-openingen geheel open en ventileert, terwijl 
de geribde buizen'gestadig verwarmen. Ongeveer een 
half uur later is de bewerking afgcloopen. 

Bij los opgehangen stukken duurt de geheele be
werking 2 uren , bij groote dichte pakken omstreeks 
4 uren. 

Een kleiner soort ontsmettingstoestel van dc heeren 
Schimmel en Co., is een staande cilindervormige 
ketel met isoleerwanden. De wagen is hier vervangen 
door een korf van gegalvaniseerd ijzerdraad, welke 
aan het deksel verbonden wordt en gezamenlijk met 
voorkatrol wordt uitgelicht. 

Onder den korf liggen de geribde buizen en daar
over de aanvoerbuis voor directen stoom. 

De verdere inrichting komt met tic groote kast 
overeen, ook hierin, dat beide een bijzonderen stoom
ketel behoeven voor de stoomproductie. 

( Wordt Vervolgd) 

(*) De uitzonderingen hier bedoeld zijn voorwerpen van leder, Iront-
werk en vilt. 

D E STADSGEHOORZAAL TIC LEIDEN. 
De Leidsche Gemeenteraad behandelde in zijne 

zitting van Donderdag jl. een voorstel betrekkelijk 
dc kosten van den bouw der Gehoorzaal met het 
rapport der raadscommissie en verdere stukken, locn 
dit punt aan de orde kwam, werd door het raadslid 
Van der Hreggcn. namens eenige medeleden de vol
gende motie ingediend: 

„De Raad der gemeente Leiden: 
„Gehoord het verslag der commissie van rapport 

omtrent het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
van 28 Januari 1892, tot regeling der kosten van 
den bouw der Stads-gchoorzaal; 

„Gelet op het schrijven daaromtrent van den heer 
Knuttel, tijdens den bouw der Stads-gehoorzaal archi
tect der gemeente, van 6 November 1892; 

„Gelet op het advies van Mr. Web, rechtsgeleerd 
raadsman der gemeente; 

„Betreurt het: 
„1" . dat het toezicht van de commissie van f.tbrikagc 

en van burgemeester en wethouders op den bouw 
der Stads-gehoorzaal niet strenger is geweest. 

2°. dat de toenmalige architect — hoezeer misschien 
-G 
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tengevolge van het bovengenoemde —- niet scherper 
voor de naleving der gestelde bepalingen gewaakt 
heeft en speciaal dat liij tot uitgaven buiten het 
bestek en boven de toegestane gelden overgegaan is 
zonder de daartoe vereischte machtiging of toestem
ming verkregen tc hebben: 

„Verklaart echter het gebruik maken van het recht 
aan de gemeente toekomende tot verhaal van schade 
op den toenmaligen architect cn tot korting op de 
rekeningen van de aannemers van het werk, onder 
de gegeven omstandigheden niet wenschelijk te achten; 

„Besluit, onder dankbetuiging aan de commissie voor 
haren omvangrijken arbeid, burgemeester en wethouders 
uit te noodigen om in hun voorstel van 28 Januari 1892 
die wijzigingen te brengen, die door het afsluiten der 
rekening van 1891 noodzakelijk zijn geworden, en haar 
daarna ter vaststelling weder aan de orde tc stellen." 

Als toelichting wijst de heer Van der Hreggen erop, 
dat boe afkeurenswaardig ook moge zijn gehandeld, 
toch van kwade trouw geen sprake kan zijn en het 
dus wenschelijk is noch op den vorigen gemeente
architect, noch op de aannemers streng recht toe te 
passen, en derhalve van deze personen niet de door de 
commissie voorgestelde schadevergoeding te vorderen. 

Na vele discussiën werd de ingediende motie aan
genomen met 24 tegen 3 stemmen. 

Daar de Gemeenteraad reeds in zijne zitting van 
3 Maart 1892 het besluit nam eene commissie van 
drie leden te benoemen om rapport uit te brengen 
omtrent het voorstel van B. en \Y. tot regeling der 
rinancieele aangelegenheden van den bouw der Stads
gehoorzaal , kan het verwijt niet gemaakt worden 
dat de zaak met overijling behandeld is. Het was 
goed gezien het rapport dier commissie rijpelijk te 
overwegen, daar het onderzoek naar veler meening 
niet onpartijdig geleid werd en het eene groote fout 
was tien betrokken architect niet te hooren. Het 
meerendeel tier leden van den Raad schijnt dit te 
hebben ingezien en vandaar het kalm verloop. 

Nu men gemeend heeft tie commissie een woord 
van dank te moeten brengen voor haar omvangrijk-
rapport , is het niet ongepast den voormaligen ge
meente-architect eveneens te bedanken voor de waardige 
wijze, waarop de zaak door hem behandeld werd. 

„ARCHITECTURA" TK VGRAVENHAGE. 
/'ergadiring gehouden op d,u iS Januari 1893* 

l>e Voorzitter opende deze eerste vergadering in het jaar 180,3 met 
de leden in hartelijke woorden welkom te heeten, en sprak daarbij 
den wemch uit, dat dit jaar voor hen en voor de Vereeniging in het 
hijzonder, een jaar van voorspoed en geluk moge zijn. < tnder de 
ingekomen .stukken bevond zich eene missive van de Nederlandsche 
Vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werk
plaatsen, en het rapport van de afgevaardigden ter algemeene verga
dering van den Arbeidsraad. Aan de orde was de vaststelling Van het 
programma VOOT de tweede prijsvraag, het ontwerp van een „atelier-
gelwuw''. Ken door het bestuur opgemaakt concept-programma werd 
behoudens eenige kleine wijzigingen door de Vergadering goedgekeurd. 
Bij ballotage werden de heeren II. v. Heeswijk en Vy. de Jong als 
lid der vereeniging aangenomen. Nadat de Jury voor de tweetle prijs
vraag was gekozen, bracht de heer A. J. Sanders rapport uit lurtref-
fende de vraag: „men vraagt de I K M and deel en, eigenschappen enz. 
van adamant". In de zaal was eene collectie monsters van adamant, 
chromolith, en Uirniingham-cement aanwezig, bereidwillig afgestaan 
door den heer J. Haage te Rotterdam, generaal-agent voor Nederland 
en België. Deze monsters werden door de leden na toelichting van 
den heer Senders met belangstelling liezichtjgd. Vervolgens werd de 
vraag: „Beantwoorden de tegenwoordige Nederlandsche vereenigingen, 
wier streven is: het Invorderen van de bouwkunst, aan het doel? zoo 
niet, hoe kan dan hierin verandering ten goede gebracht worden?" 
door de heeren W. v. Malsen en A. J. Sanders ingeleid. Beide heeren 
gaven als hunne meening te kennen dat zonder de goede eigenschappen 
dier vereenigingen te willen wegcijferen, alsmede de vele daardoor 
verkregen goede resultaten, zij door de gebrekkige samenstelling, wat 
hare leden betreft, als vak- of kunstvcreenigingen weinig aan het doel 
kunnen beantwoorden. Ook kwam het beiden heeren in het belang 
van de Nederlandse he bouwkunst en den architect wenschelijk voor, 
dat belanghebbenden zoo spoedig mogelijk pogingen /ouden aanwen

den om eene Nederlandsche archilecten-vereeniging, bond of maat
schappij op te richten Wegens het late uur werd het debat over de. e 
vraag tot de volgende vergadering uitgesteld. 

MAATSCHAPPIJ TOT HKVORDKRING DER BOUWKUNST. 
AinEKtIN<; 'S-GRAVKHHAGI, 

Vergadering van Vrijdag 20 Januari '0,3. 
Na lezing en goedkeuring der notulen werden als afgevaardigden 

naar eene vergadering der Nederl. Maatsch. tot het voorkomen var. 
ongelukken enz. benoemd de heeren J. J. van Nieukerken en A. < -
Paardekooper en als lid der Afdeeling aangenomen de heeren A. 
Mondt Azn., A. Paardekooper en M. Zaneu. Hierna verkreeg de 
heer A. F. Gips uit Bergen-op-Zoom het woord tot het houden zijner 
aangekondigde lezing over gevelsiering, polychromie, tegelversiering, 
alfresco, etc., en de toepassing ervan in tie practijk. Hij wenscht e 
de in onzen tijd gebruikelijke versieringen en de historische ontwikke
ling daarvan na te gaan en voornamelijk geschilderde versieringen te 
behandelen. 

Olieverf voor decoratief schilderwerk te gebruiken is niet aanbe
velenswaardig ; hoe conserveerend ook voor hout en dergelijke, leger, 
den invloed der buitenlucht is olieverf niet lang ltesiand en eischt 
zij eene spoedige vernieuwing. Decoratief schilderwerk is uit den aanl 
der zaak kostbaar en dient dus vervaardigd te worden op eene wijze 
dal het langen tijd bestand is tegen alle mogelijke weersinvloeden. 
Als zoodanig treden dan op den voorgrond: tie geschilderde 
tegels, de geëmailleerde lavaplaten, het sgraffito, het alfresco, de 
steieoehromie en de Kcinsche schildermethode, d. i. schilderen met 
minerale verven. 

Nadat de tegels geschilderd zijn en dc glazuurlaag erop aange
bracht is, worden zij gelxtkkeu, waarbij een groote omzetting der 
kleuren plaats heeft. Het glazuur is nu de Beschermer van bei 
schilderwerk; blijft dit goed, dan heeft ook het schilderwerk van de 
buitenlucht niet te lijden. Ofschoon onze kunstnijverheid op verschil
lende goede tegelfabrieken kan wijzen , als die te lJelft, „Rozenburg" 
te 's-Gravenhage en andere, vindt de tegelversiering als buitendecoratie 
geen algemeene toepassing. Kr zijn dan ook verschillende liezwaren 
verbonden aan het gebruik van tegels als zoodanig, b. v. het bevestigen 
ervan tegen de muren en het afvriezen. I )e reden -lat spreker 
misschien minder is ingenomen met die wijze van versiering, is wel
licht toe te schrijven aan de treurige ervaring, die hij ermede beeft 
opgedaan aan de Waag te Alkmaar, liet 10 M5. groote tegeltableau, 
dett aangebracht in ï&S-i, moest in 1889 reeds wegen* het loslaten 
der tegels verwijderd worden. (Men zie hieromtrent wat de heer G. 
Lootnan en Dr. Boeke zeggen in het Bouwkundig Weekblad, 1 1 e jaar* 
gang no. 13.) 

Door de tirnia Gillet te Parijs /ijn thans lavaplaten uitgevonden, 
welke gebakken kunnen worden ter grootte van I7 M. en meer, cn 
waarbij dus het aantal voegen, dat men bij de tegels heeft, vermeden 
wordl. Voor de licschildering dier platen kunnen, evenals bij de 
tegels, meerdere kleuren gebruikt worden; zelfs goud kan daarbij 
worden gebezigd, zoodat mtn van dit materiaal, hoewel thans nog 
weinig in gebruik, goede verwachtingen mag hebben liet is echter 
nog al duur. Voor het tableau te Alkmaar, dat door dusdanige platen 
is vervangen, werd alleen voor de uitvoering ƒ 2000 betaald. < tok aan 
het Rijksmuseum te Amsterdam is van lavaplaten gebruik gemaakt. I te 
platen worden met koperen ankers in dé muren verbonden eu de 
voegen met sterke specie dicht gegoten. 

Eene Italiaansche wijze van versiering uit de loc eeuw is het 
sgraftito. Eene vaardige hand wordt voor de uitvoering hiervan ver
eischt en hoe eenvoudiger de versiering in den regel is, hoe beter het 
effect zal zijn. De techniek ervan is meer aan het teekenen dan het 
schilderen verwant en de versiering is slechts tweekleurig, wat dikwijls 
bezwaarlijk is, daar men zich bij jiolychromie vaak van verschillende 
kleuren wil bedienen. Een soort gebakken sgraffitto's, die een gelijk 
effect maken als de gewone sgraftito's en mede aan het Rijksmuseum 
te Amsterdam zijn toegepast, wordt in den handel gebracht door de 
tirma Villeroy. 

.-////v.*. «'-beschilderingen -alfresco is Iialiaansch en bet eekent geheel 
frisch of versch) geschieden met waterverf op natte muren. I>e oor
sprong van deze kunst is onliekend. Reeds bij de oude Egyptenaren 
bereikte zij een hoogen bloei en ook de Romeinen oefenden haar uit, 
hetgeen is lie we/en bij de opgravingen van Pompcji en Ilerculanum. 
De deugdzaamheid tier te 1'ompeji en Herculanum gevonden alfresco's 
schijnt aan bijzondere omstandigheden te moeten worden toegeschreven. 
Een groot gedeelte ervan, daar gevonden, is toch, na 9 jaren aan de 
buitenlucht blootgesteld te zijn geweest, verwoest. Wat niet door de 
buitenlucht aangetast is, wordt nog door gidsen en bezoekers vernield, 
die de alfresco's gedurig met een HKMM nat maken om beter de kleuren 
te kunnen onderscheiden en zoodoende de Ijesehermende laag vernietigen. 
De schilderkunst der fresco's, van de Grieken op de Romeinen over
gegaan, ging met den val van het Romeinsche Rijk ten gronde. In 
de dertiende eeuw werd zij door Italiaansche kunstenaars weder opge
nomen en ook in Duitschland begon zij in dat tijdperk te herleven. 
In de zestiende eeuw l>ereikte zij weder haar bloeitijdjwrk, waarin 
vooral uitmuntten de scholen van Rome, Florence en Milaan. Michel 
Angelo bezat voor haar veel voorliefde. Hierna brak weder een tijdperk 
van verval aan, ofschoon de meesters der Barokperiode nog technisch over 
de oude tradities beschikten. In hel begin der negentiende eeuw eerst 
kwam zij opnieuw tot bloei, waartoe de kunstlievende koningï.udwig 
I van Beieren veel bijdroeg. Duitsche kunstenaars gingen te Rome 
de oude fresco's bestudeeren en verscheidene fraaie fresco-beschilderingen 
weiden door Zimmermann en Schlothauer gemaakt, < tok later vonden 
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zij weder le Parijs ingang, maar droegen tiaar meer het karakter van 
olieverf-schilderijen. 

Aan de eischen van duurzaamheid voldoet deze kunst slecht en aan 
een algemeene toepassing staan de groote technische moeilijkheden 
en de langdurige oefening die zij vereischt, zeer in den weg. Bij het 
schilderen moeten de kleuren direct juist worden opgezet cn correcties 
zijn zeer moeilijk te maken. 

Men ging nu zoekeu On tie moderne fresco's te verduurzamen en 
kwam zoodoende tot een nieuwe wijze van versiering 11.1. tot de 
stereochnonie. Het bindmiddel hierbij, van tie kleuren met den onder
grond, is hoofdzakelijk waterglas en men merkte daarbij op dal het meest 
dezelfde kleuren waren, als ultramarijn, amber en zwart, die verweerden. 

Weer ging men naar nieuwe middelen zoeken om ook deze gebreken 
op te beffen en kwam tot de Mineral-malerei. Hierbij geschiedt het 
schilderen met minerale verven op een s|«ciaal daarloe vervaardigden 
ondergrond, van welke laatste de bereiding groote zorg vereischt, maar 
waarbij alle kleuren, geen uitgezonderd, gebruikt kunnen worden en 
men tevens correcties kan maken. Het aldus vervaardigde schilderstuk 
wordt, nadat de ondergrond goed is uitgedroogd, met een duurzame 
vloeistof, hoofdzakelijk licstaande uit waterglas, gefixeerd. Tegen alle 
weersinvloeden is een dergelijk schilderwerk bestand en kan met water 
en spons worden schoongemaakt. Tot het maken van den ondergrond 
is thans ook polychroomcement in den handel gebracht, waarvan de 
bereiding minder tijdroovend is, maar welk materiaal alleen In spoed" 
eischende gevallen aamVveling verdient. 

Nadat door spreker nog verschillende technische onderwerpen be
handeld zijn, maakte hij enkele opmerkingen. 

Als regel geldt tlat men aan de gootlïjst en Iwvenstegedeelten van 
tien gevel de teederste kleuren gebruikt, in 't midden de levendigste 
en aan tien sokkel de zwaarste en donkerste. Dat men vooral bij 
een gevelversiering moet letten op architectonische lijnen en details is 
hoofdzaak. 1 >e decorateur moet bescheiden zijn tegenover den architect. 
Eenvoudige composities bij de versiering verdienen aanbeveling ; met 
plaatselijke omgeving en tal van andere zaken dient rekening gehouden 
te worden, terwijl de kleur voor de fond goed gekozen moet worden 
tiaar zij beslissend is voor het totaal effect. 

Een dankbaar hulpmiddel voor den architect is, zeide spreker, de 
polychromie, en hij hoopt dat in onzen tijd, waarin de kunst en de 
kunstnijverheid tip allerlei gebied, ook op dat der decoratieve kunsten, 
herleeft, de Keinsche schilderwijze meer en meer toepassing zal vinden, 
nu de voornannisle hinderpaal, die de ontwikkeling en toepassing dier 
kunst in den weg stond, n.1. het niet kunnen maken van eene onver-
woestkire, bestendige versiering, is opgeheveni 

Tal van fraaie ontwerpen van door den heer Gips uitgevoerde werken 
op het gebied van decoratieve kunst, alsmede een paneel op tie Keinsche 
schilderwijze vervaardigd, versierden tie wanden «Ier zaal. 

' tnder luide toejuiching der Vergadering zeide de voorzitter tien 
spreker dank voor zijne belangrijke bijdrage. 

Door den heer P. du Rieu Fzn. was voor de kunst l>eschou\i ing afge
staan het plaatwerk1 Tours </ tourelies bistotiaues de Belghjue >Capres 
les ai/uarelles de Mr. Jean Hoes. 

Ann H I M ; A K N U K M . 

Vergadering -van 25 Januari iSoj. 
Na lezing en goetlkeuring van tie notulen deelt tie ViH>rzittcr mede, 

dat tie lezing van den heer Scheltema, om de vele huishoudelijke 
voorstellen te kunnen behandelen, op verzoek van het Bestuur uit
gesteld is. 

Ingekomen is een schrijven van de Ned. Vereeniging tot voorkoming 
van ongelukkeu iu fabrieken en werkplaatsen, met verzoek 0111 een 
afgevaardigde te zenden naar eene te Amsterdam te houden vergadering, 
waar het voorkomen van ongelukken in tie bouw vakken behandeld zal 
worden. Daar tie kas niet toelaat een afgevaardigde le zenden, stelt 
dc Voorzitter zich beschikbaar om, zoo de datum hem gelegen komt, 
tie vergadering bij te wonen. 

De Voorzitter deelt mede, dat in de bestuursvergadering verschillende 
punten liesprokcn zijn om te trachten wat meer leven in de Afd. te 
brengen en de belangstelling daarvoor op tc wekken. Allereerst wijst 
hij op het lokaal en heeft daarom gemeend de leden hedenavond, bij 
wijze van proef, op een andere plaats bijeen te brengen. Algemeen 
vond tüt bijval en niettegenstaande de meerdere kosten, werd het 
voorstel der lokaalveiantleiing aangenomen. 

In dc tweede plaats wenscht het bestuur van de belangrijke punten 
der vergaderingen in tie Arnhemsche Courant verslag te geven en meer 
tie aandacht op de Afd. te vestigen door gemeente-belangen, ons vak 
rakende, te bespreken, zoo noodig daarin raad te geven of voorstellen 
te doen. Deze punten werden aangenomen. 

De Voorzitter spoort verder tie aanwezigen aan leden te werven en doet 
een voorste) tot het uitschrijven van een prijsvraag, besiemd voor 
aankomende bouwkundigen ie Arnhem. Na eenige discussie wordt 
daarvoor het volgende programma vastgesteld: 

Gevraagd een eikenhouten deur VOOT eene vestibule vaneen heeren-
huis, met pilasters en bekroningen. Dc deur b wijd in den dag 
'•05 X 2.30 M. De teekeningen, aangevende opstand, horizontale en 
verticale doorsneden eu details van de constructie, moeten op 1 ,„ 
worden vervaardigd, terwijl de wijze van teekenen geheel vrijgelaten 
wordl. 1 >e met den 1 m en 2'" prijs bekroonden ontvangen het getuigschrift 
der afdeeling, benevens eene belooning van rCSp» f- 15 en / 5. Het 
bestuur zal als jury optreden. De teekeningen moeten voor of op 
ji Maart 1893 bij den secretaris worden ingezonden en de bekroonde 
antwoorden blijven hel eigendom van de Afdeeling. 

De dour het hoofdbestuur gestelde vragen wurden daarna besproken 
en de leden aangespoord om deze te beantwoorden. 

< hue 
verzoekt 
gerichte 

De Voorzitter deelt nog mede 1 tlat het plan bestaat om op eender 
volgende vergaderingen tc spreken over de voorbereiding van jonge
lieden tot hel examen van gezel en patroon, tlat het volgend jaar te 
's-Hage zal worden gehouden en waarvan tie bescheiden in hei bezit 
zijn van het liestuur. De directeur van de Aml>achlsschuol heeft zich 
reeds beieul verklaard om mede te werken tut die opleiding, en met 
hem zal het bestuur dus in overleg treden. 

De aangekondigde kunstrjescbouwing van het lid Freem werd wegens 
het gevorderde uur uitgesteld. 

Als nieuwe leden werden voorgesteld de heeren F. X. deliruijnen 
J. A. II. CroHocr. 

I N G E Z O N D E N . 
erslaggever van de vergaderingen der afdeeling R« itterdam 
ons mededeeling te doen van het onderstaande aan hem 
chrijven* 

IVeled. lieer, 
Dezer dagen las ik hel verslag mijner lezing iu de „Opmerker'. 

ofschoon in hoofdzaak juist wedergevende hetgeen door mij gezegd 
is, komen er een paar zinsneden in voor, die misschien tot minder 
juiste gevolgtrekkingen aanleiding /ouden kunnen geven, en zoude het 
u misschien mogelijk zijn tüt te rectilieeeren. t schrijft o. a. 

„Wa! het Haaronderzoek betreft, ook hier is overeenstemming tus
schen tie methoden aan de verschillende proefstation» noodig, want 
het komt dikwijls voor dat fabrikanten gebruik maken van verschillende 
uitkomsten aan diverse stations." 

Zoooll het tiaar staat, SOU het opgevat kunnen worden als eene 
soort lieschuldiging aan het adres der ijzerfabrikanten, hetgeen in 
hel minst mijne bedoeling niet geweest is. Ik heb gezegd : ..Het komt 
dikwijls voor, dat fabrikanten, om de deugdelijkheid hunner waren 
tegenover de koupers te bewijzen, aan verschillende /•roefstaf ions in 
l-ersihiilende lauden hun fabrikaat laten onderzoeken", hierbij niet 
alleen de ijzerfabrikanten, maar eveneens portland-cement- en tras
fabrikanten enz. bedoelende, en dat het daarom wenschelijk is, dat 
overeenstemmende methoden worden toegepast, opdat de uitkomsten 
der onderzoekingen zooveel mogelijk gelijk /uilen zijn. 

Verder schrijft u: „Daarom moeten de proeven machinaal geschieden, 
vooral bij de oruka en trekproeven van portland-cement." Het heelt 
hier tien schijn alsof dit speciaal bij dit materiaal het geval is, doch 
als ik mij niet bedrieg, heb ik gezegd dit met aUe materialen, waarvan 
deze proeven genomen worden, als tras, portland-cement, hydraul. kalk, 
het geval moet zijn. 

Verder staat op blad/. 21 onderaan: ..Hiertelande worden proeven 
genomen met het zoogen. Frelenwalder norinaalzand en door spreker 
reeds met vrij bevredigend resultaat met mortels iu zeewater buiten 
tie sluizen tc IJmuiden." Hieruit zou men opmaken dat de proeven te 
IJmuiden met Freienw aider norinaalzand gemaakt zijn, doch deze zijn 
juist met grof uitgesift leksand gemaakt riet Freienwalder normaal-
zond wordt toé nu toe altijd voor de gewone proefnemingen gebruikt, 
doch wij zijn juist bezig te zoeken naar een Nederl. zandsoort, die 
met dit zand overeenkomt, en hebben eene zandsoort uit het noorden 
van tuis land gevonden, die niet liet Freienwalder zand vrij wel over
eenkomt. Hierop doelde ik niet te zeggen dat wij vrij „bevredigende 
resultaten" verkregen hadden, d. w. z. met ons onderzoek naar een 
Xederl, nat maaltand. I te proeven te IJmuiden staan door geheel buiten. 

liet is verre van mij aanmerking te willen maken op uw verslag, 
en is het ook wel mogelijk dat ik mij minder nauwkeurig heb uitge
drukt , doch tiaar het punten van nog al belang zijn, meende ik u 
het mij niet ten kwadezoudt duiden, als ik u hierop opmerkzaam maakte. 

Intusschen, na vriendelijke groet e, 
I [oogochtend, 

Amsterdam, 25 Jan. 1S93. I '70 dw. dr. 
L BiKMAii'. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM* Van de 22 kandidaten die zich hadtien opgegeven voor 

het examen tot het verkrijgen van het diploma van Bouwkundig 
Op/ichter, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, hebben 21 aan het examen, dal op IQ, 20 en 21 Januari jl. 
heeft plaats gehad, deelgenomen. 

Het diploma werd toegekend aau de negen volgende heeren, 111 
rangorde van tie door hen behaalde ponten; N. van Kleef, te Amster
dam; A. G E, Kerkkamp, te Brummen; J. C. de Groot, te Enkhuizen; 
H. Visser, te Amsterdam; A. A. van Engelen, te 's-1 lertogenbosch; 
E. W. van Koppenhagen, te Arnhem; II. J. Wesselink, te IJmuiden, 
Ai B. van Venule, te IJmuiden en II. J. Kraaijenbrink. te Amsterdam. 

MAASTRICHT. Op den I7'lr" Januari jl. werd te \-<Jravenhage eene 
bijeenkomst gehouden van belanghebbende autoriteiten iu zake de 
herstelling van het gedeelte der afgeschoven spoorbaan in den Staats
spoorweg tusschen dc stations Ilunde eu Beek. In die bijeenkomst 
waren tegenwoordig: 

i°. van tien Raad van toezicht op dc spoorwegdiensten de heeren 
Van Bosse, voorzitter; Simon, Rijper man, Kits van Heijningen, 
Stieltjes, leden, CU Vissering, secretaris; de Rijks-ingenieur Repelaer 
van Driel eu de districts-inspect eur Witkop; 

2°. van de Maatschapij lot exploitatie van Staatsspoorwegen de 
hoofd-ingenieur vau weg en werken Kalft"; 

3°. van den Rijks-waterstaat tie hoofdingenieur Van der Sleijden te 
Maastricht; 

4". van tien provincialen waterstaat in Limburg tie ingenieur Huenges ; 
5°. van de genie de kapitein Scheller en 
6'. van l»ct gemeentebestuur van Geul de burgemeester Vijgen. 
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11et meercndeel der leden van de vergadering vereenigde zicb in 
hoofdzaak met het hoofddenkbeeld van de Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen om de nieuw te maken spoorbaan op de bestaande 
plaats te behouden en door het maken van veranderingen in den afvoer i 
van grond" en hemelwater zoodanige verbeteringen aan te brengen, dat 
eene herhaling van de plaats gehad hebbende afschuivingen niet meer 
te vree/en is. 

— Atleve ring i van De Natuur (uitgave 
van J. (i. lïroese ie Utrecht) bevat : 

De spoorweg van Jaffa naar Jeruzalem (naar 
A. Tissandier) {met fig.). — De induslrieele 
bereiding van het vloeibaar koolzuur \mct fi^).— 
De Pelekanen {met fig.). — Bewaard voor 
uitsterven {met Jig.). — Mededeeling omtrent 
verschijnselen, waargenomen bij de maan. — 
Ken paar meet-instrumenten {met fig.), —• Een 
onderwetscbe manier van dorschen {met lig). 
— Een zeer bruikbaar stuk tuingereedschap 
{met fig.). — Sterrenkundige opgaven. —Cor
respondentie. - - Antwoorden. Vragenbus. 

PERSONALIA. 
— liij ministerieele beschikking is de beer 

J. Sinallenhroek eervol ontslagen als buiten
gewoon opzichter bij de werken van de Drent* 
sche hoofavaart* 

— Aan den heer A. J. II. < 'rollaert, opzich
ter Iste kl. bij den aanleg van staatsspoorwegen 
is bij ministerieele beschikking een eervol ont
slag verleend 

— Jïij beschikking van den Minister van 
Waterstaat is de ingenieur der 2de klasse van 
den Rijkswaterstaat J. C. Ramaer, thans te 
Gorinchcin, met ingang van I Mei iSoj gesteld 
onder de bevelen van den hoofdingenieur belast 
met den algemeenen dienst van den Rijkswater-

. staat ter -tandplants 's-Gravenhage, met bepaling 
dat hïj lot 31 1'eceiuber van dit jaar tevens 
belast zal /ijn met den dienst van sectie-ingenieur 
aan het kanaal van Amsterdam naar de Mcrwede. 

— De directeur der burgedijke openbare 
werken in Ned.-Indie is gemachtigd den adjunct-
chef der 3e afdeeling bij de exploitatie der 
staatsspoorwegen G. A. Kokker te Ixdasten niet 
de tijdelijke waarneming der betrekking van 
gecommileerde bij de Droogdok-maatschappij 
Tandjpng-I'riok; terwijl de werktuigkundige 
\Y. J. 'Ijassetis Keizer, laatstelijk aangewezen 
als gecommitteerde bij voornoemde .Maat
schappij, weder tijdelijk ter beschikking komt 
van genoemden departctnents-chef, ten einde 
werkzaam te worden gesteld bij den aanleg 
van staattspoorwegen op Java. 

— De heer A. Kiederiks te Wageningen, voor 
korten tijd benoemd tot gemeenteopzichter te 
Ede, heeftvoor zijne benoeming dclinitief bedankt 

— Bij beschikking van deu Min. van Uinnenl, j 
Zaken i- I . J. \ aes, werktuigkundig ingenieur te \ 
Vlissiii-en, voor het tijdvak van 15 Febr. tot jl 
Dec. 1893. benoemd tot adsistent voor de na
tuurkunde aan de Polytechnische school te Delft. 

VACANTE BETREKKINGKN. 
— Opzichter van den Haarlem-

merpolder. Jaarwedde /'1000 a /'1200, 
met vrije woning Adres vóór 15 Kebr. 

OPENBARE 

Aanbesteding. 
I'.l'lHiKMF.ESTEK cn W E T H O U 

DERS van SCHIEDAMnyn voornemens 
np IIOIMICCII.I", '4 Kobl'HHri R.H., 
ili's namiddags ten I uri ' . ten KAAII-
111 IZK aldaar, in hot openbaar « a u t c 
b<>Mt(Ml«>n ile levering vau 

;graal en heemraden. {Zie advert, in no. 4.) 
Onderwijzer in de practische en 

theureti>ehe beginselen van de stoomwerk
tuigkunde, aan de ambachtsschool le beiden. 
Adres vóór 12 Febr, aan den dierectenr 

— Leeraar in het timmervak aan 
de ambachtsschool te Arnhem. Jaarwedde 
ƒ800. Adres den directeur. 

— Directeur der gasfabriek te 
Purmerend. Jaarwedde ƒ 1 0 0 0 , vrije woning 
enz. en veranderlijke belooning tot een bedrag 
van ƒ 150. Adres vóór 5 Februari aan den Burge
meester. Aanmelding in persoon op Woensdag I 
Februari tusschen 10 en 12 mm tenraadhnizé. 

AI.S : 

Waalstraatklinkers, Hardstee-
nen Trottoirbanden, Keien , 
Eiken- , Grenen- en Iepen
hout, Perkoenpalen, Straat-
syphons en v.'i-gl. l'Ing. ijzer
aarden Buizen, in 12 per
ceelen. 

Het IM'MII-U ligt dagelijks, niet uit
zonden ng van den Zondag, ter i n / a g e' 
op de Stails-tiitiiiicrwerf en is, tegen 
betaling van 585 cent*, op dc Ge
meente-Secretarie verkrijgbaar. 

SCHIKDAII, 19 Januari lS'.lii. 
/iiirifeiiii-islir in II i-tliiimlfis riHiCiiiii-uiii. 

VAN DIJK VAN MATENEHSE. 
li, Serretaris, 

VF.IINKDK. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

HEEBESTEDM 
I (VOOIS REKENING VAN DEN STAAT.) 

Op lliiiwtliijt den Slaton •'<>i.t-itsi ••• 
ÏSIKI. des nainiildags ten 'i ure {lokale 

| tijd), aan het Centraalbureau der Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatss poor-

aaa wegen bij de MoroolsoLnan te Urn KI UT, 

Het nemen eener delinilieve beslissing moest echter worden uitgesteld 
lot na den uilslag van het aan de heeren geologen Ubaghs en Krens 
opgedragen onderzoek naar de geaardheid van den grond, waarop de 
spoorweg is aangelegd eu de chemische werking van den liodem ter plaatse 

GRONINGEN, Gisteren besloot met 20 tegen 7 stemmen de Gemeente
raad de voordracht van B. en W. tot overneming van de Groninger 
waterleiding goed te keuren. 

wissels, en het verrichten van 
I eenige andere werkzaam

heden, ten behoeve van de 
1 uitbreiding van het station 
j G R O N I N G E N . 

Begrooting /'13'2(>70. —. 
De besteding geschiedt volgens $ 78 

van het bestek. 
liet bestek niet nota van wijzigingen 

ligt van den klisten Januari 18!i:t ter 
lezing aan liet ('entraalliiireati bij dc 

; Moreelse l.nnn cn aan het bureau van 
1 den Heer Sectie-Ingenieur A. J . HUIS 
I tc Groningen en is op franco aanvraag 
! (per In-iet' I aan genoemd ('entraalbureau 
(Dienst vau Weg en Werken) te be
komen, tegen betaling van / ' I . O O . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalburean 1 Dienst van Weg cn 
Werken) cn door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zalgeschio-
ilen den lfiilen Februari 1811.1. ten lil uur 
voormiddag (Wist Europeesehe tijd/. 

L ' T R K C H T , den 24sten Januari 181)3. 

Waalsteenen. 
Behalve gewone Waalsteenen. voor

radig iu gelijke kwaliteiten, die van 
afmetingen 14'/-' por strekkende Meter 
aan tas. Lengte 25'/», breedte 12'/», 
dikte 6'/i mul., wordende tot iedere 
kwantiteit op bestelling vervaardigd. 

ARNHEM, Jan. 181)3. 
K . V A X H O I , S I . 

MORLEY 
harde, k\\hé, u 

CORRESPONDENTIE. 
Tijdschriftlezing II in een volgend nummer. 

A D V E R T E N T I E N 

b i l . I l i M . 1.1 

STOO.MTAIIUIEK VAN 
FriMCh* Machinale gomlgide 8i*riteni en 

Ciele liniiilvorin Metsel- eu Straatsteen 
.11 n 11 * I e Ml op a a n v r i l K P I trnt iM. 

uit de «M'iiiire in dii 
staande groeven van 
I I O K I . H V • M1.1 M:I. 

) 

steensoort be-
11:it IIF, i>i: 

BESTEK No. 5T4. 
Het maken van de grond- en 

kunstwerken, het uitbreiden 
en wijzigen van sporen eü 

l-'.cii:",!' VI 
tll l l l ' 

Heet 

l'leïl'lllKMII'lli»!'!' 
\ ede i ' l i i i id . 

I I l i l K N K L 
elit Ê'i-itfirè'H :t.ï. 

^ ^ ^ ^ 1 N G E N , L O O D S E N 

e P ^ f '^e jBFT'^Bf f V A N G E G O L F D I J Z E R 

^ ^ ^ W i l h T ^ m a n n s 
OPGERICHT 1856 — 2.EREÖ IPLOMA-

— T - , - • • ^üfM.f Tft\DA M MfS 

GENERAAL-AGENT: T. G. TISSOT J R . , AMSTERDAM. 

O-
t 30 

-O 

O-
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

AAIBËSTEBIM. 
Op l>hiN«laeili 11 aisteu K c h n i a r i 

IMIKI. des namiililags ten 5i ure (tobde 
lijd), aan het ('ciitraalbureuu der Maat
schappij tot. Exploitatie \an Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan tc L'TUHIIIT, 
van : 

BESTEK No. 5«8. • 

Het uitbreiden van het emplace-
cement en het maken en 
wijzigen van geitouwen ten 
behoeve der H . J J . S. M . op het 
station R O T T E R D A M D. P. 
Begrooting / ' 78,550.—. 

De besteding geschiedt volgens § fi(> 
van liet bestek. 

Het bestek ligt van den 'Jlstcn Januari 
181)3 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan cn aan hot bureau 
va 11 den heer Sortie-Ingenieur \V. 
I [OEUFFT te Rotterdam I'll isop franco 
aanvraag (per brief)aan genoemd Cen
traalbureau 11 lienst van Weg cn Werken | 
te bekomen, tegen betaling van /'I.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg cn 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den Iden Februari 18'.):i, ten 10 
uur voor middag ( West Enrujiccscltc tijd). 

UTRKUMT, den lilden Januari 181)3. 

AANBESTEDING. 
Op l laiuii lag; den IS F e b r u a r i 

is<»:t. des middags te twaalf ure,zal 
door BUBGBMBESTJSR en WETHOUDERS 
der gemeente Leiden, op het Raadhuis 
aldaar, AAN liKST EED worden: 

to. Het leveren 
materialen enz 
ceelen als: 

van Bouw-
in 17 per-

rrccclell 1—VI. 
„ VII VIII 

XIII 

; IIOITWAKKN. 
: IJZERWAREN. 
: KAl.K.'l'KASeu 
METSELSTEEN. 

IV,., I XIV : V E K F W A K E N . 
XV : li EZ EM S EN 

" BOENDEBS. 
X VI: K liL'1 W AG KNS. 

jj X V U : T E E K . 

2o. Het level en van Straatklin
kers, (Waal- en Rrjnvorm), in 
twee perceelen 

Dc bestekken en de monsters van liet 
Sub. 1 genoemde liggen ter inzage op 
de Stads-tiiitmertrerf, op eiken werk
dag de besteding voorafgaande, van 
's morgens te 'J ure tot 's namiddags tc 
4 ure, en zijn de bestekken aldaar res
pectievelijk verkrijgbaar a /' 0.35 en 
/'ü.15 per stuk. 

Verdere inlichtingen raj den Gemeente-
Architect. 

O-

J . J . B . J . B O U V Y , 

(Filiaal te AMSTERDAM, Prinsengracht 201.) 
HOOGSTE BEKRONINGEN OP ALIJ', WKItl.l.D-TKXTOONSTKI.I.IXtil.N'. 

8toom-(rhisslijperij, 
(ihtsbuigerij, 

G l a s v e r z i l v e r i D g , 

Glasbewerking. 
Ateliers voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas in alle stijlen. 

T K D h K M M . K V . A l . K I MS. « r . l l i . 

IJ/ .e i - i i v i n v u j 
?io\ir.it.) 

G-roote Wittenkrgerstraat 108, Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en Welputten. Riolen, Duikers en Afwatc-

ringsbuizen. Vloeren cn Gewelven. Tusselieniuuren, Kelders cn Grafkelders. 
Trappen en Daken. Silos, Kribben <-tl Voerbakken. Vorsten, Mum bedekkingen 
en i'lantcnkiiipen. 

B E N N E W I T Z & C ° . 

Papierstüc - fabrikanten. 
— D A M R A K 85, A M S T E R D A M -

bevelen lino ivcls z"0 jjunstijf Ix-kcnd l'.ibiik.i.;'-
lui .[i .•..r.'itii' v:ni Ptiil-iinis .'li \V;iii'li-n, /.""ills 

£1 Kr i. K....I. p.-rk tm andei-e lieten, Ho>elten, l»eur-
hekronin̂ eii mi tor uohtelo verhanging van stukailour-

werk; bet ia;it sick seer gemskkeiyk en tegen soes beves
tigen, ÏH seer licht, legen vocht en vuur bestand, direct te 

heschiMerrii, i-ignul zich zoowel voor nieuwe als te njouVrni**«vivn 
ge i ..in • k;i i hij vt'i-bui/.iu.i: der g vajir \ 1 hn-keii N.-tn- n 

en iu <le te helnkkeu wniing slïgd worden. Hel laslig-' witten 
i-alt ei gelukken. il..or afvallen, zooals hij gips dikwijls v.i-rk.-mt 
aal oil mogelijk Geïllustreerd monsterboek a /' 1 — ve. krijghaai'. 

van gteel of Tan Hout worden sindi i *>»;<• 
onder i-ii ii i it* geleverd door den uitvinder 
en fiibrikunt u l l l l i i . M T I L X A I I i , 
KeuiMvheld. 

Generaal Ajrent voor XetlerluHtt en KnUmiën: T 'U TISSOT Jr , AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 

Wordt gevraagd e e n O I ' Z I C I I T K K 
voor bovcitgenocinilcn polder. Aan deze 
betrekking is verbonden een salaris van 
floot) ad f r>00 en vrije woning. 

IVrsoneii boven dc veertig jaar komen 
niet in aanmerking. 

Zich tc wenden tot Dijkgraaf cn 
Heemraden op gezegeld papier vóór 1 ö 
Februari 1898. 

Inlichtingen te verkrijgen bij den 

op 2, S cn 4 ebruari tei Ingenieur 
Secretarie des polders aan den ./««.<-
ireij tc Haarlem, van 11 tot '1 ure. 

H A A R L E M , •>:> Januari 181)3. 
Dijkgraaf ut Heetnraden tan den 

lliiiiileiiiiiicniicii/wlilir: 
J . W. M. VAN DE P O L L . Dijhirnaf. 
G. C. EVERWIJN LANGE. Secretaris. 

3i 

Wegens verandering van affaire 

TE KOOP 
K e n ttoetf l i e k l n n l e 

TIMMERMANSZAAK, 
een voor uitbreiding vatbare handel 
in IIOl'T- en HorWMATEKI A LEN, 
die met klein bedrijfskapitaal een flink 
bestaan kan opleveren. 

Tc bevragen bij K. DF, G R O O T H , 
Winschoten. 

Worden GF.VIIAAGI): 

AGENTEN 
voor den verkoop en het verwerken van 
A I I A . H A X T . bij voorkeur bekende 
Mr. STUKADOORS, door J . II V V<« K 
Jllï i . .Gi'iieraal-AgcntiIer ADAMAXT-
COMI'. I.IMTI). Hetllerelenu. Dier-
gaardelaan 42. 

http://ir.it


Levert tot concurreerende prijzen in uitstekende qualiteit: 
• t a i l * uit Bessemer staal en dwarsliggers. %Vi*»<'l* 
compleet met toebehooren. %*»<'ii en W i e l e n 
Stalen builden en assen uit Siemens Martinstaai. - «umvi i > II a.-.^-ii n u .-'M-[III_JIIN m a i i i n s i a a i . 

Tramwegmaterieel, Systeem Haarmann. 
P.,,-™1| k l l . ^ J . . i : _.. , . . . Beveelt zich bijzonder aan tot levering van gesmeede stukken voor SCHEEPSMACHINES 

,,n van «egoten-stakn voorwerpen, alie soorten Faeonguss. Alles uit Siemens Martinstaai oi> 
ycrlangoii vullens de voorwaarden van Bureau Veritas of Duitsche Lloyd. 

Vertegenwoordiger: F. W. VAN GENOT JGz.,Van-Speijkstraat 117, 
die gaarne tot liet geven van nadere inlichtingen bereid is. 

BECKER &BUDDINGH. 
^ V i ' i i l u ' i n . 

KOXIXKM.IKE 1'AIfMKK 
V A X 

W A T K K I ' A M - IIOKKM KKT-
i:x A x i u a i K 

I W M t l 1IHXTKX. 
v • INGENIEURS, A.BCHITECTEX, 

I.AXDMETEUS. T E E K E X A A H S , enz. 
lioëmuilleerd-ijzoron 

1 ( - K - l i j t l o i i . 

W E E G W E R K T U I G E N . 

B. HOLSBOER. 
y V r i i l u ' i i i . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
; Ê'altrieis ru tinyittijtt mtt fnnh-nmrnfcN mm-

11 ».«•# Êi.t #»#»#;/, #./H UKHHI'/MM. 
Ill M!IM>\I> voor H A T K K I M M - . H W K K H K K T - llftere IVNTIII H K \ T I : \ 

< Mlvér IMI>». 1**1. IHM.1 (Intrrnnt. Tenioonxt.) 
ll<M>i>Mf<> O I M I I I X I n i d i n - IS?«». 

E Q U E R B E S , M E E T K E T T I N G E N , B R I E F - en P A K K K T H A I . A N s l - ; \ , . „ z . , . „ z . 
H a k e n » . Kol o Ho- <'ii I mliiel i<-I<>c>lelIcn . T<'l<-|ci'iial'-.\|>|>iirnl<'ii. eim. en/.. 

i i i i H u G l 
I* I I O T O / I \ < «M. It A P H I I ) , 

en Mtël-é«t,v|M'-lni'l<-htiii|c 

van 6. J. THIEME, te Arnhem, 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor IMiuiu-
IiI]•<>-•':• |>|t i<-. bijzonder geschikt 
voor de reproductie vnn I'IIIIIM. Tee-
keii i i ijfen enz. van Illl. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor l ' l i u t » 
zint-ogrii | i l i i«- voor ,lr reproductie 
vnn P l a t e n en t i r a r u r e n . ook vnn 
'lVi'keiiiiij.i-11 voor Boekwerken enz. 
ten dienste vnn Illl. Uitgevers en op zijne 
Nl< 'réo l v |><' i i i i i c l i l i i i » voor Uil . 
Drukkers, alles tot ilc minste prijzen. 

I'rospertllsscn met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis tocgc-
zoiulcn. 

' G J. THIEME. 

H. & J. SUYVER 
FABRIKANTEN VAX 

R i e t p l a n k e n f a b r i e k . (Syst 
.T. W . 3 I O I J . T A . G o u d a . 

I'lafoiMl*. Neimmlieiiiiireii. % e n t l l a t l e k o k e r s . 
O N B R A N D B A A R . G E L U I D - e n W A R M T E - I S O L E E R E N D . 

Flllaten KESSLER I F e r f c * r * , m * ' v e n h n i r « » B « i n « van H u l k - ( n K n n i U t t'ementMl i . i . ip* enz. 

M A R T I N & Co, 
Achter Oosteind^ 2 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

^ 3 [ 8 T E B 1 M L A I. 

G r o o t h a n d e l i n B o u w s t o f f e n . 
M A R M E R E N SCHOORSTEENMANTELS. 

traan Hbaai et» iirijtrtt. 

i ö v u , 
op (le Intern. Tentoonstelling te Amxter-

I/IIIII 1SK;I bekroond met 
E E R E I H I ' I . O M A hoogste onderscheiding). 

llolltiiiilMi'lie T u i n e n Z r o p n a r i l . 
B i c k e r s t r a a t 

A M S T E R D A M . 

Gebr. VAX DEE VLIET, 
Ï.IZKIIIIANDKI.AAHS te AMSTERDAM. 

Manf-, ritinf-, Kulld-. Hoek- - T-I.l'ei ent. 
S t e e d s v o o r h a n d e n 

l l a l k l J z e r i i i v e r s c l i i l l c i i d c pmlieleiienlengten 
V i j l e n en g e g o t e n S t a a l uil J,- fnliriek 

van Gclir. U,illl.i:n & O', te Weenen, timede 
riii'istiiiniii Ster I I « M I ' I I . I V , O U . 

NIEUWE HAVEN N". 39. N.Z. 
H n i r n z U n v n n P a r k e t - e n W n n d t c g - e l » . 

V r a a g d e s s i n s e n z . 

Ter drnkkerij der Vcnnoots.„liet Vaderland". 

32 

REDACTKI'R : F. \V. VAN (JKNDT J(Jz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau vnn De Opmerker, Van-Speykstraat 117, 's-C,ravenhage 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland 
voor de landen der Postunie, bij vooruitbetaling 
voor de overige lauden, bij vooruttlictaling . . 

/ 5 -
„ 6.50 

.. 8.— 
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D E TENTOONSTELLING T E CHICAGO. 

IV. 
Wij hebben reeds vroeger het een en ander mede

gedeeld omtrent liet gebouw voor schoone kunsten; 
het is thans mogelijk, daaraan nog enkele bijzonder
heden toe te voegen. Het gebouw is geprojecteerd 
in den vorm van een kruis; ieder der kruisanncn 
eindigt in een groot portiek. waarvoor telkens een 
reusachtige stoep is aangebracht. Elke kruisarm is 
30 M. breed Waar de armen elkander snijden is 
een koepel op gemetselde pijlers aangebracht. De 
lengte der kruisanncn bedraagt 150 en 100 M. In 
de hoeken van het kruis zijn telkens negen zalen 
aangebracht, die allen van bovenlicht voorzien zijn 
Om het geheele gebouw loopt een colonnade van 
de Jonische orde. 

De verzameling, die in dit gebouw zal bijeenge
bracht worden, belooft zeer belangwekkend te zullen 
zijn. De beschikbare wandvlakte is 18,000 M'. groot, 
waarvan 2500 door de Amerikaansche inzendingen 
ingenomen zullen worden. Het overige is verdeeld 
tusschen Frankrijk, Duitschland, Engeland, Oostenrijk, 
Spanje, Italië, België, Xederland, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Rusland, Canada, Mexico en Japan. 
Erankrijk zal na Amerika het grootste oppervlak 
innemen, nl. 2300 M 1 . , terwijl Mexico zich met de 
kleinste ruimte, nl 140 M*, tevredenstelt. 

Ook omtrent het gebouw voor visscherij mogen 
hier nog eenige mededeelingen volgen, liet hoofd
gebouw, dat rechthoekig is, heeft een lengte van 
110 M. en een breedte van 50 M.; rekent men de 
midden-voorsprongen ook, dan wordt de breedte 60 
M. Naast iedere vestibule staan twee ronde torens, 
waarin zich trappen bevinden, die naar de galerijen 
leiden. Een koepel van 25 M. middellijn en van 45 
M. hoogte, die, in plan, een twaalfhoek vertoont, 
is in het midden op het gebouw geplaatst. Vier 
kleine torens flankeeren den koepel, die door ko
lommen geschraagd wordt. De nok van het gebouw 

is 22 M. hoog; dc verlichting der middenzalen vindt 
plaats onmiddellijk onder het dak, eenigszins op de 
wijze van sommige kerkgebouwen. 

De twee bijgebouwen, die door galerijen met het 
hoofdgebouw verbonden zijn , hebben een cirkelvormig 
plan, waarvan dc middellijn 36 M. bedraagt. Het 
middengedeelte , dat door kolommen gedragen wordt, 
heeft 18 M. middellijn en wordt door een lagere beuk 
omgeven. 

In een dezer bijgebouwen zullen aquaria gemaakt 
worden, terwijl in het midden een fontein komt; het 
andere is bestemd voor alles wat op het hengelen 
betrekking heeft. 

Ook aan de westzijde van het terrein zijn groote 
gebouwen opgericht. In de eerste plaats dat, waarin 
alles wat op het verkeer betrekking heeft, onderdak 
gebracht zal worden, en dat niet minder dan 75,000 M 3 . 
oppervlakte heeft. Het gebouw bestaat uit een groote 
hal van langwerpigen vorm, met een koepel in het 
midden ; aan de westzijde zijn daartegenaan 22 gale
rijen gebouwd, die allen van boven verlicht worden. 
De Amerikaansche afdeeling zal 70 locomotieven, 
waarbij er zijn, die 100 ton wegen, te zien geven, 
terwijl meer dan honderd verschillende soorten van 
spoorwagens zullen worden ingezonden. Een Ameri
kaansche spoorwegmaatschappij heeft 5000 M*. plaats 
gevraagd en zal daar een geheelen spoortrein, voorzien 
van het nieuwste, dat in Amerika wordt toegepast, 
tentoonstellen Ook een retrospectieve afdeeling wordt 
georganiseerd, waar men de eerste toepassingen van 
den stoom op het verkeer zal kunnen aanschouwen. 
Aanvankelijk bestond er bij de Europeesche firma's 
weinig geneigdheid spoorwegr.iatcrieel in te zenden, 
daar zij maar al te goed weten dat de Ameri
kaansche markt door de hooge tarieven toch voor 
hen gesloten is. Sommigen hebben zich echter laten 
overhalen toch tentoon te stellen, zoodat de Euro
peesche nijverheid in elk geval vertegenwoordigd zal 
wezen. 

Noordelijk van dit gebouw staat dat, waardetuin-
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bouw zijn tenten zal opslaan (*). I Iet beslaat 30,000 M-. 
en heeft in het midden een koepel van niet minder 
dan 55 M. middellijn, doch die, daar hij slechts een 
hoogte van 45 M. bezit, geen zeer aangenaam effect 
maakt. Behalve groote zalen aan de noord- en zuid
zijde van den koepel, vindt men aan de westzijde 
een reeks van broeikassen, die allen op een bepaalde 
temperatuur gehouden zullen worden en waarin een 
keur van tropische planten te zien zal zijn. De archi
tectuur van dit gebouw is, voor onzen smaak, wat 
zwaar, hetwelk vooral bij de middenpartij in het oog 
valt. Het geheel maakt min ot meer den indruk, alsof 
alles hooger geprojecteerd was, maar dat men, om 
geld te sparen, de maten wat verminderd heeft. 

Nog meer noordwaarts staat het gebouw der vrouwen, 
die hier op de tentoonstelling een geheel afzonderlijke 
afdeeling zullen hebben, liet gebouw moet door een 
vrouwelijk architect ontworpen zijn; het onderscheidt 
zich van de meeste andere bouwwerken der tentoon
stelling daardoor, dat het geen koepel of torens bezit. 
Om de groote, rechthoekige middenzaal loopen gale
rijen , die uit twee verdiepingen bestaan, en die zich, 
aan de noord- en zuidzijde als afzonderlijke paviljoens 
vertoonen. Men groot fronton in het midden tracht de 
eentonigheid van den voorgevel wat tc breken 

Oostwaarts van de gebouwen, die wij het laatst 
bespraken, bevindt zich een eiland, dat over vier 
bruggen van den vasten wal kan bereikt worden, liet 
is met opgaand geboomte begroeid en zal zeker wel 
bijdragen, om het geheel een aantrekkelijk aanzien te 
geven. Het voornemen bestaat om daar landelijke 
bouwwerken, zooals zij bij de voornaamste volken 
gebruikelijk zijn, op te richten. Ook zullen daar restau
rants gevestigd worden, waar de vermoeide bezoeker 
onder hit lommer zal kunnen uitrusten, en waar 
gelegenheid zal zijn om de vele ices en cocktails, de 
licenses en de cobblers, waarop dc Yankees zoo verzot 
zijn, te gebruiken. 

TIJDSCHRIFTLEZING II. 
De welbekende Erbkam's Bauzcitung heeft in de 

laatste jaren een officieele tint gekregen. Zij wordt 
uitgegeven in het deftige ministerie van openbare 
werken te Berlijn, en de namen van allerlei soorten 
van raden, werkelijk geheime cn geheime, en bouw-
raden , prijken aan liet hoofd. Het voordeel daarvan 
is, dat men van door den Staat opgerichte gebouwen doen, de bouwkunstbeoefenaren min of meer.wegwns 
beschrijvingen in dc puntjes verkrijgt, en teekeningen te maken in het uitgebreid 
klaarbi.keajk vervaardigd „aar wat ui revisietcckemn- dieken opleveren. \ \ u vermelden alleen nog u 

J • 1 gevoel van collegialiteit de namen der architecten van 
dat belangrijke werk, Baudirector Zimmermann en 
Bauinspector Ruppel. 

de midden-as staat het operatiegebouw en het badhuis. 
De paviljoens zijn door dwarsstraten in zes evenwijdige 
rijen verdeeld. De eerste drie rijen zijn de paviljoens 
voor chirurgische zieken en de ooglijders-afdecling; de 
volgende drie rijen, groot 26 paviljoens, vormen de 
medische afdeeling en een gebouw voor delireerendcn, 
terwijl eindelijk- de volgende rijen de barakken voor 
epidemieën en choleratijden bevatten. Deze laatsten 
dateeren niet van de zoo treurige jongste epidemie, 
maar van de dreigende in 1884. 

De vloeren der groote paviljoens liggen 0.70 M. 
boven den grond; aan de zijde van den ingang zijn 
3 isoleervertrekken en een verplegerskamer, door een 
gang van de isoleerkamers gescheiden. De zalen zijn 
25..-o X 8.50 X 5 meter, dat is 1096.50 kub. meter, 
of ruim 36 kub. M lucht voor ieder der 30 bedden. 
In al wijking van de meeste tegenwoordige zieken
huizen is er aan het zoneinde der zaal een direct 
naar buiten uitkomend zoogenaamd dagverblijf, dat 
in den zomer geheel opengezet kan worden en 
bestemd is voor gene/.enden. Wij achten dit dag
verblijf een nuttig en door de humaniteit voorge
schreven iets. 

Naa-t het dagverblijf bevinden zich aan de eene 
zijde; closets, aan de andere een bad- en waschkamcr. 
De vensters zijn aan de lange zijden aangebracht; 
hunne oppervlakte is iets meer dan '/•. van die dei-
zaal. De groote paviljoens hebben den vorm van 
een T . Veel zorg is er besteed aan ventilatie en 
verwarming. Deze laatste, door lagedrukstoom ver
kregen , is geleverd door de bekende firma Bechcm 
en Post. De stookplaats bevindt zich in den kelder. 

Men ziet op welke schaal het geheel is aangevat. De 
kosten waren dan ook niet onaanzienlijk: per bed zijn 
deze voor de groote paviljoenen 1700 Mark (/" 1020), 
voor de isolccrpaviljons 2330 Mark (bijna/ 1400) 
geweest. 

De gebouwen (wij zagen er voor een paar jaar 
een deel van) hebben het uiterlijke, dat wij Duitsch 
noemen ; degelijk, van goede materialen, maar niet 
zoo goed afgewerkt, als wij dat wel eloen. Alles is 
niet het afschuwelijke houtcement gedekt; ook al weer 
goed, maar den indruk makende van onthoofde ge
bouwen , als in de nieuwe buurten van Amsterdam. 

Ons bestek gedoogt natuurlijk niet in verdere bij
zonderheden te treden. Het is ons er alleen om te 

gen noemen: het nadeel echter, dat eentonigheid ter 
nauwernood kan uitblijven. 

Worden ons nu bouwwerken voor onze oogen 
gevoerd van blijvende waarde ,veioral uit het oogpunt 
van dispositie, hygiëne enz., dan zal men die een
tonigheid 0111 de verdienste van den arbeid spoedig 
genoeg uit het oe>g verliezen. 

Kn dit is werkelijk het geval. 
Beginnen wij met het nieuwe ziekenhuis in I Iamburg-

Eppendorf. Het is een grootsche inrichting. Op een 
terrein van ruim 18 hektaren, zijn niet minder elan 
73 gebouwen opgericht, als een bureaugebouw, 55 
paviljoens, een operatiegebouw, een anatomiegebouw 
met lijkenhuis en kapel, een desinfecteer-inrichting , een 
afdeeling voor den dienst (Ukonomiegebaude) uit 7 
gebouwen bestaande, 5 ambtenaarswoningen en een 
portiershuisje. In het geheel is er plaats voor 1200 
bedden. Het geheele terrein is in twee deelen gesplitst; 
rechts is de mannen-, links de vrouwen-afdeeling. In 

(*; Men tie plaat II, bel looiende le hij hut nonmer ïi Januari j l . 

Niet zoo grootsch als het pas beschrevene, maar toch 
een alleszins belangrijk werk is het krankzinnigenge
sticht te Landsberg, aan de Wezer, voor 300 zieken. 
Het beslaat ± 14.5 hektaren en is aan beide zijden 
door bouwland begrensd, zoodat de daarin opgenomen 
zieken landbouwarbeid kunnen verrichten. Ook dat 
gesticht is volgens het paviljoen-systeem gebouwd. 

Behalve het elirectiegebouw, de bedrijfsgebouwen, 
(waarbij zelfs een gasfabriekje) bestaat de inrichting 
uit 8 paviljoens, 4 voor mannen, 4 voor vrouwen. 
Iedere afdeeling is aldus verdeeld: een paviljoen voor 
rustige, een voor onzindelijke, een voor onrustige 
en epileptische cn een voor zeer gevaarlijke, onrus
tige zieken. 

Ieder paviljoen van twee verdiepingen ligt in een 
grooten tuin. 

De eigenaardige bestemming vereischte eigenaardige 
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dispositiën. De rustige zieken hebben een werkzaal, 
waaraan beiderzijds dagverblijven met slaapzalen, 
closets en baden, waschkamers en een cel aansluiten. 

Eenigszins gewijzigd zijn de paviljoens voor onzin-
deliiken terwijl in die voor gevaarlijken het verblijf. Wij hebben herhaaldelijk 
• lelijken, terwijl ' » " c _ _ K_ J , •> | „„,„, . ,„ d g o h e c i e z jj m U ren uit eiken raamwerken 

en verrotting, 't geen bij een balk in de vrije 
lucht eindigende niet voorkomt, als men slechts van 
boven tegen inwatering zorgt. Dit laatste wisten zelfs 
nederige bouwers in de zestiende en zeventiende eeuw. 

met huizen tc doen gehad, 

met bad en closet geflankeerd wordt door gangen 
waarop een aantal cellen uitkomen, en natuurlijk ook 
kamers voor oppassers enz. 

Den schrijver dezes, die vroeger een uitvoerig plan 
voor de verbouwing van een krankzinnigengesticht 
vervaardigde en de eischen vrijwel kent, komt de 
geheele inrichting „gerade zu musterhaft" voor. 

Verder behelst de jaargang 92 een afbeelding op 
drie bladen, benevens een perspectiefje in houtsnede 
in den tekst van het Regeeringsgebouw te Munster in 
Westfalen. De oude rijksstad is uit onze geschiedenis 
welbekend als plaats waar onze landgenoot Jan van 
Leiden in 1534 zijn socialistisch-anarchistisch rijk wilde 
stichten. 

I Iet gebouw had 500 jaar dienst gedaan De vormen 
van het nieuwe zijn ontleend aan de duitsche A7-
naissance. 

Twee 8 meter voorspringende vleugels, onderling 
een afstand hebbende van 31.60 M, hebben toppen van 
ruim 10 meter hoog, een eind schuin, onder een hoek 
van pi. m. 60 graden; een kroonlijstje: dan een krul
letje in S vorm; weer een kroonlijstje: elan weer een 
krulletje als S van boven tegen een pilastertje, einde
lijk een halfrond met schelpje, waarboven een knop 
met windwijzer: boven de eerste lijst een wapen 
— — — vous le voyez d'ici. In het midden een 
verkleining der zij toppen. 

Ons wil in het algemeen een gevel-ontwerp niet be
hagen van ieder gebouw, welk ook, waar het midden 
niet behoorlijk gemarkeerd is, tenzij men evenwicht voor 
het oog weet aan te brengen. In een aantal groote Duit
sche gebouwen van den nieuweren tijd mist men onz.es 
erachtens het juiste en fijne gevoel voor verhoudingen : 
bijv. aan het stadhuis te Wiesbaden. 

Reeds de plattegrond (een dubbele T met eenigs
zins langere armen naar de achterzijde) mist door de 
betrekkelijk- groote voorsprongen alle harmonie: het 
middentopje, voortkomend uit een paar consoles, is 
ongemotiveerd. Geprezen moet worden, dat het ge
bouw een Hink dak laat zien: het houtcement heeft 
nog geen vat kunnen vinden! 

Op archeologisch gebied geeft de jaargang be
langrijke bijdragen, toegelicht door aardige teeke
ningen : o. a. van 13de-eeuwsche kerken, in de pro
vincie Rome, van de hand van T. O. Schulze. Zooals 
men weet heeft de Cisterciënzer orde (oorspronkelijk 
uit de machtige Benedictijnen voortgekomen) een groot 
aantal kloosters gesticht, en veel tot de ontwikkeling der 
landstreken, waarin zij zich vestigde, bijgedragen. 

Bijzonder uitvoerig wordt ele houtarchitectuur van 
de stad Brunswijk behandeld. Deze stad munt uit 
eloor een reeks van schilderachtige gebouwen , allen 
uit raamwerk (Fachwerk) bestaande, waarbij icilcre 
verdieping over de onderstaanele heenspringt De 
Brunswijksche raatnwerkbouw heeft veel eigenaardigs: 
met groote liefde wordt ons dit alles aanschouwelijk 
gemaakt, en in parallelperspectief verduidelijkt. 

Dat men houten gevels of raamwerk-gevels telkens 
over laat springen ligt vrij wel voor de hand; de-
balklaag van iedere volgende verdieping rust op den 
bovensten dwarsregel. Snijdt men deze af in of achter 
het vlak van den gevel, dan verkrijgt men inwatering 

waarvan 
bestonden, aangevuld met halfsteensmuurtjes. Dc 
moerbalken lagen vrij in de snijdingen (de afstand 
tusschen ele huizen) en hadden aielus eeuwen getrot
seerd , niettegenstaande de stilstaande lucht in die 
snijdingen alles behalve droog was. 

Het beginsel van doen overspringen voelt iedere 
timmerman; tie Brunswijksche gebouwen hebben een 
eigenaardigheid, die de aanleieling was tot allergees
tigste decoratiemotieven. De lange doorgaande kruizen 
der raamwerken iele St.-Andreaskruizen) vindt men 
veelvuldig vervangen door korte schoren aan beide 
zijelen der doorgaande stijlen en die onder de ven
sterborstweringen eindigen. Men verkrijgt daardoor 
overal gelijkzijdige driehoekige velden, die zich 
uitermate voor versiering leenen. Dit geschiedde dan 
ook, 't zij met traceerwerk, 't zij door waaiervormige 
motieven. 

Ook het grondplan heeft zijn eigenaardigheid in 
de groote „deel," zooals 't in Friesland heet (D.ïhle), 
een magazijn of winkelruimte terzijde van het huis, 
waarin de zichtbare trap en waaromheen eenige kamers. 

Ofschoon men in Brunswijk op loffelijke wijze alle 
pogingen aanwendt de oude karakteristieke huizen 
voor verval te bewaren en er zelfs enkele geheel 
volgens traelitie werden opgebouwd, heeft de Kreis-
Bauinspector Niermann toch elk kunstvriend ver
plicht door zijn belangrijke studie, waarmede men 
zich mettertijd tevreden zal moeten stellen, als het be
drukte papier de houtconstructie ten minste overleeft. 

Als een 
den naam 
zichzelf te 

Berlijnsch esthetisch bouw-tijdschrift niet 
van Schinkel noemt, meent het iets aan 
hebben tekort gedaan. In den jaargang 

dien wij bespreken, wordt (door den heer Kratschell) 
Schinkel ons voor oogen gevoerd in een hoedanigheid, 
waarin hij bij de meesten slechts weinig bekend zal 
zijn, in zijn verhouding tot de Gothiek. I Iet gothieke 
kerkje te Berlijn van Schinkels hand is — naar men 
algemeen aanneemt — anders niet in staat zijn roem 
te verhoogen. Schinkel heeft echter zoowel in zijn 
brieven, als ook onder het groot aantal teekeningen 
en studiën de Gothiek herhaaldelijk gehuldigd. Van 
het klooster Chorin (bij Stettin) moeten er 28 prachtige 
teekeningen bestaan, die dc schoone baksteen-archi
tectuur van dit klooster recht doen wedervaren. 

In het algemeen schijnt de studie der Gothiek Schinkel 
gebracht te hebben tot het wcderopncm.cn van den bak-
steenbouw. Wij meenden altijd, dat het de N'oord-Itali-
aansche baksteenbouw was, die voerde o. a. tot de —• 
hoewel stijve toch altijd eerbiedwaardige — Bauaka-
demie. In deze studie brengt men den oorsprong 
elders. Hoe dan ook, Schinkel's ernstig streven 
blijkt hier opnieuw. 

Zij, die geboren worden en studeeren te midden 
van het (eigenlijk te overvloedige) materiaal, dat de 
moderne archeologie levert, kunnen zich de moeite 
en inspanning niet meer begrijpen van hen, eiie de 
nieuwe banen braken, en zich stof, en gelegenheid 
om die stof te verwerken, moesten veroveren. 

Op het gebied van den burgerbouw vinden wij 
slechts een paar specimina: het eene is het Beicrsche 
gezantschapshotel te Berlijn, het andere een gebouw 
voor ele Berlijnsche Klectricitcitsmaatschappij. 
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Het eerste (van Kyllmann & Heyden) is voorzoovcr 
den gevel betreft, in de pruikenmanier uit den tijd 
van Frederik den Groote, waarin Herlijn eigenlijk 
begon groot te worden; het andere (architecten Cre-
mcr en Wolfienstein) eenigszins Louis X V . Van 
het eerste wordt nog een trap te aanschouwen ge
geven , comme il y cn a mille. 

Een watertoren te Mannheim en een verbouwing 
aan het tooneel van den Hofschouwburg te Herlijn, maken 
ons de overgang tot de zaken gemakkelijk, die op 
het terrein van den ingenieur liggen. 

Wie dit laatste artikel raadplegen wil, zal zich teleur
gesteld gevoelen. De teekeningen zijn zoo uitvoerig, 
alles is er zoo goed cn volkomen op weergegeven, 
dat men er letterlijk niet uit wijs kan worden. Wij 
memoreeren dit, omdat het vaak met teekeningen, 
na de uitvoering vervaardigd, het geval is. 

De overige platen en beschrijvingen, ingenieurs-
werkzaamheden bevattende, gaan wij voorbij. Echter 
met een koepeldak-constructie over de Haupthallc 
van het nieuwe station te Halle aan de Saaie, maken 
wij een uitzondering. 

Deze overspant een vierkante ruimte (met afge
sneden hoeken) van ongeveer 30 meter. Het systeem 
is het Schwedlersche, wiens theorie echter niet meer 
voldoet, daar op de eenzijdige belasting niet genoeg 
is gelet! Aan schrijver dezes, die de Schwedlersche 
formules toepaste op een constructie van 40 meter 
diameter is de schrik om het hart geslagen! Een 
troost kan zijn dat deze, die nog wel in het midden 
een koepel torst van meer dan 12000 KG. gewicht, 
het reeds 12 jaar goed heeft uitgehouden! 

Amsterdam, 24 Jan. '93. I G. 

ZOMER- EX WINTERKUUROORD T E 
HILVERSUM. 

In den laatsten tijd kwamen herhaaldelijk berichten 
in de nieuwsbladen voor omtrent een te stichten sana
torium te Hilversum volgens de plannen van den 
architect A. L. Van Gendt en naar aanleiding daar
van kunnen wij niedcdcelcn , dat inderdaad het voor
nemen bestaat, om daar een zomer- en winterkuurcord 
op te richten , dat bij zomer een dicht dennenbosch 
tot wandeling aanbiedt en des winters eene verwarmde 
serre van groote afmetingen (60 bij 100 meter, en 
evenredige hoogte), waar dc boomen en platten als in 
den zomer kunnen tieren. 

Daarmede in verband zijn gebogen corridors aan
gebracht , waarop afzonderlijke paviljoens van I , 2 
en 3 vertrekken (met veranda's) toegang hebben, 
waardoor voor eiken patient de gelegenheid bestaat om 
zijne vrijheid te behouden en toch in gelijke tempe
ratuur het overdekte park te kunnen bereiken. 

Verder is het plan aan dit laatste de eet-, speel-, 
lees- en conversatiezalen gelijkvloers te verbinden en 
daarvoor in het front een afzonderlijk gebouw te 
plaatsen, waarin baden van allerlei soort, pneumatische 
en electrischc toestellen, gymnastieklokalen, enz. in 
ruime mate zullen worden aangetroffen. 

Eindelijk is er nog een occonomiegebouw (keuken 
en wasscherij) aan toegevoegd, in verband met de 
corridors, en bovendien een afzpnderingsgebouw. 

De lengte van het terrein, zijnde meer dan 400 
nieter, wordt aan de einden geflankeerd door eene 
directeurs- en eene dokterswoning, waartusschen een 
voorplein ontstaat, dat op het zuiden ligt en door 
de gebogen corridors wordt ingesloten. 

Die corridors zijn zoo ruim gedacht, dat deze tevens 
als wandelplaatsen voor de patiënten kunnen dienen 

en daartoe dc noodige afwisseling zullen aanbieden. 
Een eigen boerderij zal in de benoodigde zuivel

producten, onder toezicht van een veearts en bacte
rioloog, voorzien. 

Hilversum ziet door deze grootsche onderneming, 
die aan menig patient eene reis naar het buitenland 
zal besparen en wellicht vele vreemdelingen zal trek
ken, eene goede toekomst tegemoet. 

" P R I J S V R A G E N . " " 
ONTWERP VAN EENE RUSTIEKE VOETBRUG 

Rapport der Jury voor de door de „Vereeniging 
tot bevordering der Houwkunst" te Groningen 
uitgeschreven prijsvraag. 

In het geheel zijn voor deze prijsvraag zes ontwerpen 
als antwoord ingekomen en wel: 

X<>. I. Een ontwerp onder het motto Rustiek, 
bestaande uit een planteekening met twee opstanden. 

De Jury is van oord .-cl, dat dit ontwerp niet aan 
de juiste opvatting van het programma beantwoordt: 
het rustieke is hier niet in het materiaal, doch blijk
baar meer in de bewerking gezocht, zoodat het 
ontwerp daardoor een te monumentaal karakter ver
krijgt ; het teekenwerk is vrij goed. 

X". 5t. Een ontwerp onder het motto Schets, 
bestaande uit éénc teekening. 

Hij dit ontwerp valt op tc merken, dat de ontwerper 
het programma juister heeft opgevat. De 'constructie 
beheerscht het geheele plan, de esthetische opvatting 
is echter minder gelukkig, het geheel heeft iets stijfs 
en de overgang met den weg is onbeholpen. Het 
teekenwerk is vrij goed. 

X». 3. Een ontwerp onder het motto /r\ /rh 
bestaande uit éénc teekening. 

üit ontwerp is onpractisch in detail en niet uitvoer
baar zooals op de teekening is voorgesteld , onprac
tisch vooral, omdat de passage aan de beide einden 
door twee trappen wordt belemmerd. Ook zijn de 
hoofdbestanddeelen der constructie niet aangegeven, 
en verraadt het teekenwerk, dat de ontwerper geen 
man van de practijk is 

X». 4. Het ontwerp onder het motto Natuur en j 
Kunst, bestaande uit ééne teekening. 

Dit is geen onverdienstelijk ontwerp. De golvende 
lijn van het zijaangezicht is goed in overeenstemming 
met de omgeving waarin zoo'n brug is gedacht. De 
versiering van rustiek hout, ofschoon wel wat een
vormig , is goed uitvoerbaar. Het verband met de 
wederzijdse he wegen is goed voorgesteld. Wat de 
wijze betreft, waarop de leuning is bevestigd, laat 
dit op de teekening, uit een constructief oogpunt, te 
wenschen over. 

De middenpartij is, wat opvatting aangaat, zeer : 
stijf cn is vooral de overgang van de achtkante over-
dekking naar een vierkant minder gelukkig. Het 
teekenwerk is goed. 

X». 5. Met ontwerp onder het motto Pan met 
boselijluit. Dit ontwerp bestaat uit 4 teekeningen. 
Hij dit ontwerp is de brug zelve te ondergeschikt 
gemaakt aan de op beide einden overdekte entrees. 
Dc brug is sober van opvatting, blijkbaar van vier
kant bezaagd hout samengesteld. De beide entrees 
zijn met smaak gedacht en de teekening, wat dc 
uitvoering betreft, zeer schilderachtig. In de plattegrond-
teekeningen zijn de trappen veel te steil aangebracht 
en niet in overeenstemming met de doorsnede. Dit 
ontwerp verdient, om de eigenaardige opvatting van 
het grond plan, waardeering. 

Xo. H. Het ontwerp onder het motto D.D. Van 
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dit ontwerp is weinig te zeggen. De ontwerper heeft 
dc rustiek geheel buiten rekening gelaten en in plaats 
hiervoor een houten brug ontworpen. Het teekenwerk 
is goed. 

De totale indruk van de Jury is van dien aard, dat 
zc als resultaat van haar onderzoek geen vrijheid meent 
tc vinden één van de ingezonden ontwerpen voor be
kroning met den uitgeloofden prijs voor te stellen. 
Wel was zij eenstemmig in haar besluit, voor tc stellen, 
aan het ontwerp Natuur en Kunst voor het ont
werp der brug, en aan het ontwerp Pan voor dc 
schilderachtige teekeningen ieder een diploma toe te 
kennen. 

Groningen, 28 Januari 1893. 
De Jury bestond uit de heeren L. M. Molenaar, 

J. P. Hazeu, G. Nijhuis, J. van Gent en P. van 
de Wint. 

De diploma's zijn toegekend aan de heeren E. II. 
Kach en A. Th. van Elmpt voor het ontwerp Na-
tuur en Kunst en aan den heer S. Z van Veen 
voor het ontwerp Pan. 

ONTWERP VAN EEN RAADHUIS. 
Tot leden van de jury voor de beoordeeling der 

ontwerpen, ingekomen op de door de afdeeling 
Leeuwarden van dc Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst uitgeschreven prijsvraag van een 
raadhuis voor eene plattelandsgemeente van 9 a 10.000 
inwoners, zijn de heeren architecten Jacques Leijh, 
J. Wolbers en Jb. van den Ban, alle leden van de 
afdeeling Haarlem, benoemd. 

IETS O V E R ONTSMETTING V A N GOEDEREN. 
II. 

{Met eene Plaat.) 
Zooals uit het voorgaande (zie bladz. 26 en 27) is 

op te merken, kleven aan deze toestellen de volgende 
gebreken: 

l°. hebben zij slechts éene deur, zoodat de goede
ren na de ontsmetting in het besmette lokaal terug 
keeren, met besmette voorwerpen cn personen in 
aanraking komen, en feitelijk niet kiemvrij kunnen 
genoemd worden; 

2°. wordt bij de voorwarming tot 75" C. de be
smette lucht, voornamelijk die van de uitdampende 
goederen in den oven, met de meeste vrijgevigheid 
door dc afvoerbuis naar de omgeving gevoerd en 
kan daar een bron van besmetting worden; 

3". verder was uit proefnemingen gebleken dat 
het inwendige der pakketten, welke niet direct door 
den uitstroomenden stoom werden getroffen, merkbaar 
lager in temperatuur bleef dan de pakketten, die 
direct getroffen werden; 

en 4". bleken de droppels die zich aan de afdekking 
vormen, aanleiding te geven tot vocht- en roestvlekken 
— want men vergete niet dat dc verf vrij spoedig van 
het ijzerwerk verdwenen is. 

Om aan de eerste dezer bezwaren tegemoet te komen, 
maakten wij de desinfectie-kasten (waarvan de kleinste 
in afbeelding hierbij gaat) met twee deuren; plaatsten 
de kasten zoo dat dc eene deur uitkomt in het lokaal 
waar de besmette goederen worden aangevoerd , en de 
andere in een lokaal, waar de goederen na ontsmetting 
werden uitgenomen en zoo noodig gewasschen door 
personen, die met de besmette goederen niet in aan
raking komen. 

Het tweede gebrek had reeds bij het eerste toestel 
aanleiding gegeven tot de order om de luchtaanvoer- cn 
smoorkleppen zooveel mogelijk dicht te houden, maar, 

behalve dat dit de voorwarming zeer vertraagt - - het 
duurde dan pl. m. 3 uren in plaats van I uur, alvorens 
70" C. was bekomen — loopt men het gevaar (ik 
zou bijna zeggen; heeft men de zekerheid) dat het 
sluiten der kleppen in den regel vergeten wordt. De 
menschen die zulk werk dagelijks verrichten, zien de 
eigenlijke beteekenis van voorzorgen niet in, ja, lachen 
om de meening dat zij door hunne slordigheid of 
achteloosheid, gevaar voor anderen doen ontstaan. Zij 
komen dan liever wat later cn zetten de kleppen 
bedaard open. 

Er moest dus iets gevonden worden dat de werking 
niet vertraagt en toch het gevaar wegnam. Daarom 
werd besloten de afvoerbuis met eene dubbele toe
leiding te voorzien en in een dezer leidingen een 
gasrooster te plaatsen. Zal men nu met voorwarming 
aanvangen, zoo ontsteekt men den gasbrander en houdt 
de eigenlijke afvocrklep gesloten. Het minimum lucht, 
dat dc circulatie in de kast onderhoudt en aldaar 
ontsnapt, komt in aanraking met de gasvlammen en 
met dc zich in de gebogen afvoerbuis ontwikkelende 
hitte en wordt volkomen onschadelijk. 

Om dc gasvlam te ontsteken en zich van de behoor
lijke werking te overtuigen, dient een met glas bezet 
deurtje. 

I Iet derde gebrek was eenvoudig tc verhelpen door 
een tweede stoomdouche aan te brengen; en om het 
vierde bezwaar weg te nemen, werd de afvoerbuis in 
het bovenvlak in plaats van in het zijvlak aangebracht, 
opdat dc lucht bij het vcntilecren meer langs het 
plafond strijken en de droppels wegnemen zoude. 

Toen de aldus verbeterde toestellen in gebruik 
werden gegeven, bleek het dat de wetenschappelijke 
heeren met even 100" C. in het inwendige der pak
ketten niet meer tevreden waren, omdat er zulke 
hardnekkige ziektekiemen kunnen voorkomen dat eene 
temperatuur van 110"—120" C. wordt vereischt om ze 
te dooden. 

Het is duidelijk dat aan dezen eisch niet zonder 
stoomspanning is te voldoen, en de toestellen, niet op 
overdruk geconstrueerd, blijken op den duur te lekken 
en te blazen. 

Dit neemt niet weg dat zij voor de meeste gevallen 
van ontsmetting uitnemende diensten bewijzen en in 
vele opzichten zijn aan tc bevelen. 

Wij zullen later zien welke wijzigingen deze ovens 
hebben ondergaan om zc tegen desinfectceren bij 
overdruk bestand te maken, doch vooraf een paar 
andere systemen behandelen. 

DE TOESTELLEN VAN D E JONGH & Co. TE OIOEWATEK. 
De ontsmettingsoven van de heeren De Jongh & 

Co. te Oudewater bestaat uit twee cilinders van ver
schillende middellijn, zoo in elkaar geschoven dat eene 
ringvormige ruimte ontstaat. Deze ruimte dient tot 
productie van den stroomenden waterdamp ; zij wortlt 
daartoe ten deele gevuld met water en voorzien van 
een peilglas, een vulkraan, een veiligheidsklep en een 
dubbelwegkraan , gaande de eerste vertakking naar 
den schoorsteen, de andere naar dc binnenruimte van 
den kleinen cilinder, de eigenlijke ontsmettingskast 

Onder dc ringvormige ruimte is een stookhaard met 
toebehooren, waarvan dc schoorsteen zoo is geplaatst 
dat hij de beweging der met klemschroeven goed 
sluitbare deuren aan elk der einden van den kleinen 
cilinder niet hindert. 

Het gebruik van dezen oven moet geregeld worden 
naar het hiervolgcnde voorschrift: 

Vult den waterketel tot het peilglas 3'/, a 4centi-

O - - O 
37 



O 
meter water aantoont en legt dan het vuur aan. Brengt 
daarna de te ontsmetten goederen in het toestel en 
den electrischen thermometer horizontaal tusschen de 
goederen, en koppelt de daaraan verbonden draden 
aan die van de electrische schel. 

Let op, wanneer de electrische schel aanvangt tc 
alarmeeren , en daardoor — afhankelijk van den aard 
en de hoeveelheid der goederen na langer of korter 
tijd — aangeeft dat de temperatuur in de goederen 
tot loo" C. is gestegen. 

Zet daarna naar omstandigheden de doorstrooming 
van den damp in de goederen voort in den regel tot 
minstens één uur; bij zeer gevulden oven langer. 

()pent na voldoende doorstrooming de groote kraan 
op tien ketel en voert daarmede den damp naar den 
schoorsteen af; opent daarna de deur en laat de 
goederen in het toestel nog even uitdampen, ten 
einde ze aan de lucht blootgesteld, spoedig te doen 
drogen. Opent dan zoo noodig het kraantje dat in 
verbinding met den waterbak, water in het toestel 
kan doen bijvloeien voor eene volgende ontsmetting. 

Overtuigt u nu en dan door het even lichten met 
den trekker dat de veiligheidsklep niet vast zit, omdat 
men door overhitting licht eene eenigszins hoogere tem
peratuur in de goederen zal verkrijgen dan too" C. 
en daardoor aanleiding geeft dat zich stoom ontwik
kelt van hooger druk dan waarop het toestel berekend is. 

Men tweede door de hecren De Jongh en Co., ver
vaardigde oven, waarvan de constructie alleen wat ster
ker is, maar in hoofdzaak met de hiervoren beschrevene 
overeenkomt, dient om met stroomenden stoom, en 
onder spanning te kunnen werken. Daartoe wordt de 
ringvormige ruimte in plaats van met water, gevuld 
niet stoom, waardoor — omdat deze in een op zich
zelf staanden ketel wordt ontwikkeld — de vroegere 
vuurhaard, het peilglas en de dubbel weg-kraan ver
vallen , daarentegen een condenspot, twee atvoerkranen. 
twee luchtkranen, twee manometers en twee veilig
heidskleppen gevonden worden. 

De buis, welke den stoom toevoert, verdeelt zich bij 
liet t o e s t e l gekomen, in tweeën; de eene vertakking 
is geleid naar ele ringvormige, de andere naar de 
eigenlijke desinfectie-ruimte van den oven. 

liet gebruik van dezen oven wordt geregeld naar 
het volgende voorschrift. 

1". Vult den oven niet de te ontsmetten goederen 
en sluit de deuren. 

2". Neemt het deksel van den condensaticpot af 
en belast den vlotter met een of ander zwaar voor
werp (schroefslcutel of dergelijke) zoodat hij geheel 
open blijft staan en lucht en water, tusschen de wanden 
van den oven zich bevindende, vrij kunnen ontsnappen 
bij toelating van stoom tusschen de wanden. 

3". Opent de boven- en oneler-afvoerkranen voor 
het ontsnappen der lucht in de ontsmettingsruimte bij 
toelating van stoom tusschen de wanden. 

4°. Opent den afsluiter voor toelating van versche 
stoom tusschen de wanden. 

5". Neemt het zware voorwerp van den conden-
satievlotter af, zoodra deze stoom doorlaat, zoodat 
hij dan zelfwerkend wordt. 

6". Regelt den stoomtoevoer zoodat de wijzer van 
den manometer niet de pijl van de grootste toe te 
laten drukking overschrijdt. 

7°. Beproeft door afsluiting van den stoomtoevoer 
of de manometer dan nagenoeg zijn stand behoudt, 
dus slechts zeer langzaam achteruitgaat. Is dit het 
geval, opent elan den afsluiter voor toelating van 
stoom in de ontsmettingsruimte. 

8". Regelt dien toevoer zóó, dat bij steeds ten deele 
geopende onder- en bovenafvoerkranen, de wijzer van 
den manometer den stand door het pijltje aangegeven, 
bereikt. 

9". Laat enkele malen, door de onder- en boven-
afvoerklep een oogenblik beiden geheel te openen, de 
spanning verdwijnen. 

io". Beproeft of na geheele afsluiting der afvocr-
kranen en het daarna ophouden van den stoomaanvoer 
in de desinfectieruimte de manometer toch den stand 
door het pijltje aangegeven, blijft houden; is dit het 
geval dan is de gewenschte temperatuur in het goed 
doorgedrongen. 

l i ' . Laat die temperatuur daar io a 15 minuten 
in heerschen, waarna de deuren geopend cn de goe
deren uitgenomen kunnen worden. De ten deele nog 
natte goederen zullen • dan door ze direct aan de 
buitenlucht bloot te stellen, terwijl ze nog heet zijn, 
spoedig geheel droog worden. 

BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP. 
Algemeene vergadering van 27 'januari 1893. 

De voorzitter opent de vergadering met een kort 
overzicht van de geschiedenis van het afgeloopen 
jaar, een opwekking tot die leden, welke er een ge
woonte van maken bijna regelmatig weg te blijven 
en den wensch dat dit jaar, zoo voor Vereeniging als 

j leden, veel goeds moge brengen. 
Daarna Worden de notulen der Algemeene Ver-

1 gadering van 5 Januari '92 voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd, drie nieuwe leden op de gebruikelijke 
wijze geïnstalleerd en wordt aan de Vergadering 
medegedeeld: i°. dat het Bestuur besloten heeft de 
heeren T L. Kanters en J. Muller at te vaardigen 
naar eene te Amsterdam te houden vergadering, uit
geschreven door dc Ned. vereeniging tot voorkoming 
van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen; 2". dat 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zich op 
onze „naar aanleiding van het in de vorige vergade
ring genomen besluit in zake het Museum voor 
Natuurlijke Historie te Leiden" gedane aanvrage met 
de meeste bereidwilligheid heeft bereid verklaard, om 
aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche 
Zaken een adres te richten , ten einde het uitschrijven 
van een prijsvraag te bewerken; dat zulk een adres 
reeds is verzonden cn B. en V. thans van hare adhesie 
moet doen blijken, doch zulks niet kan doen als 
vereeniging, wijl zij rechtspersoonlijkheid mist. 

Mitsdien heeft het Bestuur als zelfstandige personen 
een adres gereed gemaakt, hetwelk, tenzij de Verga
dering zulks niet wenschelijk acht, zal worden inge
zonden. Volgt lezing van het adres der Maatschappij en 
van dat der Vereeniging en goedkeuring ter verzending. 

Aan de orde komt punt 3 der agenda. 
De secretaris deelt mede dat de heeren A. F. Gips, 

A. Spoon, H J. M. Walenkamp, J. C. D. di Gazar 
en J. van Reijendam hebben kennis gegeven, dat zij 
deze vergadering niet kunnen bijwonen. Van de voor 
onze prijsvragen bekroonden zijn dan ook slechts de 
heeren 1'. F. van Goor en J. G. van Gendt A.Lz. ter 
vergadering. 

De voorzitter richt tot die heeren het woord, deed 
uitkomen dat B. en V. met deze laatste prijsvragen 
vele goede krachten had aangetrokken, prijst in 't 
bijzonder hunne verdienstelijk ontwerpen en spreekt 
het volste vertrouwen uit over de toekomst van deze 
jeugdige architecten. Prcmicn, getuigschriften en me
dailles worden met toejuiching der Vergadering over
handigd en gaan van hand tot hand om gezien te 
worden. 

O-
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Dc verslagen van secretarissen, commissarissen en 
commission worden voorgelezen en toonen aan dat de 
Vereeniging thans bestaat uit 142 gewone en 3 socië-
teitsleden, dat er zijn gehouden 1 algemeene en 9 ge
wone vergaderingen, waarvan 7 met voordrachten, dat er 
4 kunstbeschouwingen werden gearrangeerd, twee on
derwerpen uit de vragenbtis werden behandeld, 2 prijs
vragen werden uitgeschreven, waarbij 7 getuigschriften, 3 
bronzen medailles en aan premiün ƒ 225 werden toege
kend; dat de excursie naar Antwerpen zeer veel succes 
had en de Sociëteit beter wordt bezocht, sedert het 
aantal commissieleden is verdubbeld; dat het ver-
eischte aantal platen voor „De Architect" met minder 
moeite werd bijeengebracht dan vorige jaren cn dat 
het archief geenc noemenswaardige uitbreiding heeft 
ondergaan. 

De commissie voor het nazien der rekening en 
verantwoording van den penningmeester brengt een 
gunstig verslag; dc penningmeester gaf een overzicht van 
den toestand der kas, waaruit blijkt dat bij een 
zuinig beleid de Vereeniging zonder moeite aan haar 
doel kan beantwoorden cn dat de balans sluit met 
een batig saldo van ƒ507-' ' . 

De begrooting , sluitende in ontvangst en uitgaaf 
met een bedrag van / 1057.57", wordt zonder be
merking goedgekeurd. Uit het feit dat hierin / 175 
voor spreekbeurten, / 83.50 voor leestafel, /'100 voor 
prijsvragen en ƒ25 voor een feestavond zijn uitge
trokken, moge het juiste inzicht van den heer pen
ningmeester blijken. 

Alvorens tot verkiezing van nieuwe bestuursleden 
over te gaan , betuigt de voorzitter den aftredenden 
den dank der Vereeniging voor de aan haar bewezen 
diensten cn hoopt dat even welwillende en verdien
stelijke medewerkers hunne plaats zullen innemen. 

De uitslag der stemming is, dat op den heer 
15. Ilooijkaas Jr. 18, den heer J. E. Voogt 16 en op 
den heer 15. Th. Kraaijvanger 13 stemmen zijn 
uitgebracht; de overigen zijn verdeeld over de heeren 
h'ol, Van (ioor, Stok en Verheul. De benoemde 
heeren, niet ter vergadering aanwezig, zullen met 
den uitslag worden in kennis gesteld. 

Vervolgens komen in behandeling de voorstellen 
van het bestuur. 

Naar aanleiding van punt a. (herballotage van 
een eenmaal aangenomen lid) vraagt de heer Hiaat 
of die toevoeging wordt verlangd om daarmede een 
vermeende leemte in het reglement weg te nemen, 
of omdat de noodzakelijkheid voor die toevoeging 
was gebleken; slechts in het laatste geval kon hij 
met het voorstel medegaan. Dc voorzitter zegt dat 
het bestuur zoowel het een als het ander beoogt. 

De punten b en c geven geen aanleiding tot be
spreking en nadat de voorzitter punt d (intrekking 
der bijzondere toelage voor dc door B en V in „De 
Architect" te stellen platen en van de retributie aan 
heeren leden daarop geabonneerd) had toegelicht, en 
o. a. had betoogd dat dit plaatwerk zich bedruipen 
kan en geen steun onzerzijds meer behoeft, worden 
de voorstellen zonder discussie aangenomen. 

Hij de verkiezing van twee leden in de commissie 
voor de sociëteit en een lid in de commissie voor het 
plaatwerk worden de aftredende leden, L. C. van der 
Vlugt, C. van Huuren en C. N. van Goor met 18 
stemmen herkozen. 

De heeren Van Huuren cn Van Goor, ter verga
dering aanwezig, bicken bereid de benoeming te aan
vaarden , waarop de voorzitter hen dankt voor die 
toezegging en de belangen van de Vereeniging op 
nieuw aanbeval. 

Hij ballotage werden de heeren J. Hakkers, 1'. Th. 
van Ilattem, C. Ph. Tieman en W. J. Versnel Jzn. 
tot leden der Vereeniging aangenomen en vervolgens 
werd liet woord gegeven aan den heer Witte 1 loo-
gendijk, die een en ander zou mededeelen omtrent 
het doel cn streven van dc onderlinge vcr.vekeiing-
maatschappij tegen dc geldelijke gevolgen door onge
lukken te 's-Gravenhage 

De heer Witte Hoogendijk vangt aan met zijne 
genoegdoening te betuigen voor dc gelegenheid, hem 
gegeven om in deze vergadering mededeelingen te 
doen aangaande de onderlinge verzekering Mij. Spre
ker acht zulks in het algemeen belang, omdat nog 
steeds vele particuliere bouwmeesters om de minder 
goede bekendheid met dit onderwerp , aarzelen die 
verzekering voor te schrijven en zoodoende aanlei
ding geven, dat zij, wien een ongeluk treft, worden 
overgelaten aan de neigingen van de patroons, waar
van vele nog niet altijd bereid zijn dan bijstand te 
verleenen. In het gunstigste geval echter, blijft diens 
bijstand een aalmoes, die, met hoeveel mildheid ge
schonken , toch een onaangename nawerking achter
laat. De Rijksregeering en die van de meeste steden 
en andere gemeenschappen echter, schrijven tegen
woordig het verzekeren tegen ongelukken voor. en 
zoo is het, zoowel in het belang van heeren archi
tecten als van aannemers, iets over het verzekeren 
te hooren. 

Tot voor korten tijd, Juni '92, was er in ons land 
slechts eene inlandsche gelegenheid om zich in ge
zegden zin te verzekeren . 11 1. bij dc Eerste Neder
landsche Verzekering-maatschappij. 

liet spreekt vanzelf dat die Mij., eigenlijk geheel 
zonder concurrentie, om zoo te zeggen het heft in 
handen had. De overweging dat er hier dus behoefte 
was voor een tweede Mij. deed de Ondetlittgc ontstaan, 
die geschoeid is op den voet van het Xed. pensioenfonds 
en in dien geest tracht werkzaam te zijn. Kr zijn 
twee directeuren , die een matige belooning genieten ; 
overigens bestaan geene onkosten dan die der admi
nistratie , zoodat de premiün als het ware geheel 
komen ten bate van het fonds. Blijkt er na verloop, 
telkens van een tijdvak van 5 jaren, dat er winst 
overblijft, zoo bekomen de deelnemers een evenredig 
deel van 85 pCt. dier winst terug. 

Waar de gemeente Rotterdam geen verplichting 
tot verzekering stelt, komen toch nog vele aannemers 
van hier zich ter aansluiting aanmelden. De werking 
der assurantie schijnt dus te voldoen en tevens om 
het dien heeren gemakkelijk te maken en evcntucele 
inlichtingen te geven, is spreker hierheen gekomen. 

De heer Deurink van de Eerste Xed. Ver/.. Mij., 
geïntroduceerd ter vergadering , vraagt , in verband 
met het gehoorde, verlof het woord te voeren. Dit 
toegestaan zijnde, beaamt spreker de opmerking des 
heeren Witte Hoogendijk, dat concurrentie heilzaam 
is en zegt dat zijne Mij. nimmer de illusie had alleen te-
blijven ; integendeel was het te wachten dat meerdere 
zich op haar assurantie wezen zouden toeleggen. De 
oprichting der „Onderlinge" werd door haar met zekere 
ingenomenheid begroet, omdat men meende met eene 
flinke zaak te doen te hebben. Sedert echter is daarin 
wel eenige verandering gekomen en dit, omdat uit 
de statuten blijkt, gelijk spreker aan de hand eener 
gehouden briefwisseling met de „Onderlinge", nader 
uiteenzet: 

1 d a t de verzekering niet is, waarvoor zij zich 
uitgeeft, eene onderlinge; 

2". dat zij een aandeel in de winst voorspiegelt 
van 85 pCt., dat bijna niet of nooit verwezenlijkt 
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kan worden. Spreker stelt den heer Witte Hoogen-
dijk voor het bewijs te leveren dat zijn prospecti 
op dc beide genoemde punten overeenkomstig de 
waarheid zijn. 

Den heer Huet van de „Onderlinge" doet het ont
zaglijk veel genoegen tlat de licrstc, bij monde van 
den heer Deurink verzekert, dat dc oprichting der 
„Onderlinge" haar welkom was, doch mag niet ontveinzen 
dat het gcspiokene in het algemeen die uitspraak 
niet heeft bevestigd. Spreker vraagt verlof de ge
vraagde inlichtingen te geven Daarop constateert hij: 
I". dat verzekering in het algemeen berust op het 
denkbeeld van onderlinge hulp. In lang vervlogen 
tijden werd deze door het gildewezen verschaft; met 
het verval daarvan ging die hulp verloren en eerst in 
den laatsten tijd komt de idee elkaar te helpen, weer 
boven. Nu kan tlie hulp verschaft worden door een 
groep, die tegen een vaste uitkeering alle risico's op 
zich neemt, — gelijk de Eerste — of men kat zich vcrec-
nigen en met elkaar de risico's dragen, zoodoende de 
kosten tot een minimum brengende. 1 Iet geval echter 
dat iedereen, ook bij het sluiten der assurantie gaarne 
weet waarmede men af is, dringt tot het hebben 
van een waarborgkapitaal, ten einde bij meer ongevallen 
dan men vermoedt, niet genoodzaakt te zijn de premie 
te verhoogen. 

Deze schikking nu is bij de „Onderlinge" getroffen 
en het is juist dit gestorte waarborgkapitaal wat het 
inderdaad zijn van onderling in den weg staat. Na 
verloop van eenige jaren zal dat waarborgfonds echter 
uit de winst zijn geformeerd en dan is de vereeniging 
inderdaad eene „onderlinge". 

Kn nu de verdeeling der winst; cr is niet gezegd 
dat die verdeeling reeds over 5 jaren kan plaats 
hebben, doch men hoopt daartoe spoedig in staat 
tc zijn. In elk geval wordt de winst zóó verdeeld 
als de heer Witte Hoogendijk aangaf en dan is 
werkelijk 85 pCt. der winst het aandeel der deel
nemers. 

De heer Zelvelder van de „Eerste" zal in geen 
herhaling treden van het behandelde, doch constateert 
dat, zal op de aangegeven hem bekende gronden, 
de z. g. Onderlinge een „onderlinge" zijn, daarmede 
in het voordceligste geval een paar tientallen van 
jaren moeten voorbijgaan. In al dien tijd is de winst-
verdeeling illusoir. Hij meent dat het niet aangaat 
in verecnigingen voor zijne zaak propaganda te 
maken; beter ware het dan over verzekering in het 
algemeen te spreken. 

De heer Drooglecver Eortuyn bevestigt het gezegde 
van den heer Huet, dat de vereeniging nu nog geen 
onderlinge is, doch dat zij die later kan worden 
Spreker zegt dat van elke assurantie, de onderlingen 
hem het meest toelachen, omdat bij goede admini
stratie de kosten dan een minimum bedragen. Hij 
acht verzekering zijner werklieden een plicht cn heeft 
daarom ook in zijne administratie daarvoor een zeker 
pCt. uitgetrokken, doch brengt hij dat bedrag in 
vergelijking met de werkelijke uitkeeringen die hij 
gehouden was te doen, dan bleek hem dat de maat
schappijen in het algemeen veel te veel berekenden. 
Hij juicht de oprichting der „onderlinge" of z. g. 
„onderlinge" dan ook van harte toe. 

De heer Kanters herinnert dat de aanvrage van den 
heer Iluinck om hier eenige mededeelingen namens 
de „Onderlinge" te mogen doen, in den boezem van het 
bestuur nog al bezwaar vond, omdat men verwachtte 
dat die in hoofdzaak als reclame moesten dienen. Nu 
de loop van zaken is, zooals die zich voordoet, ver
heugt het hem toch dat die mededeelingen werden 

toegestaan. Immers, de werkgevers hebben in het 
algemeen geen tijd de prospectussen en wat al meer 
te bestudeeren; zij gaan dus af op de ter goeder 
trouw verstrekte inlichtingen en dan lachen de beloften 
van 85 pCt. in de winst hen zeer zeker toe, terwijl 
hem nu is gebleken dat die 85 pCt. slechts een wissel 
op langen termijn is. 

De heer Huet meent te moeten opmerken dat de 
heer Kanters zich vergist Er is geen sprake van 85 
pCt. winst, maar van 85 pCt. in zuivere winst, die 
aan de deelnemers wordt uitgekeerd en dat is een feit. 

De heer Zelvelder acht het, met verwijzing naar de 
uiteenzetting des heeren Deurink, zoo onwaarschijnlijk 
dat ooit 85 pCt. der winst ten bate der deelnemers 
kan worden uitgekeerd, dat hij durft verzekeren dat 
zulks althans één menschenleven beslist onmogelijk is. 
En wat betreft het gezegde van den heer Kanters, dat 
de woordspeling in het prospectus zoo onduidelijk is, 
dat men er lichtelijk dupe van wordt; hij geeft dat 
toe en vindt zoo iets niet loyaal. 

De heer Huet protesteert met alle kracht tegen 
de laatste uitdrukking, als zoude de redactie van 
het prospectus deloyaal zijn; spreker herhaalt met ver
wijzing naar art. 46 der statuten, dat er van de 
zuivere winst slechts 5°' 0 komt aan het dagelijksch 
bestuur en tO"/„ aan de directeuren, dus blijft er 
85 pCt. over; hieraf gaat 4 pCt. voor de nog niet 
afgeloste aandeden in het reservefonds cn de rest 
wordt gebruikt voor dc vorming van een eigen 
reserve, waarin de premiebetalers een evenredig 
aandeel behouden. 

Den heer Struijk doet het leed. dat dc laatste dis-
cussicn zulke vormen aannemen en zou van het 
gevraagde woord hebben afgezien, ware het niet 
van het meeste belang voor allen, de quaestie toch 
duidelijk in te zien. Het is hem nog maar niet 
helder, dat er sprake kan zijn van een periodieke 
vijfjaarlijksche winstuitkcering en nog wel 85 pCt. 
van de geheele winst. Immers moeten van de betaalde 
premiën, behalve de uitkeeringen aan ongelukken, 
salarissen, administratie enz., nog 4 pCt af van een 
meer of min groot deel van het reservefonds, 1 o 
pCt. voor directie enz I lent dunkt dat er dan, 
óf een zeer hooge premie betaald óf ook wel eens 
verlies geleden moet worden. 

Gesteld nu dat zulks de eerste 5 jaren het geval is, 
wie betaalt dan die verliezen of worden de premiën dan 
verhoogd ? Zoo niet, dan mceten deze verliezen door 
het reservefonds worden gedekt cn zal het tekort toch 
weer aangevuld moeten worden. Men zou dus eenige 
jaren tegen lage premiën kunnen assureeren, doch dan 
zullen de deelnemers van de latere periode voor die 
der eerste hebben bij te passen en hun kans op winst 
nog kleiner worden. I Iet spijt hem, misschien aanlei
ding te geven tot strijd, maar de voorspiegeling van 
85 pCt. winst wil er bij hem niet in, cn nu tc minder, 
nu er door deskundigen openlijk wordt verklaard dat 
zulks niet wel mogelijk is. 

De heer Sonneveld merkt op dat, indien de premiën 
der „Onderlinge" niet hooger zijn dan die der „Eerste", 
het dan toch voordeeligcr uitkomt bij de Onderlinge 
te gaan ; heeft men al geen zekerheid, dan althans 
toch kans, dat een deel der premie terugkomt. 

De heer Huet ligt de bedoeling der statuten 
nader toe en zegt dat men geen rechtsgeleerde be
hoeft te zijn om de bewoordingen te vatten, al moet 
hij erkennen, dat het hem aanvankelijk ook moeite 
kostte. Wordt cr verlies geleden, zoo wordt zulks 
uit het reservefonds gedekt; de premiën verhoogen niet. 

De heer Drooglecver Eortuijn blijft het voordee 
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liger achten, zich onderling tc verzekeren op grond 
van zijne ervaring. 

De heer Eol acht het behandelde van algemeen 
belang en stelt voor om , indien dc beide besproken 
maatschappijen willen medegaan, de quaestie door een 
commissie te doen onderzoeken en beslissen. 

De heer Struijk oordeelt het niet mogelijk een 
verschil van dezen aard door een commissie tc doen 
beslechten, daargelaten nog of de maatschappijen dat 
zouden wenschen en of er in onze Vereeniging wel 
één bevoegde is om in de zaak een oortleel uit te 
spreken. Het assurantiewezen acht hij een zeer in
gewikkeld onderwerp. 

De heer Kol wil een rechtskundige raadplegen. 
De heer Krijgsman meent, dat men bij assurantie 

in het algemeen niet ziet op een iets hoogerc premie, 
wel op soliditeit en royale afdoening van zaken. 

De heer Bremer betwijfelt of het door den heer 
Droogleevcr gestelde voorbeeld wel als maatstaf kan 
gelden en dit op grond van het feit, dat tot hiertoe 
nog geen ernstige statistiek van ongelukken bestaat 
en het naar zijn overtuiging niet wel mogelijk is eene 
eenigszins vertrouwbare samen te stellen. Hij levens
verzekering en brand is dat wat anders, zooals spreker 
door voorbeelden toelicht. Natuurlijk wil ieder 
met zijne zaken winst behalen; wil men dat 
met ongelukkenverzekering, dan kan de premie niet 
tot het minimum gebracht worden van wat bv. over 
tien of vijftien jaar is noodig gebleken, omdat een 
spoorwegongeluk, eene explosie of iets dergelijks in 
het jaar na den termijn, de heele berekening tc niet 
doet. Er moet dus een reservefonds worden opgelegd 
en als het kan liefst een groot. Hij betwijfelt ten 
zeerste of het mogelijk is, dat de Onderlinge, bijeen 
premieberekening als uit hare handelingen en statuten 
blijkt, winst behaalt en is beslist zeker dat er van 
verdceling daarvan, na aftrek van rente en extra's, 
geen sprake kan zijn. 

Tegen de reclame van 85 pCt. winst uit te keeren 
moet hij daarom met nadruk protesteeren. 

De heer Drooglecver Eortuyn , doelende op eene 
onderlinge Mij , verdedigt het stellen van eene premie, 
zoo hoog tlat er ten slotte winst overblijft en oordeelt 
dat zulks aan het belang der zaak niet te kort doet, 
omdat die winst ten slotte toch komt ten bate der 
deelnemers. 

De heer Evers (voorzitter) stelt voor de behandeling 
van dit onderwerp wegens het vergevorderde uur te 
staken; hij dankt den inleider en de andere sprekers 
voor de belangrijke mededeelingen en acht het eene 
voldoening voor H. en V. dat dit onderwerp, op zoo 
ongezochte wijze, zoo degelijk is behandeld. 

Daarna vestigt hij de aandacht der aanwezigen op 
de door de heeren II. van Hork en Co ter bezich
tiging gestelde gezaagde platen en eene afgewerkte 
deur van Oregon-pine. Dit hout bevat geene vette 
bestanddcelen , wordt dus niet zwart, hoe ook door 
de zon beschenen; is krimpvrij, scheurt slechts weinig, 
heeft bijna geen kwasten en kan spintvrij geleverd 
worden tot op eene breedte van 0.92 nieter, in 
dikten van 0.026 tot 008 meter; alle delen en 
platen zijn buiten het hart. 

Niets verder aan de orde zijnde, wordt dc ver
gadering gesloten. 
MAATSCHAPPIJ TOT HP.VORDKR1NG DER HOUWKUNST. 

A I 111:1 [ I Ni. I.KKUWAR1)K\. 
VsTgttdcrlHg van 26 Januari 'y j . 

Met een gelukwensen opende de Voorzitter deze eerste vergadering 
in hel nieuwe jaar, waarna de notulen gelezen en goedgekeurd werden. 

Het bekende, ook aan andere afdeelingen cn vakvereenigingen ge
zonden rondschrijven van de Ned. Vereeniging tot het voorkomen van 

ongelukken werd met veel sympathie ontvangen, eveneens het schrijven 
van de Vereeniging tot veredeling van het ambacht. Eene commissie 
van drie leden, bestaande uit de heeren Damstra, Pinke en He Groot, 
werd benoemd om in zake dit laatste schrijven in eene buitengewone 
vergadering rapport uit te brengen. 

Vervolgens werd medegedeeld dat de heeren Jacques Leijh, J. 
Wolbers en Jb. van den Man, allen leden van de Haarlemschc afdee
ling, de jury van de het vorige jaar uitgeschreven prijsvraag ontwerp 
Raadhui* zullen vormen. 

Alsnu werd het woord gegeven aan den heer H. v. d. Heij, leeraar 
aan de Ambachtsschool alhier, die eene voordracht hield over: „de 
wording, ontwikkeling eu toepassing van de console". Toegelicht door 
eene keurige collectie teekeningen uit verschillende tijdperken van de 
architectuur, gaf spreker eene definitie van de console, vooral ten 
opzichte van dc functie die zij als ondergeschikt deel van gebouwen 
vervult, 0111 daarna den vorm te behandelen en er op te wijzen hoe 
zich deze richt naar het voorwerp, dat de console dragen moet. Verder 
richt dc console zich naar het karakter van het gebouw waartoe zij 
behoort, en is haar vorm voorts afhankelijk van bet materiaal waaruit 
zij bestaat. 

Hoewel de Grieken, evenals overal in de kunst, ook de lieteekenis 
van dezen vorm het schounst en zuiverst hebben uitgedrukt, is het 
heden-ten-dage nog niet uitgemaakt, aan wie men de uitvinding van 
de console, d. i. haar volmaaktsten vorm, de volute-console, te danken 
heeft, aan de Grieken, de Romeinen of wel aan de Intruders. 

I 'at de console bij al deze drie volken bekend was, volgt uit den 
aard der zaak, omdat dit onderdeel van een gebouw onontbeerlijk is bij 
het bouwen met hout, reden waarom dan ook de Indianen en Chineezen 
en andere even oude volken haar bezitten, en alleen Oe Kgyptenaren 
in hunne volkomen bouwmethode niet. Hel laatste hangt samen met 
de hoofdoorzaak van het ontstaan der console uil bet bouwen met 
hout, waarin zij het eerst voorkwam als uitstekende balk, regel of 
spar-einde. 

De klassieke, eenvoudigste gedaante van de console, de bloklijst, 
die echter de bestemming ervan nog min of meer bedekt uitdrukt, 
stamt uit Klein-Azic af en heeft haren oorsprong te danken aan het 
zwakke houtmateriaal aldaar; de daarvan vervaardigde sierlijke lijsten 
op blokken zijn het voorbeeld voor de latere bloklijst geworden. Uit 
Klein-Azic kwam deze vorm tot de Grieken, die de console met een 
duidelijk inzicht in haar wezen volmaakten. Of echter bier een over
gang van de dicht bij elkander geplaatste blokken tot de op groote 
afstanden geplaatste eigenlijke consoles plaats had, is twijfelachtig, daar 
de nationale Grieksche houtstijl de Dorische—deze stellig uitsloot. 
Evenzeer is hel onzeker of zij uitging van de lvlruricrs, die in den bout-
bouw een grooten naam hebben; zij zou dan kunnen omstaan zijn uit 
hunne uitstekende uitgesneden ipar-einden, van wier hellende dragers 
<le overgang tot het horizontale zeer gemakkelijk i-. Met groote voor
belde toegepast en in volmaakten vorm vinden wij echter dc console 
hij de erfgenamen der beschaving en kunst van deze beide volken : de 
Romeinen, aan wie men daarom ook wel de uitvinding ervan wil 
toeschrijven. Alsnu gaat spreker over tot eene meer afzonderlijke beschou
wing der verschillende consoles, beginnende met de bloklijst. Deze vormt 
bij den Jonischen en Romeinsch-Oonschen stijl het voorname verbindings-
eu ondersleuningslid, tusschen fries cn kroonlijst; Vilruvius geeft voor 
deze soort van consoles regels aau, die echter vour de meeste monu
menten niet toepasselijk zijn. 

De kunstgeschiedenis bewijst daarentegen dat bij kleine Aziatisch-
Jontsche bouwwerken uit den goeden tijd, de blokken duidelijk con
sole-vorming zijn, d. i. dat de lengte van hel uitstekende deel I'J 
maal de hoogte daarvan bedraagt; dat bij Grieksche bouwwerken, 
waar eigenlijk alleen bij den Korinthischen stijl dc bloklijst voorkomt, 
dc blokken hoog zijn en dat bij dc Romeinen de lengte van het 
uitstekende deel gelijk aan de hoogte of deze laatste insgelijks grooter 
is. Hij dc Grieken is verder de breedte der blokken altijd bepaald 
kleiner dan de hoogte, bij de Romeinen niet altijd, hoewel dit laatste 
niet schoon is Evenzoo zijn de tusschenruimten verschillend. Zooals 
vroeger reeds aangeduid werd, verlichtte men het balkwerk buitendien 
nog, doordien men namelijk de insnijdingen tusschen de blokken, naar 
binnen eu naar boven, onder de lijst op, zooveel mogelijk uitholde. 
Wat de bloklijst onvolkomen en meer als decoratie presteerde, 
geschiedde door de console op volmaakte wijze. Dc afstand der 
consoles van elkander is gelijk aau de lengte van het uitstekende 
deel, zojdal het zich daartusschen bevindende vlak van het plafond 
vierkant wordt. Dit vlak is insgelijks verlicht door een ingediept 
vak, waartegen een lichte rozet is geplaatst. Deze eerste soort van 
console vinden wij aan de Rouieinsche werken van den eersten 
en aan de Grieksche van den lateien tijd en naar hun karakter meestal 
bij hooge bouwwerken. Zij steken daarom ook niet zoover uit en ziju 
dichter bij elkander geplaatst dan dc latere suort. Behalve deze blok-
lijsten worden er ook lijsten gevonden zondci blokken, niet eenvoudige 
waterlijst; de/e worden aangewend bij werken van kolossale afmeting 
en daarbij eenvoudig streng karakter. Uil deze twee hoofdvormen ont
sproot de bekende vorm der zoogenaamde volute-console, bestaande 
uit twee in tegenovergestelde rich Uns loopende spiralen, ondersteund 
door een horizontaal veerend blad. Deze drukt op de zinrijkste, beval-
ligsle wijze de functie der console uit. Een vaste, gewelfde kern, het 
oog, voorkomt het in of uit elkander loopen van de spiraal; pal
metten, die uit de beide boeken te voorschijn kinnen, vullen de 
ledige ruimte en ondersteunen dc vrije deelen. Bovendien is nog meestal 
een uil den rug omspringend acanthusblad tegen den opslaandeu muur 
aangebracht. 

Met het bovenstaande lot grondslag werd op even breedvoerige aal 
duidelijke wijze de ontwikkeling eu de toepassing der console in de 
verschiller.de kunsttijdperken besproken en op de kenmerkende vormen 
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gewezen voor elk tijdperk in het bijzonder. Ten slotte wees spreker 
nog op eenige voorbeelden uit de nieuwere kunstvlijt, waarmee hij 
lijn even onderhoudende als leerrijke voordracht eindigde. 

Wegens bet vergevorderde uur werd de toegezegde bijdrage op tech
nisch gebied van den heer N. v. d. Hoef tot eene volgende vergade
ring uitgesteld en sloot de Voorzitter, met dankzegging aan den spreker 
en aan tie leden voor tie trouwe opkomst, de vergadering. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van 28 Januari 1893. 

Itij de opening deelde de Voorzitter mede, tlat op de prijsvraag 
voor een rustieke voetbrug 6 ontwerpen zijn ingekomen. Deze waren 
in de zaal tentoongesteld en werden met vee)belangstelling bezichtigd. 
Zooals uit het in dit nomrner opgenomen juryrapport blijkt is geen 
der zes ontwerpen de volle bekroning waardig gekeurd. Twee ervan 
werden voorgedragen voor een diploma tier Vereeniging. (*J 

Na deze bezichtiging kreeg de heer J. Van Gent het woord. Hij 
deelde het een en ander mede uit de geschiedenis van de liroer- of 
Academiekerk, die binnen kort wortlt afgebroken en volgens de ont
werpen van den heer Cuypers zal worden herbouwd. Het jaartal der 
stichting is niet met juistheid bekend, maar daar de kerk reeds in 1253 
bij een burgeroorlog als verdedigingspunt dienst tleed, is zij zonder 
twijfel tie oudste tier stad. Haar naam herinnert aan de Minrcbroeders 
of Franciskanei monniken. Oorspronkelijk was zij niet een spits torent je 
versierd. Tusschen de jaren 156(1 en 1504 werd zij driemaal aan de 
Hervormden afgestaan en teruggenomen. In 1595 werd de Latijnsche 
school van het Martini-kerkhoi naar de IJroerkeik overgebracht tijdens 
het rectoraat van den beroemden Ubbo Eminius. In 1014 weid de kerk 
tot academiekerk gewijd cn bleef dit tot 1812. In lSih en volgende 
jaren verzocht de R.E. gemeente aan de regeering haar één der kerk 1:11 
at te staan. In 1839 eindelijk kreeg tlie gemeente de Broerkerk in vollen 
eigendom, benevens een rijkssubsidie van / 34,000 voor de herstelling 
van het bouwvallige gebouw. In 1821 was reeds / 25,000 voor het
zelfde doel toegestaan. De koperen lichtkronen werden in 1831 uil tie 
academische boekerij weer in de kerk gebracht. 

Voor tleze historische bijzonderheden bracht de Voorzitter spr. den 
dank der Vergadering. 

Alsnu besprak de heer E. II. Bach een tweede in de DUS gevonden 
viaag, namelijk: „Wat is de Jezuïetenstijl?" 

Volgens hem was er tusschen dezen stijl en de Jezuïetenorde in het 
minst geen verband. Alleen hierdoor zal men op dien naam gekomen 
zijn, dat juist de genoemde orde in hei laatste tijdvak der Renaissance 
zich zeer uitbreidde en vele kerken slichtte At hare kerken ziju in 
zeer barokken stijl opgetrokken. Als de meest sprekende typen wertlen 
genoemd: Palladio's Verlosserskerk te Venetië, gestiehl i 1 1567, 
Vignola's Jezuskerk te Rome 1,1568; en de kerk M Jgnatio de Loyola, 
begonnen in 1626 tn waarvan Dominico Zampieri eu 1'ater Grassi 
architecten waren. Al deze kerken staan in nauw verhand met de 
St-Pieterskerk te Rome. De oprichting van tleze kerk mag mede als 
de aanleiding worden beschouwd voor de ontluiking van de/en nieuwen 
kerkenstijl. Ite plattegrond is steeds een Latijnsch kruis, zonder zijbeu
ken, doch met zijkapellen. De eenige beuk is met een tongewelf over
dekt en boven dc kruising verrijst een koepel. De huilen-ordonnanties 
vertoonen eene opeenhooping van klassieke vormen zonder stelsel of 
organisch verhand en kenmerken zich iu hel bijzonder door het opeen
stapelen van hallzuilen, heele, halve en kwartpilasters en tie vele ver
snijdingen der hoofdgestellen. De voorgevels beslaan doorgaans uit een 
hoogen lichtbeuksmuur, met een fronton bekroond. De slolleering van 
het inwendige kenmerkt zich door overtollige weelde en pronk, het 
aanbrengen van beelden en reliefs van marmer en stuc en door een 
weeltlerigen rijkdom van schilderwerk. 

Nadat de Voorzitter hierop een circulaire der Nederlandsche Ve/ceni' 
gtng lot voorkoming van ongelukken, gevestigd te 's-Gravenhage, had 
voorgelezen, werd er na eenige discussie door de Vergadering besloten, 
conform het bestuursvoorstel, geen afgevaardigde naar de te Amsterdam 
te houden vergadering te zenden. De in tlie circulaire genoemde vraag
punten zullen hier in eene volgende bijeenkomst worden besproken en 
de resultaten dier besprekingen aan bet bestuur van bovengenoemde 
vereeniging schriftelijk worden toegezonden. 

De heer K. Hoek/eina bracht nog een monster hydro-zandsteen ter 
tale.1, hem op aanvrage toegezonden door dc lahrikunten Van der Kolk 
en Witkamp bij Utrecht. Dit nieuwe bouwmateriaal maakte een zeer 
gunstigen indruk op de aanwezigen. 

De vragenbus bevatte tie volgende vraag : 
„Er is eene wetsbepaling, die aannemer of architect of beiden ge

durende een getuimen tijd de verantwoordelijkheid van het werk oplegt 
ln hoeverre kan en wordt tlie wetsbepaling gewoonlijk toegepast ? Is 
dc aannemer ot de architect voor de wet de verantwoordelijke persoon ?" 

Hierna sloot de Voorzitter de vergadering. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. Door eene commissie, bestaande uil de heeren C. L. 

Lodcr, hoofdingenieur-adviseur voor scbeepsboawj 1'. J. Turk, hoofd
ingenieur der marine, en J. A. Schuurman, di.ecteur van publieke 
werken zal een onderzoek worden ingesteld naar tien toestand van 
het grooliuagazijn op s rijkswerf alhier wat betreft de draagkracht van 
tlat gebouw, mei het oog op tien daarin geborgen uitgebreiden voor
raad materialen en zware voorwerpen. 

(*) Zie de rubriek Jrij$vragen op bladz. 36 van tlit nonnr.er. 

LEIDEN. Na het houden eener geheime zitting van den gemeenteraad 
op Donderdag 26 dezer werd in openbare zitting medegedeeld, dat 
door den raad het volgend besluit is genomen: 

De raad der gemeen.e Leiden: 
Besluit onder nadere goedkeuring van Ged. Staten van de provincie 

Zuid-Holland tegen de Leidsche Öuïnwatermaat schap pij eene rechts
vervolging in te stellen en van dit besluit mededeeling te doen: 

1°. in de openbare raadszitting; 
2°. aan de directie van de Leidsche Duinwatermaatschappij; 
3 0 . aan den gemeente-consulent, Mr. H. A. Neeb, en 
4 0 . aan de requestranten Mr. Boneval Eaure cs. 
De Voorzitter deelt nog mede, tlat dit I«.-sluit is genomen met 25 

stemmen tegen 1, die van den heer Driessen, terwijl de heer Van 
Hamel zich buiten stemming heeft gehouden. 

Dit besluit vintlt zijn oorzaak dat de Duinwater maatschappij geen 
duinwater leverde, maar water, dat ongekookt als schadelijk is aan
gegeven. 

'IHEETOGRNBOSCH. Ook hier-ter-stede bestaat het voornemen een 
kunstkring op te richten. Wel bestond er vroegere jaren eene ver
eeniging St. Lucas, waarin alleen schilders en teekenaars werden 
opgenomen, maar de nieuwe kring stelt zich ten doel alle hier gevestigde 
kunstenaars en kunstvrienden tot zich te trekken en heelt het voornemen 
geregeld samenkomsten der leden te houden, zoomede aan allen de ge
legenheid aan le bieden om zich in de lokalen der vereeniging in al wat 
kunst heet te oefenen. Het plan vindt veel steun. Een 40-tal leden staan 
reetls pal; de burgemeester gat" gegronde hoop op gratis localileit ter 
samenkomst op het raadhuis, en het bestuur, gelegtl in handen van 
de heeren A. J. A. van Lanschot, 1'. M Slager, A J. Derkinderen. 
Leon C. Bonman, D G. I'. Max, II v. d. Geld, E. M. L. KerkhoiV 
en li J. Bouwmeester, waarborgt ernst. 

PERSONALIA. 
— Aan den heer A. G. Lamminga, ingenieur 2e klasse bij den 

waterstaat in Nederlandsen-lndiö, is, wegens langdurigen tlienst, een 
jaar verlof naar Europa verleend. 

— Naar aanleiding van de internationale tentoonstelling te Munchen, 
heeft de Prins-regent van Beieren aan Nederlandsche kunstenaars dc 
volgende onderscheidingen verleend: 

in de Orde van verdienste van tie Beierschc kroon benoemd tot 
commandant met de sier, J. H. L. de Daas; 

in de Orde van den H. Michael vau Beieren tot commandeur C. 
Bisschop; tot officier P, J. C. Gabriel eu Hubert Vos; tot ridder Gerke 
Henkes en Piet er Oyens. 

— Hij beschikking van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is de adspiranl-ingenieur van den Rijkswaterstaat \V. E. 
Druyvestein, thans te Rotterdam, op 15 Febr. a. s. gesteld onder de 
bevelen van den hoofdingenieur in het Qe district. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken is J. S. 
Strik, te Maastricht, benoemd tot vast opzichter, belast met liet toezicht 
op dé gebouwen van onderwijs enz. ter standplaats Maastricht. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken is benoemd 
tot adsistenl voor de slerrekunde aan de Rijks-universiteit te Leiden, 
buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, A. Pannekoek. 

— De heeren Jhr. II. 11. Samlberg te Heerlen, K. deiiTeMe Roermond 
en J. W. van der Vegt te Roermond, civiebingenieurs, ihans als op
zichters werkzaam hij de Neder!. Zuider-Spoorwegmaatschappij, zijn 
door den directeur-generaal der Mij. tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen, met ingang van 1 Eebruaii j. b, benoemd tot adj.-ingenieur 
2e kl. bij den tlienst dezer Maatschappij. Zij worden in hun nieuwe 
betrekking tijdelijk gedetacheerd; de heeren Jhr. Samlberg en Van der 
Vegt bij tie Ned. Zuider-Spoorwegmaatschappij ter Mand plaats respec
tievelijk Heerlen en Roermond, en de heer Den Tex bij den bouw 
«Ier nieuwe brug over de rivier tien IJsel bij Weslervoort. 

— Door tic directie tier Staatsspoorwegen zijp benoemd bij tien tlienst 
van tractie en materieel tol adjunct-ingenieur 2e kb, ter standplaats 
Vlissingen, de heer D. Verhoop en tot adspirant-adjunct-ingenicur 
de heer R. de Kat, werktuigkundig ingenieur. 

— IÜj de Lxploilalie-maatschajipij hebben ontslag aangevraagd de 
adjunct-ingenieur der tractie F. J. Vaes te Vlissingen en de adjunct-
inspecteur der exploitatie B. vau Ilaieucaispel, civiel-ingenieur le L'trecht, 

— De heer VV. J- Ragut JPz. is voor vier maanden benoemd lot 
buitengewoon opzichter bij bel baggerwerk in tie Boven-Merwede. 

— Tol directeur der gemeente-reiniging te llarlingen is benoemd 
de heer J. Soutendam te Leeuwarden 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r bekend met den baksteenbonw en 

in staat zelfstandig te detailleeren. Adres bureau Handelsblad lett. 
M. 0. M. 

— Opzichter van d en II a ar 1 em mc r po 1 d e r. Jaarwedde 
ƒ 1 0 0 0 S ƒ 1200, met vrije woning. Adres vóór 15 Febr. aan dijkgraaf 
en heemraden. {Zie advert, in no, 4.J 

— Onderwijzer in de practische en theoretische beginselen van 
de stoomwerktuigkunde, aan de ambachtsschool te Leiden. Adres vóór 
12 Febr., aan «len directeur. 

CORRESPONDENTIE. 
Wegens plaatsgebrek moeten eenige stukkeu tot een volgend nomnier 

blijven liggen. 

O-
A D V E R T E N T I E N . 

A A N B E S T E D I N G : 
WoenNdajc 15 F e b r u a r i IH»:t . 

dos namiddags ten 3 ure precies zai 
worden aanbenteed: 

Het amoveeren van perceel 
Lijnbaansgracht No. 207 en 
het weder opbouwen tot 
S C H O O L G E B O U W met be
nedenlokalen en het ver
bouwen van perceel Looiers
gracht No. 49 

De aanbesteding sal plaats hebben 
in liet perceel bynwansgrachl tfo. 207. 

Bestek met drie teekeningen zijn tegen 
betaling van f*.— te verkrijgen liij de 
tinna DE R O E V E R KRöBER-BAKELS, 
H'uruioesstraat '•><>, Amsterdam. 

C. B. POSTHUMUS MEIJJES, 
Architect. 

livniii-eei inrieliliiia. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL, A R N H E M , 
levert pimklniii' i rek .v iml»eer« l (rot 

r i l xtvnmvrU) 
Rasterwerken, Schutti ngen, Vloeren, 

Vloerr lbbei i . Broe ibakken , enz. enx. 
K e n i g zeker werkend reuk- en 

kleurlooM m i d d e l . 
Wegens verandering van affaire 

T E KOOP 
K e n i r n e t l b e k l a n t e 

TIMMERMANSZAAK, 
een voor uitbreiding vatbare handel 
in irOUT- en 1IOIW.M ATERIAI.EN, 
ilie met klein bedrijfskapitaal een jlint 
hcstniiii kan opleveren. 

Te bevragen l>ij K. DE OBOOTH, 
II'inschalen. 
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NIEUWE HAVEN N". 39. N.Z. 
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BECKER & BUDDINBH. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

V A X 

A V A T K R P A M - H O K K M K E T -
KN A N D E R E 

I X M T R I M K X T K N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 
Geëmailleeril-ijzeren 

l^oil m <«li»ileii. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

QVERKAPPINGEN, LOODSEN 

iÊÈ^^^^^k VAN GEGOLFD IJZER 

^ ^ ^ W i l h J i U m a n i i s 
OPGERICHT 1 8 5 6 - K T R E D I P L O M A -

AMSTERDAM /WJ 
GENERAM.-AGENT: T. G. TISSOTĴ .. AMSTERDAM. 

M A R T I N & Co. , 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M 8 T E B 1 > ^ L A f . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
MozHÏk, A'l«>«'i- «'« AViiiultegels. j 

V r a a g teekei i i i i i jei i en p r i j z e n . 
Begrootingen plannen voor FIJNE WANDBEKLEKDINtiEX op aanvrage gratis. 

B E N N E W I T Z & C ° . 
Papierstüc - fabrikanten. 

DAMRAK 85. AMSTERDAM. 
'.. Leveled bun reeds zoo «ueslis I H W hbnVmt un tot deeoraU. van PüuW» en Wandeo, zooals 

r i K li. K l'ei-k en an.le e lij-l.n. Iln-atlen. Denr-
• hek,-. «en enz Ier «el.eele veryaneinn van j-ttoi "»i-
„e.k; liet s.al ziel, ze,,- „akbliik en leK.-n be"» 

«..,.„ is zee,- lieht. tenen v,«ht en vuur l.eslaud. üiiect_U 
l„ s,:l,il,leie isenl ziel, zoowel voo, nieuwe als te In;"'""'"'" 

Se ,w, li ka , l,ij vel-linizinü zo der K vaar voor l.,.-k. n. U ' 
,1e te betrekke,, wonini! Iievesli«d worden, lel 
oneelokken. door atv, .-, z . 1 . I.ij i!i|« d.kw.j» «-••>••<»« 

| „, «el jk Gèdluslreerd monslerboek ii f \ - v« kl-ggbaar. 

Proefstation voor Bouwmaterialen 
K O I s f l i X G A Ï H I ^ M A I T , AllMci tllllll. 

Prism MfsnlfiUKtsele 14. 

Mechanisch, Oliemisch onderzoek vau Metalen. 
Benalin- der l.reekkraclit, weerstand tegen doorbuiging van i:.,fl.lij:<> 

Ntesafijte.-, Hail*, enz. T a r i e v e n op aanvrage verkr.jgbaar. 
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G O E D E R E N T P E R S O N t N " CN S P I J Z E N -

^ ^ p j j a n S S S S S ^ ^ «rCy cl r a u 1 ï s c\je-

"^o t o o m - cj i t a l ï cl - b e w e e g k r a c h t 

MET VANG- rNRICHTIN G " ^ N X ^ X / \ O u < S B A C H l 
HOOGSTE BEKRONINGEN H O N D E R D E N R E F E R E N T I E N 1 

. * . ;. ( S C H M I D T , K R A N Z & C ° \ 
" ; u , 7 a b r i e k - v a n

 t j Y o r d f i a u s e n (Harz) 

§eiicraalAfnt T.G. 7ISSOTJ?Amsterdam. 

i « 111 MUI U« l ' u i \ l i * 
is heter dekkend, tljuer. witter en beter 

kletirhoudeiid dan eonij* ander. [ '«^s . 
ÏH bekroond dnor den Xederl. Hehlldera-

kond. Tentoonstelling van deeoratievc nehil-
derkunst, Arnliem 1HS1; altenten van ervaren 
MehllderM. uit alle norden van ons land en 
daurlmiteii, worden op aanvraag toegezonden, 

wordt door tal van IngenieurN, 4-emeente-
.%r>hlterten en andere Autoriteiten in 
hunne bestekken voora;e*€hreven. 

wordt, tot waarboi-a; van eehtheld. y.ui-
verheid en g-oed sjewteM, nooit anders 
afgeleverd dan in vaten voorzien van Kegel, 
etiket en fiihrlekMiiierk. welke allen wet-
tiir zijn gedeponeerd. 

wordt steeds op de Mtrenaxte kenr geleverd; 
desverlanjjd met eertilieaat van oorsprong. 

x-n-iHif artikels over dit loodwit in het „X. v. d. Dar* d.d. 31 
Jan. 1887; in de „HUÏH- en De eora t i ese h i I de r" d.d. 1 Mei 18N7: in de „Inge
nieur" d.d. 11 en 25. luni 188": in do .. Se hi Id e r " d.d. 1 Mei 188!); inde „Opmerker" 
d.d. 18 Juli 188!) en 12 Juli 1890: in de Ambachtsman" d.d. 8 Kehr. 18»0 en in 
het ..llouwkundiir Weekblad" d.d. 5 Dee. 1801. 

Mail leze de waardeervnd 

. . . M n M A A I 
P H O T O Z I X C O U R A P H I K , 

•'II M t c r é o t . v p c - l m ' i c l l t l l l g ; 

van 6. J TH1EME, te Arnhem, 
I)p ondcrgetookenilo vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor Photo-
lilli<>£rii|>liic. Iiijzonder geschikt 
voor de reproductie van Plant., Tee-
keningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
isineojrrapliie voor dc reproductie 
van Platen en laravuren, ook van 
Teekeninjgen voor Boekwerken enz. 
ten dienste van H U . Uitgevers en op zijne 
M t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor llll. 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven vim bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis tocge-

Q . J . T H I E M E -

STOOM T i MM ER-
HOUT WOL"FABRIEK, 

DIJKERIAN & BUIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verplaatHbare 

Houten woonhuizen. Directie-
keeten. Kiekenbarakken cn 
TuinkoepelM. 

Lijstenscliavcrij voor betimmeringen. 
H O I ' T W O I. tot opvulling van 

PLAFONDS enz. 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

ff 

" • • « • • I ! n e c h l i l a i l (l.il. ,, |)ec. |si!II. . . . . . . lom cu 

Verkrijgbaar bij alle soliede Verfhande
laren en Drogisten. 

ROLLUIKEN 
Generaal Agent voor Xnhrlttml 

n N.nal ol vau Hout.worde» siu,l„ ,s , io 
onder K « r „ „ , i , . j e lererd door deu uitvind " 

IteniHctaeid. i 
n Koloniën: l' ii. T I S S O T J r AMSTERDAM. 

«>P dc Intern. TentoonstellingteAmtier-
1 H H H '"•krooml met 

EBREOIPLHX4 |„o,st. .o,d mclieiding). 
H „ l l a „ . l » r i ^ T u i n Zeepnard, 

Biokerstraat 

A V I N T ^ I I » tnj. 

R i e t p l a n k e n f a b r i e k . ( M 
W. MOJLIJN. - <^>,.<l„. 

V l i l P a 1 'em li ren. \ e n t l ï a t l e k n b «..^ 
O N B R A N D B A A B . GKLTJID- en W A R M T P ' T V O V I T ^ J ? * I > * 

Floaten m n ! 2 * 2 5 » ' ^ « ^ T Ï ^ S ^ E , 

Groote Wi t tenbm ^ S Amsterdam. 
. ? ' w r ™ " ; s . A ijverg, Bejrenbakkeii en W«l»„« r....... . ' 

l.lzer 

Reservoirs. Vijvers. Regenbak! 
rmggbnizen. Vloeren en Oevvelvei 
Trappen en Daken. Silos. Kribben 
en l'lantenkuipen. 

•n en Welputten, Riolen. Duikers en Afwate-
iii«s.-li,.|.,m,r,.,i Kelders en Grafkelders, 

i \ocrbakken. Vorsten, ICnnrbodekkinffen 

O-

van werken in /Juk en andere meta
len te Drift beveelt zich aan voor de 
leveringen vanalle mogelijke ornamenten 
in lood. /.ink cu koper eu vooral 
ook voor KuiiMtNineetl werken naar 
iedere te geven teekening. 

Tenen belaltag van /"JÉ.— lullen franco wor 
den toegezonden : 

le. ('ataloKiiH ran ornamenten in 
looil en / . ink. 

•Je. „ „ voor gesmeed-ijzeren 
t r n p b i i l i i M t e r » en 
h a l l l M t e r » met z in
ken ornament, 
voor j a l o u s i e -
kappen. 

liij bestellingeu van niinsteiH ƒ 3 0 . — worden 
(Ie twee L'tllden L'cresliluecnl. 

P. W . B R A A T . 

l ï i iEi 
STOOM F A IIKIFK V A X 

Fritsrhe Machinale goudgele Siersteen en 
Gele handvorm Metsel- en Straatsteen 

l lo i ix ier* op aanvrnae grat ia . 

Ter drukkerjj der Vennoot», „liet Vaderland" 

Bi 
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REDACTEUR: F. W. VAN GENDTJGz. Adres voor Kedactieen Administratie: Hureau van Dc Opmerker, Van-Speyksiraat 117, 's-Gravenkagt 
AnoNNEMENTSi'Rijs per jaar voor het binnenland . . . . ƒ 5 . — I AIIVKRTENTICN per regel f 0.20, en ƒ 0.10 voor het liewijsnommer 
voor de landen der Postunie, bij vooruitbetaling , 6.50 | Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling S.— 

Het abonnement kan met elk nommer aanvangen. 

Abonnementen voor advertenties tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMF.RS met of zonder plaat ƒ 0 . 1 5 

D E TENTOONSTELLING TK CHICAGO. 

V. 
Men is onlangs begonnen dc gebouwen der tentoon

stelling, die tot dusverre het maagdelijk wit van hun 
gipsbekleeding vertoonden, te verven cn het eerste 
gebouw, dat een beurt heeft gekregen is dat, waar 
het vervoerwezen te zien zal zijn. De wijze, waarop 
dit gebouw gedecoreerd wordt, vindt niet algemeene 
goedkeuring. Wel is het geheel nog niet voltooid cn 
is het dus voorbarig een oordeel over het totaaleffect 
te vellen, doch er hebben zich in liet publiek toch 
reeds twee partijen gevormd, waarvan dc eene de 
doniineerendc kleur als een „rijk Pompejaansch rood" 
bestempelt, terwijl de andere en grootste haar ccn 
„afschuwelijk schavotrood" noemt. Ongetwijfeld zullen 
ook andere kleuren cn goud tot voltooiing der deco
ratie moeten medewerken, docli liet kan niet ontkend 
worden, dat op een afstand die roodc kleur hoofd
zakelijk in het oog zal vallen. Aan de middenpartij 
schijnt ook goudgeel een zekere rol te zullen spelen. 

De architectuur van het gebouw vertoont in het 
midden Romaansche vormen; de zijvleugels hebben 
meer een laat-Romeinsch karakter, liet is zeker een 
echt Amerikaansch denkbeeld, dat de middeningang 
uit een reusachtig romanesk portaal bestaat, waar
van de bogen zoo laag bij den grond beginnen, dat 
het tympan driemaal hooger is dan de eigenlijke 
deuren, die de afmetingen hebben van salondeuren 
in een eenigszins deftig gebouw. De twee Moorsche 
balkons, terzijde van tien hoofdingang aangebracht, 
zijn van een eenigszins vreemd effect. Ook de kroon
lijst, uit niets bestaande dan uit een vierkanten band 
van 5 M. voorsprong en 3 M. hoogte, maakt op den 
Europecschcn beschouwer een wonderlijken indruk. 

Het gebouw voor tuinbouw schijnt men wit te 
willen laten; het begint echter al mooi vuil te worden, 
omdat dc schoorsteenen van dc broeikassen voortdurend 
zwarten rook uitbraken. 

Het gebouw voor mijnwezen heeft een roomkleur 

gekregen , die zeer goed doet, cn het schreeuwerige 
van liet gebouw voor het verkeer nog des-te-meer doet 
uitkomen. Wat men met het gebouw voor schoone 
kunsten doen zal, is nog niet vastgesteld, doch naar 
wij vernemen is men voornemens het gebouw voor 
visscherij in oud-Romaanschen geest te polychromeeren. 

De gevels van de machinegalerij heeft men hun 
wit laten behouden, en alleen door verguldsel aan 
kapiteelen enz. aan te brengen. gepoogd het effect 
te verhoogen , wat zeer goed gelukt is. De muren der 
galerijen zijn in kleuren gedecoreerd, waarbij zacht-
blauw als grondtoon gebezigd is. Ook aan het gebouw 
voor landbouw heeft men, en met succes, een der
gelijke wijze van decoreeren gevolgd. 

In het algemeen is het te hopen, dat men bij de 
gebouwen, die nog niet met de decoratieschilders hebben 
kennis gemaakt, zooveel mogelijk partij zal trekken 
van dc helderwitte kleur van het staff; de proef
neming met het gebouw voor het vervoer moge als 
een afschrikwekkend voorbeeld dienen. 

Inwendig worden al de gebouwen in één zachte 
kleur beschilderd, of liever, zooals wij vroeger reeds 
mededeelden, besproeid. 

Op het eiland worden thans drie Japansche huizen 
opgericht, die in den stijl van drie perioden der 
Japansche kunst gebouwd worden en door galerijen 
verbonden zullen zijn. Dc rechtervleugel zal den stijl 
vertoonen, dien de Japanners Fujinara noemen, en 
die in zwang was van de 10e tot dc 13e eeuw; het 
inwendige zal het huis van een hofbeambte uit dien 
tijd tc zien geven. De linkervleugel zal in den stijl 
der 1 5e eeuw worden opgetrokken; de Japansche stijl 
onderscheidde zich toen door een grooten eenvoud 
van vormen. Het middengebouw eindelijk is in [8e-
eeuwschen Japanschen stijl ontworpen en zal doen zien 
hoe toen de woning van een rijk edelman zich voor
tleed, liet is een zeer interessant gezicht de kleine 
Japanners aan het werk te zien. Zij dragen, alleen, 
balken zoo zwaar, dat twee Amerikaansche werk
lieden er moeite mede zouden hebben. Hun gereed-
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schappen hebben iets van kinderspeelgoed, doch de 
Japanners weten er zich zoo goed van te bedienen, 
dat men verbaasd staat over hun handigheid. Spijkers 
worden niet gebruikt; alles wordt met zwaluwstaarten 
in elkander gezet. 

In de Midway 1'laisance begint men nu ook te 
bouwen; een Egyptische straat en een Duitsch dorp 
verrijzen daar uit den grond. Ook de beginselen van 
een Turksch dorp zijn reeds te zien; de Muzelmannen 
haasten zich echter niet bijzonder. Ook is reeds een 
inzending aangekomen en wel een stuk van een reuzen-
boom , die sequoia heet, en in Californië groeit. Deze 
stam heeft bijna io M. middellijn. Het plan bestaat 
hem uit te hollen en er een paviljoen van te maken. 

Aan de noordzijde van het terrein verrijzen nu ook 
de gebouwen der verschillende Staten. Het grootste 
zal dat van Illinois zijn, dat 135 M. lang en 48 M. 
breed wordt en dat niet minder dan f 720,000 zal 
kosten. In het midden van het gebouw komt de bijna 
onvermijdelijke koepel. Het gebouw van Californië is 
veel bescheidener opgevat; het zal dan ook maar 

f 180,000 vorderen. Toch belooft het interessant tc 
zullen worden, daar het een getrouwe kopie zal zijn 
van een der gebouwen, door de Roomsch-Katholieke 
zendelingen in den tijd, toen Californië nog eenSpaansche 
kolonie was, opgericht. Het gebouw van Colorado is 
bijna voltooid; het is geheel van graniet en marmer, 
alles uit den Staat afkomstig, opgetrokken en de 
kosten zullen f 120,000 bedragen. 

Eigenaardig wordt het gebouw van den Staat Florida. 
Het is een getrouwe reproductie van het Fort St.-Agos-
tino , dat in 1665 door de Spanjaarden gebouwd werd 
en dat in de dagen toen de Vereenigde Staten nog 
een Britsche kolonie waren, herhaalde aanvallen van 
de Engelschen weerstond. De Staat South-Dakota 
geeft een reproductie van een oude faim, zooals die 
er in de 181'1' eeuw uitzag, terwijl het paviljoen van 
Louisiana den bezoeker een denkbeeld zal geven hoe 
de huizen van dc zuidelijke Staten er uit zien. Massa
chusetts bouwt voor / 100,000 een huis, dat getrouw 
gevolgd is naar een, dat men nog te Boston ziet en 
dat het jaartal 1737 draagt. De Staat New-York volgt 
dit voorbeeld door zijn paviljoen te doen optrekken 
als een kopie van het huis van den bekenden Van 
Rensclacr, den gouverneur uit den tijd toen New-York 
nog een Nederlandsche nederzetting was en Nieuw 
Amsterdam heette. ()ok het gebouw van Pennsylvanië 
zal een historische herinnering zijn, daar het den be
schouwer de beroemde ..Independence Hall" te Phila
delphia zal doen zien met den klokketoren en al de 
andere bijzonderheden. De klok, die indertijd het sein 
gaf, dat het met de Britsche heerschappij gedaan was 
en die als de geboorteklok der groole republiek be
schouwd wordt, wordt naar Chicago vervoerd, en zal 
in den toren worden opgehangen. 

H E T S T E L S E L MONIER. 
Zooals velen onzer lezers bekend is, werd omtrent 

de samenstelling van dit fabrikaat reeds vroeger (*) 
een en ander medegedeeld. In aansluiting daaraan 
geven wij gaarne plaats aan de volgende wetens
waardigheden omtrent het ontstaan en de toepassing 
van dit systeem. 

De heer Monier, bloemist te 1'arijs, sukkelde sinds 
jaren met zijne planten- en waterkuipen; de hout ;n 
kuipen waren in den regel spoedig verrot en die 
van kunstzandsteen waren te zwaar om ze gemak
kelijk te verplaatsen. Zooals gewoonlijk het geval is 

(•) Men zie o. a. De Of merker, jaarg. 1888. pay. 93. 

met menschen, die met een buitengewonen aanleg 
begaafd zijn, had ook hij rust noch duur vóór hij 
een materiaal had gevonden dat de voordeden van 
de twee genoemde bouwstoffen vereenigde en er de 
nadeelen van miste. In het eind kwam hij op het 
denkbeeld een geraamte van ijzeren staven te maken 
en dit met cement te beklceden. Na vele vruchtelooze 
pogingen kon de proef als geslaagd beschouwd worden 
en dank zij de medewerking van bekwame ingenieurs, 
die onmiddellijk begrepen welk voordeel uit de uit
vinding kon getrokken worden, werden in Frankrijk 
ten behoeve van verschillende industriëele onderne
mingen en verschillende spoorwegen, weldra zeer 
groote reservoirs gemaakt. Het meest belangrijke 
werk van dien aard zijn de twee waterreservoirs voor 
de Compagnie des eaux de la vitte de Paris, te 
Sèvres, die elk een inhoud van een millioen liter 
hebben. 

Na de jongste aardbeving te Nizza worden daar 
geheele huizen, zelfs eene kerk, van cement-ijzer ge
maakt. 

Inmiddels werd in de verschillende landen van 
Europa octrooi genomen en al spoedig werden in 
Duitschland, Oostenrijk en Rusland belangrijke bouw
werken met het materiaal uitgevoerd. Zoo werden o. a. 
in tie haven van Odessa 36 graansilo's gemaakt, die 
bij eene hoogte van 42 M. eene gemiddelde wanddikte 
van slechts 17'/, cM. hebben. 

Door de octrooihouders van België werd in 1888 
eene fabriek opgericht in Zeeland, wier producten 
bij de Zeeuwsche polderbesturen grooten aftrek vonden, 
terwijl men in iSyo tc Amsterdam met de vervaar
diging van het materiaal een aanvang maakte. Ge
durende haar tweejarig bestaan heeft de Amsterdamsche 
fabriek werken gemaakt van den meest uiteenloopenden 
aard, waaronder, behalve vele kleine voorwerpen, 
zooals badkuipen, gootsteencn, paardenkribben enz., 
ook gansche bruggen, gewelven, tunnels, muren, 
vijvers, waterdichte kekiers, badinrichtingen enz. enz. 
Tot de voornaamste werken, gedurende haar kort
stondig bestaan uitgevoerd, behooren de tunnels, 
wanden en plafonds in het YVilhclmina-gasthuis, de 
fontein op het Frcderiksplcin, „koud" op den grond 
gelegd, zonder eenige fundeering, een regenbak uit 
één stuk, van 50 M \ inhoud, en een muur van 10.50 
M. hoogte, 15.50 M. lengte un slechts 4 centimeters 
dikte, aan de stoommeel- en broodfabriek Céres, 
terwijl haar eenige duizenden vierkante meters muren, 
vloeren en plafonds zijn opgedragen door de archi
tecten van den in aanbouw zijnden Stadsschouwburg 
op het Leidscheplein. Zeer vele Amsterdamsche ar
chitecten hebben het artikel reeds in mindere of 
meerdere mate toegepast cn het oordeel van den 
architect-ingenieur Jos. Cuijpers, die in zijne lezing 
over het stelsel Monier, op het verleden jaar gehouden 
Congres voor bouwkunst sprak van het materiaal dei-
toekomst, kan met overtuiging onderschreven worden. 

Doch ook hier blijkt dat, evenals op zoo menig 
ander gebied, een deugdelijk materiaal eene degelijke 
bewerking vordert, en dat speciale kennis van het 
artikel een eerste vereischte is om goed werk te leveren. 
Heeft men derhalve puike grondstoffen en bekwame 
werklieden noodig, dan ligt de gevolgtrekking voor 
de hand, dat het Monierwcrk niet goedkoop kan zijn 
en de voordeden gezocht moeten worden in zijn 
voortreffelijke eigenschappen, zooals zijn gering eigen 
gewicht, waardoor fundeeringen en ijzeren binten 
veel lichter kunnen worden gemaakt. 
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H E T K A S T E E L T E VIANDEN. 

Op korten afstand van Diekirch, op de oostelijke 
grens van het groothertogdom Luxemburg, ligt de 
schilderachtige ruïne van het kasteel te Vianden. 
Voorheen was het een sterk slot, op een heuvel 
gebouwd. Daaromheen bevinden zich lagere heuvels; 
in het dal ligt het oude stadje aan het riviertje de 
Our, dat door een steenen brug met het beeld van 
St.-Johannes N'epomuk versierd, overspannen wordt. 

Het landschap is zeer schilderachtig, en wordt niet 
ontsierd door fabrieken of wijnstokken, die als soldaten 
in het gelid staan. 

Hoewel de legende wil, dat het kasteel reeds in 
den Romeinschen tijd zou zijn gesticht, wordt daar
van eerst melding gemaakt in het testament van 
Irmina, dochter van Dagobert II, die in 689 overleed 
en een tuin, nabij het kasteel gelegen, aan het klooster 
te Echternach vermaakte. De graven van Vianden 
worden reeds in 870 genoemd; toen de laatste gravin 
in het begin der 16e eeuw kinderloos stierf, kwam 
het kasteel aan haar zuster, die met Otto van Nassau 
getrouwd was , en het bleef in het bezit van de graven 
van Nassau, later de prinsen van Oranje, totdat 
Napoleon het aan Baron de Marboeuf ten geschenke 
gaf. I Iet Weener Congres gaf het weer aan het huis 
van Nassau terug. 

Tot dien tijd was liet gebouw nog in vrij goeden 
staat; in 1820 werd het echter aan een slooper over
gegeven , die er alles wat .vaarde had uithaalde en 
alleen de muren liet staan. 

Wanneer men het kasteel aan de noordwestzijde 
binnengaat, bereikt men door drie poorten, waarvan 
de laatste nog haar toren behouden heeft, den slottuin, 
waar zich voorheen de huishoudelijke inrichtingen 
bevonden. Aan de noordzijde van dezen slottuin be
vindt zich weder een poorttoren, waardoor men naar 
den hoofdingang van het eigenlijk kasteel gaat. Deze 
hoofdingang vertoont nog Romaansche details; zij 
geeft toegang tot de wapenzaal, die met kruisu elven 
overdekt is, evenals de westelijk gelegen ridderzaal. 
Aan den oostelijken hoek van het gebouw verheft zich 
de kapel, die zeker tot de merkwaardigste overblijf
selen van middeleeuwsche bouwkunst behoort. Evenals 
de kapel van het Valkhof te Nijmegen, bevat ook 
dit gebouw twee verdiepingen. Het plan vormt een 
tienhoek; de opening, die de beide verdiepingen in 
gemeenschap brengt, heeft echter den vorm van een 
zeshoek. Het geheel vertoont Romaansche details en 
is ongeveer dertig jaar geleden gerestaureerd. De 
kapiteelen zijn deels met bladwerk versierd. De klok 
van deze kapel hangt tegenwoordig in den toren van 
het stadje. Het opschrift luidt: 

her niril < (ft - örjja.icii na rtjrifruti ncüiirt * b.i -
man < frljricü •• m tcct •- Irrri < im fat 

Wanneer men van het kasteel naar de stad wandelt, 
ziet men de overblijfselen der voormalige stadsmuren , 
die met het slot één geheel vormden. Slechts een dei-
verdedigingstorens is nog aanwezig ; het is de 1 lockcls-
thurni, die oostwaarts van het kasteel op een voor
springende punt van een heuvel staat. Hier stond in 
vroegere jaren steeds een schildwacht op post, die 
hier een uitstekend gezicht op het dal had. 

Het stadje heeft slechts één straat; de huizen 
hebben niets merkwaardigs. De kerk werd in 1248 
door Hendrik van Vianden, die ook den Utrechtschen 
Dom begon, gesticht. Het portaal is interessant, en 
de in eikenhout gesneden orgelgalerij verdient met 
aandacht beschouwd te worden. Het gebouw bestaat 

uit twee beuken , die beiden aan de oostzijde recht
hoekig eindigen. 

Van de grafmonumenten in de kerk noemen wij die 
van Maria van Spanheim en van I lendrik van Nassau. 
Men ziet op dit laatste den overledene in een nis, in 
volle wapenrusting. Zijn acht kwartieren zijn tegen de 
pilasters aangebracht; boven hem prijkt het wapen 
van Nassau. liet opschrift luidt: 

1589 ]>EN 22 XOVKMHKIS 1ST IN GOT VER-
STORHK 1>ER II<>HE VXD EHRENVESTEX IIENDRICil VON 

NASSAVW IX ZEIT SEINES I.EBENS GEWESEXER 
AM1T.MAXN DERO SEI.EX GOT GXEüICÏI 

SEIX WOLLK 
Overigens bevat de kerk geen merkwaardigheden. 

G R O E F S T E E N E N HOI-: ZIJ V E R K R E G E N 
WORDT. 

la de laatste jaren wordt het gebruik van groefsteen 
hier-te-lande meer algemeen; het portlandcement en 
dc kunststeen, die een tijd geleden nog zoo gewild 
waren, raken uit de mode. De blauwe steen uit België 
wordt niet alleen meer gebezigd, ook de voortreffelijke 
zandsteen die onze vaderen met den naam van Bre
mersteen bestempelden en die thans als Obernkirchner-
steen in den handel wordt gebracht, wordt veel 
toegepast. Laten de middelen niet toe, dit uitmuntend, 
doch kostbaar materiaal te gebruiken, dan is er een 
keur van Fransche kalksteenen beschikbaar, en het 
is over deze laatsten, dat wij hier een en ander 
wenschen mede te deelen. 

Een van de beste Fransche kalksteenen is die van 
Saint Waast, die haar naam draagt naar een dorp 
bij Creil, het station van den Chemin de fer du Nord, 
welbekend aan alle Nederlanders, die ooit naar 1'arijs 
gingen. Deze steen behoort tot de tertiaire formaties. 
Zij wordt aangetroffen in lagen van 10 a 12 meters 
dikte; het is mogelijk steenen op hun grodlegcr lig
gende te verkrijgen van 0.80 a 1 M. dikte. 

De steenlagen, die voor het gebruik geschikt zijn, 
beginnen pas 3 a 9 M. onder den beganen grond. 
De eerste laag die men dan vindt, cn die een dikte-
van 0.40 a 0 6 0 M. heeft, wordt roe/te de Saint-
W'aast genoemd, omdat de steen zoo hard is. Deze 
bovenste laag, waarin hier en daar schelpjes voor
komen , kan een drukking van 200 a 500 KG. per 
vierkanten centimeter weerstaan, terwijl een kubieke 
meter 22CO K G . weegt. Men gebruikt deze steen 
voor treden , plinten , pedestallen , enz. 

De laag, die onder de vorige ligt, wordt liane 
Royal genoemd; zij heeft een dikte van 2.50 a 3 M. 
en bevat de beste qualiteit steen, die de groeven 
opleveren. Onder deze laag vindt men verscheidene 
anderen, die zich van de vorige voornamelijk onder
scheiden door de grovere structuur en die, naar gelang 
van hare fijnheid, VeigeU fin of Vergde ordinaire 
genoemd worden. Soms komt tusschen deze lagen 
nog een zeer fijne voor, die Banc Wane heet, en 
die om haar helderwitte kleur vooral voor grafmonu
menten toepassing vindt. Nog lager komt weer grot-
korrelige steen ter dikte van 1 M. voor, die den 
naam van Gtignard draagt. 

De steen van Saint Waast is een zachte kalksteen, 
geelwit van kleur, die gemakkelijk behakt en gezaagd 
kan worden. Daar de Vergde goedkooper is dan de 
Banc Royal, wordt er meer gebruik van gemaakt. 
Beide soorten wegen ongeveer I6OD K G . per M : ' ; 
de eerste kan een drukking van 50 a 70 K G . per 
vierkanten centimeter weerstaan, de tweede een van 
60 a 80 KG. 

De steen van Saint Waast is niet aan bevriezen 
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onderhevig, wat haar voor natte cn koude klimaten 
zeer geschikt maakt. Het bchakken geschiedt het 
best als de steenen in den gevel zijn gesteld. Men 
moet deze steen altijd met liggend groetleger ge
bruiken; voor plinten is alleen de eerste soort, die 
Roche de Saint Waast heet, geschikt. 

Ken andere zeer bekende Kransche kalksteen is 
die van Savonnièrcs, dus geheeten naar een dorp 
ten zuiden van J5ar-lc-Duc, in het Département de-
la Meuse. Deze steen behoort tot de Juraformatic. 
De lagen, die voor het gebruik geschikt zijn, hebben 
slechts een dikte van 3 a 4 M.; het verkrijgen van 
dikkere stukken dan van 1 M. is niet mogelijk. Ook 
de Savonniére-steen is een zachte kalksteen, grijsgcel 
van kleur; het bchakken en zagen is minder gemak
kelijk dan bij de Banc Royal de Saint-Waast, maar 
toch zeer goed uitvoerbaar. Kr bestaan drie soorten 
van Savonnièrc-steen, nl. de pierrc marcliande, grof 
van korrel en met schelpen erin, de pinrc demi-Jinc, 
die fijner van korrel is, en de pierrc fine, die bijzonder 
fijn cn homogeen en daarom voor het uitvoeren van 
beeldhouwwerk bijzonder geschikt is. De steen is niet 
aan bevriezen onderhevig, weegt 1700 a 1750 KG. 
per M*. en kan een drukking weerstaan van 80 a 100 
KG. per vierkanten centimeter. 

De steen, die als Roche d'Kuville bekend staat, 
wordt gevonden in hetzelfde departement, iets meer 
noordoostelijk, aan de Maas. Kr zijn nabij het dorp 
Euville vier groeven, waaruit dc steen verkregen 
wordt, de cat riekte dc la Sablicre, de cairictc de la 
J'ranchi'e, de Viclle carrière cn dc grande carrière. 

Ook deze steen behoort tot de Juraformatie; zij 
kan in blokken met liggend groefleger van zeer groote 
dikte verkregen worden, soms tot 5 M. toe, wat 
vooral bij kolommen enz. van belang is. De gezamen
lijke dikte der lagen bedraagt van 16 tot 26 M.; daar 
de voor het gebruik geschikte steen eerst op 12 a 16 M. 
diepte begint, is de exploitatie der groeven nog al 
moeilijk. 

De Kuvillesteen is een kalksteen met kwartskristallen 
erin. Zij bevriest niet en heeft een groote hardheid, 
wat haar voor plinten, lijsten, goten enz. zeer geschikt 
maakt. De eenigszins grove structuur maakt echter, 
dat zij voor fijne bewerking niet in aanmerking kan 
komen. Het soortelijk gewicht is ruim 2300 KG. per 
M 3 . ; zij kan een drukking van 300 a 350 KG. per 
vierkanten centimeter weerstaan. Dc lagen, die het 
fijnst van korrel zijn, leveren steenen, die men, als 
marmer, schuren en polijsten kan. 

Iets meer westelijk dan deze groeven liggen die-
van I.érouvillc, welke een steen opleveren, die in 
vele opzichten met die van Kuville overeenkomt, 
doch alleen iets minder hard is, cn die hoogstens een 
drukking van 300 KG. per vierkanten centimeter 
weerstaat. 

In Ikmrgondië, niet ver van het door zijn wijnen 
zoo bekende Nuits, liggen de groeven van Comblan-
chien, waar een zeer harde en compacte kalksteen 
verkregen wordt, die eveneens tot dc Juraformatie 
behoort. Dc hoogte der lagen wisselt af van o 40 tot 
2 M.; de steen is echter zoo vast, dat men haar zonder 
bezwaar met staand leger gebruiken kan. Ken eigen
aardigheid is het voorkomen van schelpen in de steen; 
wordt zij geslepen en gepolijst, dan verkrijgt zij daar
door het aanzien van zeer lichtgrijs marmer. Kvenmin 
als marmer is zij echter in dc buitenlucht in staat haar 
polijsting te behouden. Men doet dus wel het polijsten 
tot die deelen te bepalen, waar geen invloed van de-
buitenlucht te vreezen is. 

Alleen «;schuurd 

treden, balusters, drempels enz. Ook tot zeer fijne 
profileering leent zij zich uitmuntend, ofschoon zij 
niet zeer gemakkelijk te bchakken is. Het soortelijk 
gewicht bedraagt bijna 2700 K G . per M*.; een vier
kante centimeter kan een drukking van 1000 K G . 
weerstaan, dus bijna het driedubbele van de Kuville
steen. 

De steen wordt uit de hierboven genoemde groeven 
op verschillende wijzen geleverd, en wel in de eerste 
plaats in blokken van afmetingen zooals zij in de 
groeve gebroken worden. Men noemt dat „pierres 
tout-venant". Ken tweede wijze van levering is deze, 
dat iedere steen twee of drie van te voren opgegeven 
afmetingen heeft. De derde manier is, dat de steenen 
bijna geheel behakt geleverd worden; men noemt dit 
„pierres sur panneau.x". De vierde wijze eindelijk is, 
dat de steenen geheel behakt geleverd worden. De 
beide laatste wijzen van levering zijn natuurlijk alleen 
voor de harde kalksteensoorten mogelijk, daar de 
zachte door het vervoer te veel zouden lijden. Het 
verdeden der blokken in kleinere stukken geschiedt 
door kloven, doch meestal door zagen. De harde 
steensoorten worden gezaagd met een zaag zonder 
tanden, die steeds met water begoten wordt, waarin 
fijn kiezelzand gestort is. De kunst van den zager is, 
om te zorgen, dat dc zaagsnede steeds zuiver lood
recht in hetzelfde vlak blijft, en dat de zaag niet 
vast blijft zitten. Het zagen van de zachte steenen 
geschiedt door middel van een zaag met lange tanden, 
die steeds door twee werklieden in beweging wordt 
gebracht. 

Het stellen van de steen geschiedt in Krankrijk 
altijd op houten wiggen; de voegen worden gevuld 
met mortel, die óf voor het stellen uitgespreid wordt, 
óf wel na het stellen ertusschen gepompt wordt. Men 
geelt aan eerstgenoemde wijze de voorkeur. Voor de 
zachtere steensoorten wordt echter meestal geen mortel 
gebezigd; men laat de voegen met gips volloopen , 
die zeer spoedig verhardt. 

is zij uitnemend geschikt voor 

Q -

UIT CHICAGO. 
Wij zijn hier thans in de gelegenheid geweest, 

te zien, hoe een van de groote zoogenaamd vuur
vaste gebouwen, die thans overal in de Vereenigde 
Staten verrijzen, zich houdt, als er werkelijk eens 
brand komt. Deskundigen hebben zich dikwijls afge
vraagd, of de groote hitte de terracotta-bekleedingen, 
waardoor de ijzeren constructicdeelen beschermd wor
den , niet zou doen springen, zoodat het ijzer toch 
gloeiend en alles door de uitzetting vernield zou worden. 

De Athletic Club alhier heeft onlangs aan de 
Michigan-avenue een groot clubgebouw doen op
richten en hoopte dit in het volgend jaar te kunnen 
betrekken Alleen met het maken der binnenbetim-
mcringen was men nog bezig, toen op Zondag 13 
November in den vroegen morgen het gebouw opeens 
in lichte laaie stond. Aan blusschen viel niet tc denken, 
daar al het voor de binnenbetimmcringen bestemde 
hout reeds in het gebouw aanwezig was, zoodat de 
vlammen ruimschoots voedsel vonden. Men besloot dan 
ook, het gebouw maar te laten uitbranden. 

Ken onderzoek, na den brand ingesteld, had ten 
gevolge, dat zware vermoedens rezen tegen sommige 
werklieden, die den vorigen dag het werk gestaakt 
hadden. Het gebouw bleek de vuurproef goed weer
staan te hebben; de terra-cotta had aan het hevigste 
vuur weerstand geboden en dc ijzerwerken waren in 
goeden staat. Slechts de gehouwen steen van den 
voorgevel was voor een groot deel vernield. 

Wij hebben hier ook de inwijdingsplechtigheid van 
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de tentoonstellingsgebouwen gehad. Vlaggen zijn uit
gestoken, het kanon heeft gedonderd, algemeen 
enthousiasme heeft geheerscht en aan toespraken heeft 
het niet ontbroken. De decoratiën, ter gelegenheid 
dezer feestelijkheid aangebracht, waren beter, dan wij 
ze in liet vrije Amerika in den regel gewoon zijn. 
Voor vele versieringen was de hulp van architecten 
ingeroepen. Vooral de versiering van een onzer groot
ste manufactuurwinkels was bijzonder geslaagd. Twee 
groote decoratieve beschilderingen verbeeldden Amerika, 
zooals het ontdekt werd, en San Salvador; de oude 
Spaansche vlag, zooals die ten tijde van Columbus 
gevoerd werd, speelde mede een rol bij de versiering. 
Van de illuminatiën trok vooral die van het „Inter-
Ocean-building" de aandacht. De verschillende ver
diepingen en zelfs de toren was met guirlandes van 
electrischc ballons, in rood, wit en blauw versierd. 

Dc inwijdingsplechtigheid vond in het gebouw voor 
Vrije Kunsten plaats. De reusachtige afmetingen van 
de groote zaal maakten het zeer moeilijk, een pas
sende decoratie te ontwerpen. Men had zich van de 
zaak afgemaakt, door vlaggen van alle landen der 
wereld op te hangen. 

Iedereen was onder den indruk van de reusachtige 
verhoudingen der zaal. Meer dan twaalfduizend per
sonen waren aanwezig, ongerekend de detachementen 
infanterie en kavallcrie, die de plechtigheid opluister
den en nochtans was de groote ruimte op verre na 
niet gevuld. 

De feestelijkheden hebben ons iets kunnen leeren. 
In de eerste plaats, dat wij dezen zomer zullen 
moeten zorgen, meer spoorwegen te hebben, en op 
de bestaande lijnen het materieel belangrijk zullen 
moeten uitbreiden. 

Ken wandeling over de tentoonstellingsterreinen kon 
ons ook leeren, dat het niet allen koks zijn, die lange 
messen dragen, en dat lang niet ieder architect ge
schikt is, om een tentoonstellingsgebouw te ontwerpen. 

Het gebouw van den staat Iowa is wel een van de 
beste die wij zagen; het is eenvoudig en toch schil
derachtig. Dat van Arkansas, in een pretentieuz.cn 
Harok-stijl, is minder geslaagd, terwijl die van New-
Hampshire en Maine beter zouden doen, indien niet 
zooveel steensoorten gebruikt waren geworden. Ken 
Zwitsersch chalet is het gebouw van Idaho; niemand 
begrijpt, waarom daarvoor de Zwitsersche stijl geko
zen is. Italiaansch is de stijl van het gebouw, dat door 
den staat New-York wordt opgericht; moet men 
hierin wellicht een toespeling zien op het feit, dat 
Columbus in Italië geboren werd? 

Van de gebouwen, door dc Kuropeesche Staten op 
te richten, is dat van Kngeland het verst gevorderd. 
Het wordt van lichtroode terra-cotta gebouwd en 
maakt een goed effect. 

Het gebouw dat „the Womens building" genoemd 
wordt, heeft een vrouw tot architect, Miss Hayden. 
Hoewel dit gebouw nog lang niet voltooid is, onder
vindt deze vrouwelijke collega toch reeds ruimschoots, 
dat het pad van den architect met distelen bezaaid is. 
Niet alleen heeft zij tallooze moeilijkheden met de 
aannemers en het personeel, maar ook het comité, 
dat het gebouw doet oprichten en dat uitsluitend uit 
leden der schoone sekse bestaat, maakt haar het leven 
zoo zuur, dat zij reeds een zenuwziekte heeft gekregen. 
Wanneer men bedenkt, hoe zoo menigeen onzer vak
broeders reeds werk gehad heeft, om aan de eischen 
van één vrouw te voldoen, dan zal men begrijpen, 
hoezeer de arme Miss Hayden te beklagen is, die 
met een geheel comité van dames te maken heeft. 
Het zou ons niet verwonderen, indien zij, na deze 

eerste proeve, dc bouwkunst den rug toekeerde, ja 
wellicht zelfs nog . . . trouwde. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
983"* Vtrgaderittg, gtkoudin op Woensdag • Fttrmrt 1S93. 

De fOOreitter, dc heer II. G. Jansen, opent 'le vergadering en roept 
een welkom toe aan den heer A. N. Godefloy, eere-lid van het 
Genootschap, waarna de notulen worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd. 

De heer A. N'. Godefroy verkrijg! het woord tot het houden zijner 
aangekondige voordracht. Spr. behandelde achlerecnvolgens verschillende 
onuitgevoerde ontwerpen van zijne hand, waaronder het Museum Willem 
1 tc Amsterdam, het Paleis voor de heide Kamers der Staten-Gencraal 
in Iten Haag, het Rijkspost- en tclegraalkantoor en de lïcurs te Am
sterdam, daarbij een oogenblik stilstaande hij dc onaangename quacstics, 
die bij bet ontwerpen van deze gelwuwen ontstonden. Genoemde ont
werpen waren in het lokaal geëxposeerd en dateeren van 1864— 1872. 
Daarna behandelde spreker verscheidene grootendeels reeds gesloopte 
oude en belangrijke gebouwen van (lad-Amsterdam, o.a. het Waaggebouw
en het voormalige Stadhuis op tien Dam, de oude Haarlemmer-poort, 
het Oost-Indische Huis en tal van lielangrijke woonhuizen. Het Raad
huis te Rotterdam en tc Woerden, de Doelen le Dordrecht, de Waag 
te Haarlem kwamen nu aan de beurt, terwijl aau een en ander nog 
tal van nieuwtjes en wetenswaardigheden werden toegevoegd. Een 
groote collectie schetsjes en aquarellen van deze gebouwen, door spreker 
op geestige wijze naar oude prenten en gegevens samengesteld, benevens 
eene verzameling oude teekeningen, circuleerden intusschen onder de 
leden en werden met de meest mogelijke aandacht beschouwd. Na 
een welgemeend applaus, dankte de voorzitter den heer Godefroy 
namens de Vergadering, voor zijne belangwekkende lezing en verzocht 
hem haar in het Genootschapsorgaan te mogen opnemen, waartoe 
gaarne toestemming werd gegeven. Eveneens werd toegestaan de 
teekeningen en prenten nog eenige dagen in het lokaal te mogen 
exposeeren. Vervolgens werden de heeren Jus. Th. J. Cuypers en W. 
A. Ellens als gewoon lid geïnstalleerd. 

De secretaris leest een briel voor, die ingekomen is, onderteekend 
door 5 werlieden, waarin ongeveer hetzelfde verzoek wordt gedaan 
als in den brief op de vorige vergadering behandeld, n.1. om door 
kunstbeschouwingen en lezingen den werkman opmerkzaam te maken 
op het schoone en zijn kunstgevoel te ontwikkelen, terwijl erop 
gewezen werd dat in het buitenland overal gelegenheid is voor werk
lieden om kosteloos onderricht te ontvangen in stijlleer envanbiblio-
theeken gebruik te maken. Op verzoek van den heer Ingenohl zette 
de briefschrijver, die uitgenoodigd was deze vergadering bij te wonen, 
zijne belangen uiteen, en wees hij er o. a. op hoe treurig het is dat 
een werkman eigenlijk nooit wist in welken stijl het voorwerp is dat 
hij vervaardigt. Na eenige liesprekingen over en weer, stelden de 
heeren Kromhout, Ingenohl, Walenkamp, Ellens zich bereid a!s sprekers 
op te treden. De heer Jos. Cuypers oordeelde het te vroeg zich nu 
reeds hiertoe le verbinden, daar men de mogelijkheid liever eerst 
verder moest onderzoeken, waarna deze vijf heeren op voorstel van 
deu Voorzitter eene commissie vormden, welke stappen zal doen om, 
't zij door subsidie van het Rijk, hetzij door samenwerking met de 
Maatschappij tot bevordering van den Werkenden Stand, aan de l>e-
langen van den werkman tegemoet te kunnen komen, 

De keuze der plaatwerken werd tot de volgende vergadering uit
gesteld. 

Ken vraag omtrent aanbeveling van boeken over waterbouwkunde 
enz. werd in handen der Vak- en vragencommissie gesteld. 

Onder dank aan den heer A. N. Godelroy, weid de buitengewoon 
druk bezochte vergadering geslolen. De drie antwoorden, ingekomen op 
de 2',f algemeene prijsvraag van bet Genootschap (eene Prolestantscbe 
dorpskerk), zijn in het lokaal tentoongesteld. 

M A A T S C H A P P I J 'I'O'l' BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
A F D K F . 1 . 1 N C 1 1 11' 1 N KN O M S T R E K E N . 

Vergadering vim 26 Januari '93. 

De i88*,e vergadering, de eerste in bet nieuwe jaar, werd door den 
nieuwen Voorzitter, den heer W. C. Mulder, met een terugblik op het 
oude en een welkomstgroet in het nieuwe jaar geopend. 

Nadat eenige monsters van pannen eu sieenen en een glazen jaloezie 
waren Ix-zichtigd, werd veel aandacht geschonken aan een nieuw materiaal, 
„hydrozandstecn" genaamd. 

Deze hydraulische zandsteen, vervaardigd door de in 1892 opgerichte 
fabriek van de heeren Van de Pol en Wickop te Utrecht, trok zeer 
dc aandacht, daar zij de natuurlijke zandsteen zeer nabij komt en volgens 
mededeeling van den heer Van Achterberg geheel als dc natuurlijke 
zandsteen kan l>ewerkt worden. Dc steen is aan veel minder groen 
worden onderhevig dan de meesle natuurlijke zandsteen en is ook 
volkomen tegen vorst Ijestand. 

De Voorzitter bracht ter kennisse der leden, dat de antwoorden op 
de door de Afdeeling uitgeschreven prijsvraag de verwachting hadden 
overtroffen, en dat in tie volgende vergadering namens de Jury, 
bestaande uit de heeren Noordendorp, Kramer en Baron, allen le 
Leeuwarden, rapport uitgebracht en de ingekomen teekeningen ten
toongesteld zullen worden. 

Nadat besloten was aan de „Vereeniging tot voorkoming van Onge
lukken'' en aan de zaak „atleggen van proeven van bekwaamheid" de 
noodige zedelijke steun te scheuken, deelde de heer J. Koem, opeen 
vroeger in de bus gevonden vraag omtrent steenhouwwerk in het buiten-
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land vervaardigd, mede, dat hel niet gereden »s iri liet buitenland bewerkte 
steen vuur onze gewone burgerlijke bouwwerken te bezigen, hoewel het 
soms goedkooper is. De steen dient op het werk en onder het oog van 
den opzichter bewerkt tc worden; knoeiwerk, b.v. het inzetten van 
stukken in afgewerkte deelen, hoe ook met technische vaardigheid 
verricht, kan dan moeilijk voorkomen. 

Alsnu werd het woord gegeven aan deu heer 1'. G. I.ancel, dietot 
onderwerp voor zijn bijdrage gekozen had „Dt toepassing van het 
l.ie run/stelsel over geheel Leiden*1 

Spieker, die door dc welwillendheid van het Dagelijksch Bestuur 
van l.eiden en van deu beer I.iernur te Herlijn in de gelegenheid was 
de door laatstgenoemde vervaardigde teekeningen ter bezichtiging te 
stellen, had bovendien eenige teekeningen op ware grootte van het 
bestaande l.icrnuistebcl aan de wanden gehecht, om een duidelijk 
overzicht van de werking van het stelsel te kunnen geven. 

Alvorens tot het eigenlijke onderwerp over le gaan, gaf spreker een 
schets van het bestaande stelsel, dat in ecu zeer klein gedeelte van 
de gemeente wordt toegepast. Hij liet daarbij uitkomen, dat het stelsel 
tot tevredenheid van de aangeslotenen werkte, maar voor de gemeente 
een betrekkelijke schadepost is. 

De l"o aangesloten privaten leveren p.m. Soo.ooo K(J. feces per 
jaar, die de gemeente ongeveer f 1S0 opbrengen, terwijl de uitgave 
p.m. ƒ1500 per jaar bedragen; buitengewoon onderhoud aan machine-
riten en tapgebouw niet medegerekend. 

Na een korte toelichting van het in werking zijnde stelsel, verzocht 
de heer I.ancel de aandacht voor het onderwerp, dat verschillende 
personen in beweging gebracht en enkele hoofden warm gemaakt 
heeft, en verduidelijkte I.iernur's concessie-aanvrage door bespreking 
van dc ingezonden teekeningen. 

lÜj dc plaat, waarop de verschillende privaatinrichtingen te zien 
waren, werd in 't bijzonder de aandacht gevestigil op een roosterkast, 
dienende tot het tegenhouden van voorwerpen, die verstoppingen kunnen 
teweegbrengen, beuevens de daaropvolgende zandvanger; beide toe
stellen moeten toegankelijk zijn voorde beambten van den exploitatiedienst 

Behalve de toelichting voor de aansluitingen binnenshuis, werd in 
het breede een gnotsteen-inrichting besproken, waarbij vooral de afloop-
pijp de aandacht trok. Deze pijp onlast in een tweeledigen syphon, 
welke in verbinding kan gebracht worden zoowel met het pneumatisch 
buizennet als met het huiswater-riool. Het omzetten van een kogel 
dienende tot afsluiting van een der twee mondingen , geeft gelegenheid 
om alle water, gebruikt voor reiniging van allerlei voorwerpen van lijders 
aan besmettelijke ziekten, te laten vloeien in het kanaal waar de 
fecalien terecht komen. 

Nadat de heer I.ancel hel pompstation, de fecaliën-depots, het 
poudrette-niagaziju en de machinerieën benoodigd voor het vervaardigen 
van poudrette had verklaard en besproken, kwam hij op de concessie
aanvraag van den heer Liernur terug ; besprak de kosten en de gevraagde 
subsidie, om ten slotte in beschouwingen te treden over het door den 
vroegeren gemeente-architect, den heer D. E. C Knuttel, ingediend rapport 
betreffende die aanvraag, terwijl het advies door de Leidsche Vereeniging 
lot bevordering der Volksgezondheid (reeds vroeger in dit blad ver
meld) werd aangehaald om te wijzen op het degelijk antwoord van 
den beer Knuttel, ook in deze gegeven. 

Spreker eindigde zijne bijdrage met de opmerking, dat, afgezien 
van de financieels quaestie, z. i. geen beter stelsel van afvoer van 
fecalien bestaat dan dat van I.iernur. 

De voordracht werd met aandacht gevolgd, terwijl de heer Eancel 
door den Voorzitter onder toejuiching dank werd gebracht. 

Vervolgens kwam in behandeling het adres der Smedenvereeniging 
in zake vakbestedingen. Er waren adressen van adhesie ingekomen van 
de steenhouwers, stukadoors, behangers, loodgieters- cn schilders, te 
zamen 67 werkbazen. 

I >e Voorzitter deelde namens het bestuur mede dat het hem gewenscht 
was voorgekomen, inlichtingen te vragen in die plaatsen waar reeds 
vakbestedingen werden gehouden , om met die gegevens een beteren 
vollediger overzicht van de zaak te kunnen geven. Het adres was van 
te groot gewicht om zoo voetstoots een bestuit, in welken zin ook, te 
nemen, omreden de Afdeeling nooit werk uitbesteedt en de leden niet 
gedwongen kunnen worden, zoodat een besluit der Afdeeling niet 
beslissend is. 

Dc heer Van Ruijven, die den handschoen voor de adressanten 
opnam, zette de wanverhouding tusschen aannemer en onderaannemers 
uiteen; hij had bij een der l>elanghebbcndesmidsbazen inlichtingen ge
vraagd en verkregen, en stelde een motie voor, waarin o. m. 
gevraagd werd in de bestekken bepalingen op te nemen, waardoor de 
onderaannemers legen immoreele handelingen gevrijwaard worden. 
Deze motie lokte tal van discussieii uit en werd door den Voorzitter 
ontraden, omdat dc zaak niet zou worden opgelost en ook geen 
voldoende weg was aangegeven oin aan de bezwaren tegemoet te 
komen. liet voorstel van het bestuur werd daarna aangenomen. 

Nadat medegedeeld was, dat bij genoegzame deelneming een 
lecscirkel zal opgericht worden, werden commission benoemd voorde 
beantwoording der vragen door de Maatschappij gesteld en 4 nieuwe 
leden aangenomen, waarop de heer Mulder door den heer W. Kok 
hulde werd gebracht voor deze eerste zoo verdienstelijke leiding der 
vergadering. 

voorgelegd. Verschillende heeren werden uitgenoodigd daaromtrent' 
rapport uit te brengen. 

Ten slotte had eene discussie plaats over de mogelijkheid en wensche
lijkheid voor het opmaken en instellen van een normaal type-l)cstek. 

ROTTERDAM. In de jl Dinsdag door de vereeniging „Houwkunst 
en Vriendschap" gehouden vergadering werd door den Voorzitter mede
deeling gedaan dat de nieuwbenoemde bestuursleden, dc heeren 
lï. Ilooijkaas Jr., J Voogt Azn. en It, Th Kraayvanger hunne nieuwe 
function, respectievelijk als penningmeester, commissaris en ze-secre
taris hadden aanvaard, hetgeen hem aanleiding gaf, die heeren een 
hartelijk welkom toe te roepen en den wensch te uiten dat zij hunne 
beste krachten zouden wijden aan de bevordering van den meerderen 
bloei der Vereeniging. 

Vervolgens werd door den heer C. H . Peters, architect te 'sGia-
venhage, eene lezing gehouden over Oud-Nederlandsche kunst en 
ten slotte deelde de Voorzitter mede dat door het lïestuur voor eene 
uit te schrijven prijsvraag ƒ loo beschikbaar is gesteld, binnen acht 
dagen kunnen de leden voor deze prijsvraag onderwerpen opgeven, 
waaruit eene keuze zal worden gedaan. 

HAAKI.KM. In het museum van Kunstnijverheid is een tentoonstelling 
van kunstsmeedwerk geopend. 

Een uitgezochte verzameling smeedwerken is daar bijeengebracht, 
waarvan een gedeelte uit vroegere tijdperken, terwijl het andere en wel het 
grootste gedeelte, decoratieve werken voor het bouwambacht en kleine, 
sierlijk gesmeede voorwerpen, voor het dagelijksch leven liestcmd, door 
onze hedendaagsche kunstsmeden vervaardigd werd. 

Onder de firma's, die haar beste krachten hebben ingespannen, noemen 
wij: Vincent & Co., te Schiedam; Braat, te Delft; Van Vuuren, De Ridder 
en de wed. Kirchman, te Amsterdam; De Ree en blokker, te Hoorn; 
Goetach, te Utrecht \ Van I'oelstein, te Arnhem; Stroebei en Klerkx, 
te 's-Gravenhage; Schotel, te Dordrecht; terwijl de ambachtsscholen 
van Amsterdam en Rotterdam eveneens flinke teekeningen en ver
dienstelijke practische werken hebben ingezonden. Verder vindt men 
teekeningen van Mastenbroek, le Rotterdam, en Van den Berg, te 
I laarlem. 

Voor de afdeeling „Oude kunst" werden door de heeren jhr. Victor 
de Stuers, te 's-Gravenhage; Dr. Verschoor, te Goes; Crommelin en 
De Jager, te Haarlem: J. V. Boll, te Oldenzaal; Schouten, te Delft, 
en II Smit, te Piershil, met de meeste bereidwilligheid de in hun 
bezit zijnde werken afgestaan. 

— De Gemeenteraad heeft 22,000 gulden Ijeschikbaar gesteld voor 
de oprichting van een mausoleum op de l»egraafplaats. 

GRONINHKN. De gemeenteraad heeft besloten van \V. Tilmanns te 
Remscheid, een ijzeren cholera-barak voor f 90S 2 en een observatie-
gebouw voor /' 625 aan te koopen. 

LKIHEN. Naar men verneemt, heeft de heer De Laat dc Kanter 
(burgemeester van Leiden) zijn ontslag genomen als voorzitter der 
I.eidsche Duinwater-maatschapij. 

NIJMEGEN. Door de heeren A. B. Van Pelt c. a. te St -Anna, 
voorloopige concessionarissen voor den aanleg en de exploitatie van 
een paardentram weg van Nijmegen tot St. Anna, is naar aanleiding 
der jl. Zaterdag door den Gemeenteraad van Nijmegen verleende subsidie 
van /4000, besloten, de concessie definitief te aanvaarden enten 
spoedigste met den aanleg te beginnen. 

KI.INCK. Binnenkort zal een aanvang gemaakt worden met de werken 
tot uitvoering van een stoomtram van Kieldrecht naar St.-Nicolaas. 

— Een nieuwtje voor de teekenaars is het zuiver doorschijnend 
teekengereedschap. De Ijekcude koninklijke fabriek van meetinstrumenten 
(firma Becker & Buddingh te Arnhem) brengt dit artikel in den handel, 
liet bezit alle goede eigenschappen der hard-caoutchouc voorwerpen 
zonder hunne nadeelen, als ondoorzichtigheid en hoogen prijs. Eiguren, 
schetsen, lijnen en punten kunnen er duidelijk door waargenomen 
worden, wat voor den teekenaar in zeer vele gevallen van groot belang 
is. De teekeninstrumenten bestaan uit driehoeken, driehoeken met 
graadboog, graadbogen en pistolets, die in verschillende vormen en 
grootten verkrijgbaar zijn. 

PERSONALIA. 

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

AMSTERDAM. De afdeeling der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst hield gisterenavond vergadering. Na afdoening van eenige 
huishoudelijke zaken was aan de orde de bespreking van enkele vragen, 
door het bestuur der Maatschappij ter beantwoording aan de afdeelingen 

— In Ned. Indie is ter beschikking van den chef van den aanleg 
der spoorweglijn Preanger—Tjilatjap gesteld de werktuigkundige 
\V. J. Tjassens Keizer en belast niet de waarneming der betrekking 
van ingenieur 2e kl. voor de werken in het belang der verlietering 
van den waterafvoer in Zuid-Bengalen «le ambt. J. Nuhotit van der Veen. 

— Door den directeur der burgerl. openb. werken in Ned.-Indiü 
is toegevoegd aan den chef der sjK>orwegopname Djember-Banjoewangi 
de bouwk.-amblenaar le kl. J. P. J. H. Alsdorf, en de tijdelijk opz. 
3e kl. R. E. M. Hartman. 

— De heer Van Ilatencarspel, adjunct-inspecteur der Staatsspoorweg-
maatschappij, heeft zijn verzoek om eervol ontslag uit den dienst van 
bedoelde Maatschappij ingetrokken. 

— Op de aanbeveling voor directeur der gemeentelijke gasfabriek 
te Purmerend zijn geplaatst R. Zijlstra te Ctrecht, M. Levert te 
Leeuwarden en F. J. M. J. Donkers te Roermond. Ongeveer 25 sollici
tanten meldden zich aan. 

— Tot directeur der gemeentegasfabriek te Oudenbosch is benoemd 
de heer G. \V. Peeters, gemeente-architect. 
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— De heer J. W. Verloop te Utrecht, 
ingenieur-werktuigkundige, chef van den dienst 
der treinen en van het materieel der Nederl. 
Centraal Spoorweg-maatschappij, mocht onder 
veler belangstelling den dag herdenken, waarop 
hij vóór 25 jaren in dienst der spoorwegen trad. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Leeraar in het rechtlijnig en bouw

kundig teekenen. Jaarwedde / Soo; en een 
onderwijzer in het smeden en machiuebank-
werk, bekend met teekenen. Jaarwedde ƒ 700 
a f 800, beiden aan dc ambachtsschool te 
Utrecht. Adres den directeur. 

— Opzichter van den Haarlemmermeer-
polder. Jaarwedde ƒ 1 0 0 0 a ƒ1200, met vrije 
woning. Adres vóór 15 Febr. aan dijkgraaf en 
heemraden, {/te advert, in no. 4.) 

— Technisch p e r s o on voor opmetin
gen. Adres letter IL B. aan het bureau van dit 
blad. {Zit advert, in no. 6.) 

COR RESPONDENTIA 
liet vervolg van het artikel „Iets 

over ontsmettingsovens'' in het vol
gend nommer. 

NAGEKOMEN AANKONDIGINGEN. 
Z A T I ltl>\«.. £5 IVloonri . 

Arnhem, te 11.', uren. door burg. en weth.: 
bestek uo. 11, de levering vau gegoten-, gcsiuccd-
en getrukkeu ijzer. \Zie advert, in no. 6.) 

g A A l R A O , * « Fe i i rnnr l . 

'M-Hag;*', te 2 uren, uun het bureau van liet 
kou. zuöl. but. genootschap : het uitbreiden van 
het hoofdgebouw iu deu tuin van liet genootschap, 
lid. bij deu arch. II. Wesstra Jr. 

NAGKhOMKN AFLOOPEN. 
ItoKw ai-il. 8 Februari : bet bouwen eener 

boercuhuizinge, ouder beheer vau deu arch. II. 
Buomstrc, Scharuegoutum ; ingek. 20 bilj., ul» : 
G. Miedeeum, Uien, ƒ 9300 
F. Bakker, Oudega iWijmbr.), „ 901)0 
H. Biesina, Bozuui, „ 7996 
M. Scbotauus, Hoxuui, „ 7500 
K. Posthumes, Tjerkwerd, „ 7382 
H . Gros, Kauwerd, „ 7284 
IJ. Schuitmaker, Peins, „ 7282 
P. Kanipmau, Uiudeloo|ieu, „ 7160 
J. Vouk, Pracbten, „ 70lJi 
J. v. d. Leij, Arum, „ 0MO 
S. J. Tiimniuga, Oostereud, „ 6980 
Sj. de Boer, Lippenhuizen, „ fi9fi5 
S. de Vries, l'arruga, „ tiü37 
Joh. A. dc Lange, St.-Nicolaasga, „ 6900 
K. lteidsma, Usbrechtum, „ h*885 
G. 1). de Boer, Oppeuhuizeu, „ 687o 
A. Gaastra, Itritsvverd, „ 6830 
D. Domna, Ooslerwicruin, „ 6468 
E. Feeustra, Makkuin, „ 6380 
J. Fecustra, Allinguwier, „ 6331.31 

Aau den laagsteu inschrijver gegund. 
lliiiiicit. 9 Februari: het bouwen 

vau eene boereubehuiziiig; Ingek. 9 bilj als: 
A. Jtuezeiiian, Stads Kauaal, /' 4435 
D. Vuurbooin, „ „ 4348 
H. Kggeus, Nieuw-Buiuen, „ 4340 
J. eu R. Mcijeriug, Nieuw-Pekelu, „ 4325 
A. Praugcr, Slads-kauaal, „ 42IS 
J. Liuze), „ „ 4097 
B. Petersen, Nieuw-Buiuen, „ 4088.09 
Joh. Hum-, Mussel-kauaal, „ 39U9 
J. Beuus, Stads-Kauaal, „ 3973 

Gegund aau deu laagsteu iuschrijver. 

A D V E R T E N T T E N . 

BOUWTERREIN. 
Aan ilc KoerniondMt'lie «.li»al 

en buiten de t«elder*elie Poort te 
Venloo zijn TerschiHende « O f II-
» ' # ; « « # ; # »#;.» Tt : KOOI*. Adrei 
bij den heer VAN HASSELT aldaar. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-

Op M a a n d a g den '47 n F e b r u a r i 
IHiM. des namiddags ten I' i ure 
( G r e e n wieht i jd) zal in liet Cen
traal Personenstation tc AMSTKIIIIA.M , 
in liet lokaal naast de wachtkamer 8e 
klasse (ingang vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 552. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op de spoorwegen Hel

der— Uitgeest, Haarlem — 

Uitgeest, Velsen — IJmuiden 

en Haarlem—Zandcoort. In 

4 perceelen. Raming/21070. 
Volgens bestek Nó. 554. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op list baanvak Amster

dam. In 2 perceelen. 
Kaming /'35078. 

Volgens bestek No. 557. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op de spoorwegen Am
sterdam - Winters/rijken Hil

versum— Utrecht. In 7 per
ceelen. Raming /'33450. 

Volgens bestek No. 558. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op den spoorweg Apel-
doorn — Almelo — Sa Iz bergen. 

in4perceelen.Raming/T15(>0 
Dc bestekken zijn tegen betaling van 

/' % per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te AM
STKKIIA.M bij den Portier of op finnen 
aanvraag met toezending van het bedrag 
aau het Bureau Weg en Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt en inlichtingen 
kunnen worden verkregen als in de 
bestekken vermeld. 

Op deze bedekken zijn toepasselijk dc 
Algemeene Voorwaarden der Holland
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 
dd. 31 Januari 18N5 (gewijzigde herdruk 
van 28 Januari IK',11), die bovendien 
tegen betaling van /' O . ö O per exem
plaar aan bovengenoemd bureau ver
krijgbaar zijn. 

I>c AriminiMl raleiii-. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij. 

AA1YBËSTËDCT(J. 
Op M a a n d a g den SVen F e b r u a r i 

l H » a . des namiddags ten 1'/» W« 
( « r e e i i w i e l i t i j d ) . zal in het Cen
traal Personenstation tc AMSTERDAM, in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 54!». 

Het leveren van onbereide en be
reide platte eiken- en grenen
houten dwarsliggers in 4 per
ceelen. 

Volgens bestek No. 55(1. 

Het leveren van vierkant besla
gen eikenhout voor wissels. 

Elk bestek is tegen betaling van ft.— 
verkrijgbaar aan bet Centraal Admini
stratiegebouw der Maatschappij aan het 
Droogbak te AMSTKKIIASI bij den Por
tier of op franco aanvraag met toezen
ding van liet bedrag aan het bureau 
Weg cn Werken Kamer 154. 

•tc Administrateur. 
< > p « » i i l m i * « » 

A A N B E S T E D I N G . 
De DIRECTIE der Naamlooze Vcn-

nootschap nr.. i (' ii 'HO ED rvEEM is 
voortic ns op V r i j d a g Ji h'rbruari 
1898, des namiddags ten 'Jk uur jirm'es 
in het Poolsch Koffiehui*, Hntrsjileiti, 
Rotterdam, a a n te besteden : 

Het bouwen van pakhuizen ter 
oppervlakte van pl. 4334 il». 
bestaande uit Kelders, Par
terre en twee zolders op den 
open grond aan de Wilhel-
minaJiade te R O T T E R D A M , 
Kad. Sectie P, No. 562 

ISestek en teekeningen liggen van af 
H Februari IS1.»;! ter inzage in cent'der 
zalen van het I'nolseli Koffiehui*. 

Inlichtingen wurden gegeven door 
de architecten T. L. KANTEKS & ZN., 
WÜU ill Withstand Hi, KoTTFHIIAM. 

Het bestek en dc teekeningen zullen 
I'I /'5.— per stel te verkrijgen wezen 
iu het l'uulxrlt Koffiehui* en ten Kan
tore der Naaml. Vennootschap Blauw-
hoetlenreeiii, te UUTTKKIIAM, LI itceltaven 
W.-Z. No. 

Ü I C E N U C 0 . 
SCHIEDAM. 

ZILVEREN MEDAILLE 
W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g 

iiitnlfi-elemt i 8 8 3 . 

(«OUDEN MEDAILLE. 
. I n f i r i ' i ' i ' c u 

Specialiteit iu gesmeed IJzeren Mekken, 
Fijne Smeedwerken enz. 

Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. 
Eenige Agenten van de Westinghouse Stoom
machine Company te Pittsburgh in Amerika. 

ROLLUIKEN 
Generaal Agent voor Nederland 

vun Mtsal ..f vu» Hout worden sinds 1M60 
onder garantie geleverd door den uitvinder 
en fabrikant WILHELM Tll.HAXXM, 
HeniNC'hetd. 

en Kolimiën: T. O. TISSOT Jr, AMSTERDAM. 
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AANBESTEDING 
BURGEMEESTER cn W E T H O U 

DERS der Gemeente A H X I I K . M , zullen 
Zaterdag «5 februari I *!>:». 
'svoormidilags 11 '/•. uur, in liet openbaar, 
ten Gciuccntcliiiizc a a n I) e s t e (I e II: 

Bestek No. 11. 
De levering van Gegoten-, Ge-

smeed- en Getrokken JJzer 
aan: 

Perceel I 80 Boomroosters cn 
30 Plantsoen!lankpooten. 

Perceel I I 40 Kelderluiken; 
Perceel III 30 Kachels, enz. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Zaterdag 18 Februari n. «., 'g namid
dags l'/j ure. op liet Hureau (iemeeii-
tewerken Kuilestraat; alwaar inlich
tingen alle werkdagen, tot den dag 
der aanbesteding, tussehcn 10 cn V> 
uur worden gegeven. 

Bestekken niet gezegde inschrijvings-
liiljetten en .'! teekeningen, tegen be
taling van / ' ! .— per stel, verkrijgbaar 
op bet Bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentehnize. 

Rietplankenfabriek. 
,T. W. MOLIJA. - Gouda. 

l'InfoiMlN. *e|inr«iliemiiicii. \ ciitilafickokcrs. 
ONBRANDBAAR. GELUID- en WARMTE-ISOLEEREND 

FlOaten KESSLER ! v , e r h a r d l n K > verduurjiniiiliiit van Kalk- en KnmUtecn , 

-o 

OnientMtrpii, «.ip-. enz. 

Q V E R K ^ P I N G E N , L O O D S E N 

^Ê^^f^^Ê^ V A H G E G O L F D I J Z E R 

^ ^ W n h . T i | l m a n n s 
O P O E R I C H T 1 8 5 6 - K t R Ë D I P L O M A - ' v ;'' 

- r-^- r-\S4MJ££R£>AM 

GENERAAL-AGENT: T. G',TISSOT J \ AMSTERDAM.' 

Wordt GEVRAAGD voor een paar 
maanden een terliniMeh i>cr«i»oii. 
ervaren in het uitvoeren van 

OPMETINGEN, 
ook niet llockincet-cn \\ aterpasinstrti-
inentcn. Brieven cn getuigenissen f". 
onder / / . /(. aau het Hureau van dit 
blad. 

van hattt en van mtaal, in verschillende 
cintsli-itflirê». Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

l i . 11. tl. svmn/ii:. 

Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

S T O O M T I M M E R -
H 0 U T W 0 L - F A B R I E K , 

DIJK.FRM AN dl BU1JZEHU, Breda. 
SPECIALITEIT in ver»laat»hnre 

Houten woonhuizen. IHroetie-
keeten . Ziekenbarakken cn 
TiiinknenelN. 

I.ijstenscliaverij voor betimmeringen. 
H O I T W O I. lot opvulling van I 

PLAFONDS enz. 

B E N N E W I T Z & C ° . 
Papioratilo - fabrikanten. 

D A M R A K 85- A M S T E R D A M . 
•velen hun reeds zoo gunstig hekend fabrikaat 
. tot decoratie van Plafonds en Wanden, zooals 

/ ' Kroon, Koof. Perk en andere lijsten, Unsetten, Ueur-
hekrollingen enz ter geheele vervanging van ctukadoor-

weik; het iaat zich zeer gemakkelijk en tegen alles beves
tigen, is zeer licht, tegen vocht en vuur bestand, direct te 

beschilderen, eigent zich zoowel vnnr nieuwe als te tnodon liseeren 
gebouwen en ka i bij verliuizipig zo derg vaar voor breken afgenomen 

en in «Ie te betrekken woning Itevestigd worden, liet lastige witten 
vervalt en ongelukken, door afvallen, zooai* bij gips dikwijls voorkomt 

zijn totaal onmogelijk Geïllustreerd monsterboek a f i — ve krijghaar. 

Eeorfis-
— - » » 1 « - — 

.evert tot concurreereude prijzon in uitstekende quiiliteit: 
' " " " •laiLNiii tBessemerstaalei i t l \varsl if r Kers.Wi>»Nel<ii 

compieet met toeliehooren. A * * e n en W i e l e n . 
' Stalen banden en assen nit Siemens Martinstaai. 

Tramwegmaterieel, Systeem Haarmann. 
Beveelt zich bijzonder aan tot levering van gesmeede stukken voor S C H E E P S M A C H I N E S 

en van gegoten-stalen voorwerpen, alie .soorten Fai-ongnss. Alles uit Siemens Martinstaai, op 
verlangen volgens de voorwaarden van Bureau Veritas of Duitsche Llovd. 

Vertegenwoordiger: F. W. VAN GENDTJGz.,Van-Speijkstraatl17, 
die gaarne tot het geven van nadere inlichtingen bereid is. 
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Hollandsche IJzeren Spoorweg-

AAIBESTEDM. 
Op M a a n d a g den SYen f e b r u a r i 

IHJKt. des namiddags ten l ' / i ure 
(<>ireenw iehtUd) zal in het Cen
traal Personcnstation te A M S T K H D A J I , in 
het lokaal naast dc wachtkamer Be Kl . 
(ingang Vestibule) worden aanbesteed : 

Volgens bestek Xo. 551. 
Het leveren van stalen lasch-, 

eind- en klemplaten, ijzeren 
haakbouten, stalen schroef
bouten en houtschroeven en 
contrarails met klein ijzer
werk in 13 perceelen. 

liet bestek is tegen betaling van 
ƒ 1 . 0 0 verkrijgbaar aan het Ccntraal-
Ailiiiinistratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te AMSTKIIIIAM bij 
den Portier ol' oji franco aanvraag met 
toezending van het bedrag aan het 
Bureau Weg cn Werken, Kamer No. 
154. 

I»e A d m i n i s t r a t e u r . 

OPENBARE 
Aanbesteding. 

B U R G E M E E S T E R cn W E T H O U 
D E R S van SCHIEDAM zijn voorne
mens op Hoiiderdnjj den JJJtston 
Februari IS!>:t. des namiddags 9i 
uren, ten RAAIIHTIZK in het open
baar aan te bextetlen : 
Het D E M 1 ' E N en RI( >LEEREN 

der grachten in het Broirs-

veld, de Kerkstraat enz enz. 
en het L E G G E N van een 
riool in den Singel. 

Hestek. \ i m r » narden en teeke
ningen liggen ter inzage op dc Stad»-
timmerwerf cn zijn tevens voor 
/'Jï.— verkrijgbaar ter SKIUKTAIIIK. 

De aanwijzing in loeo zal plaats 
hebben op Zaterdag deu INdcu 
Februari 1NJ>». des voormiihlags II 
uren, aanvangende op hel Kerk/ilein. 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

op de Intern. Tentoonstelling te Amster
dam lHN-i bekroond niet 

E E R E D I P L O M A hoogste ouderscheiding). 
Jlol lamUelic T u i n en Zeepaard. 

Bickerstraat 
. A . U N T K I I I 1 A M -

STOOMFAHK1KK VAX 
Friesche M a c h i n a l * goudgele Siersteen en 

Gele handvorm Metsel- cn Straatsteen 
M o u n t e r * * o p a a n v r a g e g r a t l M . 

"Wilg-Ma 
OP HET LEVEN, 

l e i t e i i I n v a l i d i t e i t e n « I n s t e l u k k e n . 
to V.(iRAVK>IIAGE. 

Volteekend maatschappelijk kapitaal f 1.500.000.— 
Verzekerd kapitaal tegen ongelukken in geval van: 

0 v t. rljj (|,. n fWIJttyiMKt*». 
Levenslange, geheele óf 'gedeeltelijke onbekwaamheid tot werken .. .IO.724.OUI.US. 

T r . I H K V : 

M R . H . G O E M A N B0KGES1US K N JIIR. M R . W . S I X . 
< ' « . « M I N N A I t I M M K X : 

Mn .1 (i PATIJX, J . VAX SOXSBKKCK, Mn. A. F. K. HAltTOGlI. Mit.J. 
\ ALTING BöSKEN, I). DROST .In., Mn. F,. II. .1. M. VAX ZIXXICQ 
BERGMANN, Mn. R. FE1ÏÏI, Mn. A. J . E . JOLI.KS, .1. T. CRÈMES, 
C. A. .MF.IJF.K. 

Collectieve en liiilividuecle verzekeringen. Verzekering van Aaniieinorspersoneol. 
Korting van H'ji nereent op de jaarpremie van collectieve verzekeringen, 

die voor vijfjaren worden gesloten. 
Verlaging van premie, in overleg met den contractant, wanneer luzontlere 

maatregelen worden genomen ter voorkoming vau ongelukken. Fabriek van ̂  M e n , 
( K Y N T E E M « O M K i t . ) 

Groote Wittenburgerstraat 108, Amsterdam. 
Reservoirs. Vijvers, Regenbakken en Welputten. Riolen. Duikers en At'wate-

ringsbuizen. Vloeren en Gewelven. Tusscheiiiiiureii, Kelders eu Grafkelders. 
Trappen en Daken. Silos, Kribben en Voerbakken. Vorsten, Muurbedckkiiigeii •ap| 
•n Pllllltenkllipell. 

BECKER &BUDDINGH. 
^ L i ' i i l t e m . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

V A N 

W A T E I F A t - H O K K M K E T -
K X AXIIKIU: 

IMSTItl M E S T E S , 
voor INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, T E E K E N A A R S , enz. 
Gcëmaillcerd-ijzcren 

l * e i l s c l i t i l o n . 
W E E G W E R K T U I G E N . 

-O 
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O-

ipiMlilscMli 
J . J . B, J. BOTJVY, Dordrecht. 

HOOliSTi: lIKKIiOXIXtiKN nl' Al.l.l-I WI-IIU-ll.l'-Tl-ISTOOXSTI-XUXIiKy. 

Stoom-( dasslijperij, 
Glasbuigerij, 

Glasverzilvering, 
( V l a s b e w e r k i n g . 

Ateliers voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas in alle stijlen. 
T K K K K \ I \ ( ; K \ . AI.III'MM K l - n t l n . 

fculfra* t'tt 
Houtgraniet, tegen vuur eu weer 

bestand Materiaal 
voor tramlhe/deednrl, plinten, vloeren op hout, alsook 

0)i stceninulerlaait. 
Boutgraniet is volkomen onveninclerlijkvan volume, 

bijna onverslijtbaar, neemt geen vocht op, werkt 
niet en is ongevoelig voor tcmpcrntuursitivlocdeii ; 

wordt vervaardigd in platen tot een rierk. Meter, van af <i mm. en dikker, 
voor (>]> oude bouten vloeren te spijkeren in plaats van tapijten of kleeden. 

Op oud.' uitgeloopen trappen kan IKM '!'<> IC A \ 11 I' zeer gemak
kelijk geschrouwd worden. 

THEOD. FEltD. B1ERH0BST, H A A R L E M . 
FABRIKANT rs 

.Harm J l a z a ï k . <-rniiit.i r n < cmeiitheloii. ff 
»- " Houten Parket- , l lniil icriiniet-.AMuhnit-

en A i i t ir l l leol i lh vloeren. 
Keni«r Conccssionnir en l'itvoerder voor Nederland 

VAX 

vuurvaste, vrydragende Plafonds, Wanden en Gewelven voor 
elke belasting, 4Ö in/in dik. 

(reliecle Zwembassins, 
Waterreservoirs cn I.ei-

' u l l l -

Vcntihitie-Knnul.-n 
Omhulsel vau [Jiereon 
Btruelies, ('inn|ileete 
Silos en Kuilen, enz. JBBB 

Systeem ItAIUTZ. 
II ii in* 

K— — " iiicrn-scrvoirM en 1 
dingen. Trappen, ('< 

f pleete <i( liouwen, e eni. 
Byeteem KOHIER. 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 — 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

JL*1 S T I 3111 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Wekelijks! he versehe aanvoer van prima (3) 

D I I T S C H K K N K X ( i . I ' O I I T I A X D - C K J I K X T . 

B. H O L S B O E R . 
Leverancier van Z. M . den Koning. 

' l'nfnitli vet t/n/ffisijn rent titsli tututtl,,, retor 

11KTt: \s t ii i#•#•#;#. #.#« *vi uit11it. 
Ill l i I I O O M i voor W A T K K P A M - , 11III' u III: K T - en andere I V N T H I H K \ T K \ 

•nel Z i l v e r isi is. IWttl. IHH:t ( l m . a l . T e n t o o n » ! . ) 
i i o ' i » s i < ' o i i . i . j v . h . i i i i i i o is?<>. 

EQUERRE8, JlBBTKETTIXnKN', B R I E F ' en l 'AKK KTISA I.AXSKX ,.„z. enz. 
B a k e n s , Itol.-itle- en Iniliietle-toentellen. Telegraaf-A|i|>nrateii enx. e n » . 

ü L i i u t f W . , l i o t t e ru . , . , 
NI LUWE HAVEN N°. 39. N.Z. 

Magazijn van Parket- en M an.lt egel*. 

Vraag dessins enz. 

Gebr; V A N DER VLIET, 
UZEltlIANDKI.AARS te AMSTERDAM. 

Staar-,Plaat-,Hun-I-, Hark- eiT-Mzer enz. 
Steeds voorhanden 

BalkIJzer in verschillende profit'lenenlengten 
Vijlen eu gegoten Staal uit de fabriek 

van Gebr. Bemin & C<>. te Weenen, alsmede 
< ' h r i » t i n n i n Step H o e f n a g e l » . 

MORLEY 
lialfalc, zachte j 

uit ile t><-nij><- in die steensoort be
staande groeven vnn TI-IK It l-l IM-I 
. T I O K I . K Y IMKISKI. 

Heilige ver tegenwoord iger 
voor \ i - . l « i l i in.l 

Hue tit* l'iitifitH 

A . H . V A N B E R G E N , 
FABRIKANT TM 

ïïeiligerlee, prov. Gron. 
S P B C I A I i l T E I T IX 

Nieuwe Constructie 
BRANDSPUITEN, 

T o r e n u u r w e r k e n 
L U I D K L O K K E X , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPLOM4. 

« . o n . l e n e n Z i l v e r e n Medaille*.. 

M D 
l i l 

I' I I O T O Z l X C O C i R A P H I E , 
en M t é r é o t y p e - l i i r i e l i t i n g 

van 6 J. THIEME, te Arnhem, 
De ondergeteekende vestigt ile aan

dacht up zijn inrichting voor l ' l io to-
l i t h o g r a p h i c . bijzonder geschikt 
voor de re productie van I'IIIIIH. T e e 
k e n i n g e n enz. van IIli. Architecten 
en Bouwkundigen; op .li.- roor l 'hoto-
sr.int'ogi'.'i uli ie voor de reproductie 
van l ' lnten en l . r n VIII-ON, ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van IIII. l'itgeversenopzijne 
M é r c u l v p. i in i e ln i i i" voor l l l l . 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen niet proeven vau bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toeg-e-
zonden. 

G- J- THIEME-
'IVr drukkerij.Ier Vennoots. „Het Vaderland". 
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TIJDSCHRIKTI.EZING III. 

Het bekende „haltent sua fata libel/i"', de boeken 
hebben hun eigen geschiedenis, kan terecht OJI dc 
Fransche tijdschriften worden toegepast. Wij zagen 
er al verschillende verdwijnen. Bijvoorbeeld de niet 
onbelangrijke „Moniteur des architecten'": ook tot ons 
leedwezen de Revue generale de I'architecture, onder 
redactie van Cesar Daly, een tijdschrift, dat door de 
pracht zijner illustraties een eerste plaats innam en 
dat bijna het monopolie had om het beste, althans 
het meest in 't oog vallende op bouwkundig gebied , 
voor het publiek te brengen. 

De oude heer Daly moet een eigenaardig man zijn 
geweest. Voor de vermelding zijner titels zijn verschil
lende regels noodig; men vindt er ook het lidmaatschap 
der koninklijke akademie van schoone kunsten onder, een 
instelling, die bij ons al lang onder dc fossiliën wordt 
bewaard. 

Ook de vermelding tier behaalde medailles wordt 
ons niet gespaard. Tot het getal 15 heeft hij 't echter 
niet gebracht! • 

Hoe dan ook, de Revue was onder zijn meer dan 
40-jarige leiding zichzelf gelijk gebleven. En zonder 
de oogen te sluiten voor de vragen van den dag, 
nam zij in den regel slechts zaken van blijvende 
waarde op. Met genoegen bladert men in de oude 
jaargangen. 

Een ander veertiendaagse!] tijdschrift, de Encyclo
pédie d'a/chitectnre, is in 't vorige jaar aan verval 
van krachten overleden, of juister aan gebrek aan 
abonnenten. 

Op initiatief van den eenigen Viollct-leDuc op 
gericht of liever herrezen, bleef het 20 jaar bestaan. 
Onder leiding van De Baudot, den langdurigen 
medewerker van Viollet-le-Duc, zoude het voorna
melijk een woordvoerder zijn der denkbeelden van 
een hervormingsgezinde nieuwe school. Kn in die-
dagen van strijd, ja van hartstocht, koos het partij 
tegen al wat akademisch was, al wat steunde op dien 

zekeren kring van denkbeelden, die men classiek noemt. 
De eerste jaren van het tijdschrift waren natuurlijk 

de meest frissche; door jeugdige mannen geschreven, 
predikte het, hoewel met gematigheid, het bekende 
beginsel, dat — als bijna ieder beginsel — een zekere 
schittering om zich verspreidde. Spoedig bemerkt men 
echter dat men zich erin verblindt en dat men om 
tc werken beter doet bij een eenvoudig studeerlampje 
te zitten. 

Uit de eerste jaargangen herinneren wij ons bijv. 
(in 1872) de prachtige en gevoelvolle regels, waarin 
Viollet le-Duc sprak over de verstoorde monumenten, 
met al hun schatten, door het schuim van alle natiën 
aan den brandfakkel prijsgegeven; diens perspectieven 
eener basilica te Rome, van een huis in Pompeji, 
het impluvium (wij Amsterdammers zouden zeggen 
binnenplaatsje, maar dat staat niet zoo geleerd!); de 
prachtige voorstellingen van gerestaureerde kasteden 
en gebouwen, onder anderen van het in iedere kunst
geschiedenis voorkomende huis Bourghteroulde in 
Francois I manier te Rouaan enz., te veel om op te 
noemen. 

Maar wat de zoogenaamde nieuwe richting ons óók 
bracht, is de verderf! ijke, slordige manier van teeke
nen , die bij ons zooveel onheil stichtte, ja nog sticht. 
In een der eerste nummers des nieuwen jaargang.-; van 
dit blad is er een zeer verstandig artikel over geschreven, 
waarmede wij het zeer eens zijn. 

Een stip hier, een aslijn daar, allerlei lijnen door
getrokken , arceeringen die ons doen denken aan een 
stortbui, die over het voorgestelde gebouw heentrekt, 
dat alles geeft van niets anders een beeld, dan van 
de zenuwachtige stemming des teekenaars. Hij kan 
er bij onkundigen wellicht succes mede behalen; 
maar die zich geoefend heeft een gebouw op de eenig 
juiste manier te zien, met het geestesoog, met het 
voorstellingsvermogen, haalt er zijn schouders over op. 

Wanneer het publiek steeds bemerkt, dat een ge
bouw tegenvalt bij de verwachting, die de teekening 
opwekte, zal het dit wijten aan de gebrekkige ontwik-
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kcling van den architect en nooit aan de poets, die-
het gespeeld is, door het als voorstelling van iets zeer 
dagelijks, een min of meer fraaie prent in de handen 
te stoppen! 

Eigenlijk is Viollet-le-Duc, men moet het er
kennen, wel een weinig de vader dier teekenwijzc. 
Onder zijn .vaardige teekenstift verkregen eenvoudige 
zaken sierlijkheid. 

Bij hem kan men erin berusten: het is slechts het 
omhulsel waarin hij ons zijn denkbeelden aanbiedt. 
Wij kunnen den smaak des aanrechters huldigen, al 
mondt ons diens spijs niet! 

Dc Encyclopédie Architecture heeft dit zelf ingezien. 
De laatste jaargang (tot I Juli 1S92), bevat een 
aantal photo's naar teekeningen der heeren Gout, 
Chaine en anderen, zoo uitvoerig alsof dc opname 
direct naar dc natuur ware geschied. In het algemeen 
blijkt daaruit de ernstige zucht tot bestudeering van 
oude monumenten. 

Daaraan kan door den architect niet licht te veel 
worden gedaan. Wat de studie der natuur is voor 
den landschapschilder, is die van bestaande gebouwen 
voor den architect. Daarbij alleen leert hij zich reken
schap geven van de werking van bouwvormen, als 
zij naast of op elkander worden gezet: van de toegift 
in afmeting om — zooals de beeldhouwer zegt - aan 
het afvreten door het licht tegemoet te komen. 

Had bijv. de heer Cuypers wat meer natuurstudie 
gemaakt, én aan het station én aan het museum zouden 
de halfcirkelbogcn op rechtstanden (de gestclzte Hogen) 
zijn vermeden door de wetenschap, dat zij door de 
perspectief er wankelend uitzien. 

Van dc vele in de Encyclopédie opgenomen oude 
bouwwerken halen wij er één algemeen bekend aan, 
te weten den in de laatste jaren gerestaureerden 
buskruittoren te l'raag. 

In de vijftiende eeuw gebouwd , vertoont hij een 
vierkanten plattegrond met drie rijen gewelven boven 
elkander, eenvoudig beneden, een bijzonder sierlijk 
stergewelf boven. De trap ligt, niet als gewoonlijk 
geheel in de dikte des muurs, maar springt zeer 
kunstrijk naar binnen en geeft, het gewelf doorsnij
dende, daaraan een nieuw motief. Het dak is puntig 
en heelt vier hoektorentjes. 

Van buiten is de toren wel wat druk met de be
kende laat-Gothische accoladen bedekt, waarvan de 
onderste allersierlijkst een venster flankeeren 

Van de kasteelen van Saint Germain en Ecouen, 
waaraan ook Viollct-lc-Duc voorbeelden ontleent, zijn 
er een paar belangrijke details, terwijl de vrienden 
van oorspronkelijkheid (helaas ware zij mogelijk) zich 
kunnen verlustigen in de wedergave van een paar 
gebouwen in llretagne, met name tc Einistèrc, die-
den indruk geven van niet aan den tijd van Lodewijk 
XIV, maar aan lndie hun ontstaan te danken te hebben. 

Voor schrijver dezes was, om de opgewekte her
innering, tie beschouwing eener herstelling aan de 
Onze-J.ieve-Vrouwekerk te Dyon niet onbelangrijk. 
Deze kerk, waarvan de voorgevel op een uitvoerige 
plaat voorkomt, onderteekend doorLassus (zij moet dus 
reeds oud zijn; immers Eassus overleed reeds voor 
zeer geruimen tijd) herinnert aan die I3de-eeuwsche 
kerken, die gedeeltelijk voor verdediging waren inge
richt, toevluchtsoorden in di': onrustige tijden. Het be
neden portiek bestaat uit één groote entwee kleine punt-
bogen, daarboven een dubbele dwerggalerij, geflan
keerd door op kraagsteenen rustende torentjes, einde-
rustende een terugstaanden toren, die niet af schijnt. I Iet 
geheel is breed en massief. 

De galerijen rusten op zeer dunne colonnetten, uit 
de harde steen der streek , echter — zooals bijna 
niet anders kan — niet op 't groellegcr gesteld. De 
onderste colonnetten van een der puntbogen moesten 
worden vernieuwd. Om dit mogelijk te maken, werd 
het bovendeel op schoren opgevangen, terwijl het 
zijdelingsch uitwijken der bogen eveneens door schoren 
werd belet en de galerijen in een raamwerk ge
vangen. 

Dat bracht ons dc geschiedenis van een zieken 
pijler aan het transept in de St.-Xicolaaskerk te 
Kampen te binnen. 

Deze vertoonde naar men meende, zetting. Hij 
bestaat uit een ronden kern en vier dunne schalken 
cf diensten. Een dezer schalken zat grootendeels 
los, ook de pijler was gescheurd. 

De Kerkvoogden maakten zich ongerust en riepen 
den raad in van verschillende bouwmeesters. Tot de 
fundeering werd gegraven en de ziekte zeer beden
kelijk geacht. Een der ge-raadpleegden ontwierp een 
uitvoerig steigerwerk om den pijler te ondervangen, 
't geen / 12000 moest kosten, 't Moet een meester
stuk in zijn soort geweest zijn. Althans den heer 
De Stuers, die het weet, hebben wij 't meer dan 
eens hooren zeggen! 

De Kerkvoogden, terecht zuinig, kwamen er op om 
den schrijver dezes om advies te vragen. Een nauw
keurig onderzoek verschafte hem de overtuiging, dat 
de overigens slordig geconstrueerde pijler, ook zonder 
de vermoedelijk later aangebrachte schalken, draag
vermogen genoeg bezat, weinig of niets was gezet, 
geen zijdelingsche drukking had te weerstaan, daar 
er een kromgegroeid, <e andere doctoren meenden 
kromgezet, eiken ankerhout aanwezig was, kortom, 
de pijler werd hersteld, de schalk bevestigd, de fun
deering een weinig versterkt, daar deze door de 
voortdurende auscultaties en percutaties kon geleden 
hebben, en dit alles voor het bagatel van ± 700 
gulden! De pijler staat nog en unversehtt. Zoo 
kunnen meeningen uiteenloopen! 

Zeer belangwekkend, vooral ook om het beginsel, 
is tie mededeeling van een examen, dat in Frankrijk 
afgenomen wordt voor de betrekking van architcctc 
diocêsain, tien ambtenaar, aan wien het onderhoud 
der kerken, enz. in een bepaalden kring is toever
trouwd. Men weet, dat Viollet-le-Duc ook arch, 
diocêsain was en in die qualiteit o. a. de O.-L.-Vrouw c-
kerk te Parijs herstelde. 

Volgens een ministerieel rescript moeten de can-
didaten opnamen, schetsen en teekeningen en een 
memorie leveren omtrent een kerk naar keuze, uit 
de Xle tot de XVIe eeuw, welke men vooronderstelt, 
door een ongeluk te zijn getroffen; hier de brand 
van het dak van een der zijbeuken, die de gewelven 
dezer zijbeuken verwoest heeft cn een luchtboog, het 
triforium, de vensters der lichtbeuk en dc geboorte 
der gewelven van den grooten beuk heeft aangetast. 

Een der mededingers koos als kerk de kathedraal 
van Beauvais, juist die, welke door Viollet-le-Duc 
wordt genoemd, als staande op de uiterste grens 
der gothische constructie, waar men zich toelegde-
op het uitvoeren van kunststukjes op constructief 
gebied; waarbij de hoogte en de lichtheid boven
matig waren. (Het overwelfde middenschip is 46 
meter hoog bij een breedte van slechts 12 meter.) 

De canditlaat, die zich aan de schijnherstelling dezer 
kerk gewaagd had, de heer Benouville, verkreeg het 
in Frankrijk zeer begeerde ambt. Na een uitvoerige 
beschrijving van het monument, wijdt hij zich met 
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liefde aan dc hem opgelegde vraag; met een omzichtig
heid alsof werkelijk het ongeluk had plaats gevonden , 
ontwerpt hij steigers en berekent dc zijdelingsche 
drukkingen en die op de steenpunten ; een hoogst be
langwekkende studie inderdaad. 

Het polemische gedeelte van het vcerticndaagschc 
geschrift vermelden wij slechts pro memorie. Het kan 
niet anders of de geharnaste ridder Viollet-le-Duc 
moest een strijdbaar kroost (in intellectuëelen zin) 
baren! Waarlijk, de declamatiën over de onmacht 
van onze architecten om een eigen stijl voort te 
brengen, over het ijzer, als het materiaal der toekomst, 
wij hooren dat alles al dertig jaar! Op ons ouderen 
moeten die declamatiën der jongeren den indruk maken 
alsof men den schilders toeriep: „gij schildert en smeert 
altijd dezelfde kleuren op uw doek, rood en blauw
en groen. Vindt toch eens een nieuwe kleur uit!" 

Neen, ook zonder nieuwe kleur is ieder tijdperk 
te herkennen, tenzij men zich op de pure archaïstische 
liefhebberij van navolging toelegt. 

Waaraan? Wel aan uitvoering, groepeering, on
derwerp — aan alles. En als men den deskun
digen geschiedschrijver der bouwkunst in een volgende 
eeuw een teekening van het postkantoor te Arnhem, 
of van het toekomstige te Amsterdam of van liet 
kadastergebouw, evenzeer te Amsterdam . overlegt, 
dan bestaat er geen nood voor de bewering, dat 
zjj gebouwen voorstellen uit het noordoosten van 
Duitschland (Stettin, Stralsund enz.) 

Maar onze deskundige, die zeer zeker kennis heeft 
gemaakt met de stroomingen op kunstgebied ten onzent 
en in deze eeuw, zal wel hoofdschuddend zeggen: „zon
derling, dat de invloed van een hooggeplaatst dilettant 
in dien tijd groot genoeg was om in dit kleine landje een 
reeks van gebouwen te doen verrijzen, die omdat 
zij geïnspireerd zijn op onnationale vormen — altijd als 
vreemdelingen op hun omgeving zullen neerzien! Hoe 
jammer, — zal hij zeggen —- omdat er toch een reeks 
gebouwen zijn, één met de geschiedenis, één met de 
zeden, die de officiëele bouwmeesters beter konden 
inspireeren." 

Voor wij van dit tijdschrift afstappen , waarvan wij 
tot ons leedwezen de doodsklok hebben moeten luiden, 
na 20 goed besteede jaren, willen wij nog melding 
maken van dc reproducties van eenige teekeningen, 
vervaardigd aan de „Ecole des arts décoratifs", en 
waaraan de heer Chaine, een warm adept der nieuwe 
leer, eenige behartigenswaardige woorden wijdt. Het 
zijn hoogst belangrijke staaltjes. Huiten de verderflijke 
„chique" blijvende, waarvan wij boven spraken, zijn 
er teekeningen van allerlei voorwerpen vertegenwoor
digd: een degengreep, een gasarm, een ijzeren arm 
voor een marquise, een venster enz. Ieder dier 
schetsen is belangwekkend. 

Zij zijn in goeden geest geconcipieerd, zonder het 
materiaal geweld aan te doen; dc ornementatie is 
juist en doet de vormen van het voorwerp goed uit
komen. 

Waarlijk met teekenaars, als daar klaarblijkelijk 
worden gevormd, zal Frankrijk aan het hoofd der 
ornementatievc kunst blijven. 

Hetgeen gij daar schrijft is gansch aan Viollet-le-
Duc ontleend, hooren wij zeggen. 

Slechts in zoo verre als het een algemeene waar
heid bevat, die door de kunstenaars van alle tijden 
werd in het oog gehouden, onwillekeurig en onbewust! 

Doet men goed deze tc codifïcecren ! een wetboek-
van kunst, een evangelie van den goeden smaak aan te 

leggen? Wij betwijfelen het! Er is alle kans, dat 
hetgeen volgens dat (overigens willekeurige) wetboek 
wordt samengesteld, door affectatie en gebrek aan 
naïveteit, niets dan een kwijnend leven zal voeren ! 

Amst. 13 Febr. '93. I. G. 

MUSEUM VOOR MODERNE KUNSTEN. 
In zijn zitting van 2 December 1891 besloot de 

Gemeenteraad van Amsterdam burgemeester cn wet
houders te machtigen, op een terrein, gelegen aan 
dc Van-Haerlestraat nabij den Parkweg, een gebouw 
te stichten, dat zal worden bestemd voor het houden 
van de driejaarlijksche tentoonstellingen van werken 
van levende meesters, voor de plaatsing der kunst
werken van de vereeniging tot vorming van ' een-; 
openbare verzameling van hedendaagsche kunst en 
voor de plaatsing der voorwerpen, behoorende aan 
de Sophia-Augusta-stichting, die uit de nalatenschap 
der familie Suasso is opgericht. Van het voor dit 
gebouw bestemde bedrag van / 500,000 was f 150,000 
geschonken door de familie van Eeghen, voor welke 
vorstelijke gift haar in dezelfde zitting bij monde van 
den voorzitter en onder luide instemming der aan
wezigen werd dankgezegd. 

De gemeentearchitect A. W. Weissman werd daarna 
met het maken van een schetsplan belast. Nadat dit 
schctsplan goedgekeurd was. werd den 17 October 
1892 het maken van de fundeeringswerken aanbesteed 
en opgedragen aan D. J. van Riemsdijk te Sliedrecht 
voor ƒ472 50. Met deze werkzaamheden is men thans 
zoover gevorderd, dat de ruim 2700 heimasten reeds 
voor het grootste deel geslagen zijn. 

De aanbesteding van den bovenbouw heeft j.1. Maan
dag plaatsgehad. Minste inschrijvers waren C. Alberts 
& Zn. te Nieuwer-Amstel voor f 291,000. Het gebouw, 
dat een lengte van 99.96 M. bij een grootste breedte van 
45.47 M. verkrijgt, ligt met zijn hoofdgevel in het ver
lengde van den Parkweg, bijna zuiver op het noorden. 
I Iet sousterrain bevat de ruimten voor de verwarmings
toestellen en brandstofbergplaatsen, terwijl daar ook 
een tweetal tunnels, die gelegenheid geven om de 
kunstwerken gemakkelijk naar de zalen te vervoeren, 
zijn aangebracht. De verwarming zal geschieden door 
warm water en wel zoo. dat de warmte zoover mo
gelijk van de kunstvoorwerpen verwijderd blijft. De 
verwarmingslichamen zullen daarom midden in de 
zalen, door rustbanken aan het oog onttrokken, ge
plaatst worden. Alleen in de trapzaal en de voorzalen 
zal de warmte door openingen in den vloer toegang 
hebben. 

De verdieping gelijkstraats zal bevatten: een in
gang , drie voorzalen, een trapzaal met hoofdtrap, 
twee bestuurskamers, een kamer voor de bedienden, 
twee gemakkamers, privaten, drie hijschkokers, een 
diensttrap, acht bergplaatsen voor kisten als anders
zins, cn eindelijk een-en-twititig zalen, waarvan de 
grootste, tegenover den hoofdingang gelegen, voor 
beeldhouwwerken bestemd zal worden. 

Op de eerste verdieping komen: een trapzaal met 
bovenlicht, drie voorzalen, een open hal aan den 
voorgevel, twee bestuurskamers, een dienstttrap, een 
hijschkoker, acht kabinetten met noorderzijlicht en 
negentien zalen met bovenlicht, waarvan de grootste, 
die, wat maten betreft, overeenkomt met de zaal 
van Pulchri in Den Haag, als eerezaal dienst zal 
doen De afmetingen cn inrichting der kabinetten zijn 
gelijk aan die van de Casseler Galerie, welke aan 
deskundigen het meest voldoen. 

Voor de verlichting der schilderijzalen is rekening 
gehouden met dc voorschriften , door nu wijlen pro-
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fessor Magnus gegeven. Voor tie luchtverversching 
zal door 33 ventilators naar Boyle's systeem gezorgd 
worden. De liggende ramen der schilderijzalen zullen 
niet vlak, maar flauw gebogen zijn. 

Dc hoofdgevel vertoont een middcnpaviljocn, dat 
door twee terugspringende gedeelten van twee zij-
paviljoenen wordt afgescheiden. Op het midden-
paviljoen is een hoog leien dak aangebracht, dat 
door een klein klokkctorcntje bekroond wordt; een 
topgevel met een beeld daarop verheft zich voor 
het middengedeelte. Terwijl de ramen en deuren 
der verdieping gelijkstraats slechts van geprofileerde 
omlijstingen van groefsteen voorzien zijn, bevinden 
zich onder de vensters en nissen der hoofdverdieping 
paneelen, die met beeldhouwwerk gevuld zijn en 
waarin medaillonportretten van beroemde kunstenaars 
zullen worden aangebracht. Ook de tympans boven 
de vensters, de bekroningen der eiudpaviljoens en 
de topgevel van het middcnpaviljocn zullen met 
beeldhouwwerk versierd worden. Tusschen de vensters 
bevinden zich nissen voor beelden bestemd. Hij de 
zij- en achtergevels zijn de bovenste vensters door 
nissen vervangen 

Het plint wordt van Beiersch graniet, de drempels 
van hardsteen, de lijsten en afdekkingen van Obem-
kirchner zandsteen. Overigens wordt voor de gevels 
roode baksteen en profielsteen gebezigd, afgewisseld 
door blokken en banden van Savonnière-steen 

De wanden der voorzalen en van de trapzaal worden 
in terracotta in twee tinten bewerkt; de lijstwerken 
zullen daar van roode zandsteen en de lambrizce-
lingen van marmer zijn. In de tympans van de trap
zaal zullen faïencetegels geplaatst worden; de wanden 
der voorzalen krijgen friezen, die later aan vele 
kunstenaais gelegenheid zullen geven, hunne krachten 
aan de monumentale muurschildering te beproeven. 

De wanden der tentoonstellingszalen blijven geheel 
zonder orneering; zij zullen alleen in vlakke tinten 
beschilderd worden, om de aandacht niet van de 
kunstwerken af te leiden. 

Het gebouw wordt zooveel mogelijk brandvrij ge
construeerd. De vloeren zullen bestaan uit betenge-
welven, door balkijzer gedragen; ook de kapspanten 
worden van ijzer. 

De indeeling van het plan is zoodanig, dat de 
ééne helft van het gebouw voor de driejaarlijksche 
of andere tentoonstellingen zal kunnen dienen en de 
andere helft voor de verzameling van hedendaag-che 
kunstwerken in gebruik kan worden genomen. 

de goede tufsteen bij kalksteen het volgende voor: 
Wcibern-tufstecn wordt niet swart in ons klimaat, 

zij behoudt haar geelwitte kleur. 
Goede tufsteen verweeft niet en is ook volkomen 

brandvrij', terwijl alle niet vulkanische steensoorten 
onder hooge temperatuur barsten en vernield worden. 

Tal van attesten van verschillende Xederlandsche 
bouwmeesters van naam tot staving van deze feiten 
zijn in mijn bezit en worden door mij aan belangstel
lenden steeds gaarne medegedeeld. 

Amsterdam, FERD. EMGERS. 

(Ofschoon wij op de goede eigenschappen van dc 
Weibern-tufsteen volstrekt niets willen afdingen, meenen 
wij er toch dc aandacht op te moeten vestigen, 
dat het artikel in het vorige nommer alleen ten doel had 
een denkbeeld te geven van de wijze, hoe sommige 
fransche kalkstcenen verkregen worden. RED.) 

G K O E I ' S T E K N . 

(ingezonden.) 

Met veil belangstelling heb ik het opstel gelezen 
in De Opmcrkei van 11 februari, betreffende proef
steen, dat zich meer speciaal bezig houdt met Fransche 
kalksteen. Xaar aanleiding van de zinsnede; „Laten 
„de middelen niet toe het uitmuntend, doch kostbaar 
„materiaal van Obernkirchcn te gebruiken, dan is er 
„een keur van Fransche kalkstcenen besef ikbaar', 
wenschte ik de aandacht der belangstellende lezers 
op een ander materiaal te vestigen, dat, alhoewel 
hiertelande sedert jaren op etoote schaal toegepast, bij 
Vitte na nog niet die waardeering vindt, die het uit 
een economisch en esthetisch oogpunt verdient: Ik 
bedoel de tufsteen uit de goede groeven van YVcibern. 
Dit materiaal toch is goedkooper dan de meeste 
andere steensoorten, vooral wanneer van de scheeps- , 
vracht kan worden gebruik gemaakt. Bovendien heeft | 
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KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Amice ! 

Nu ik mij bereid heb verklaard de sedert geruimen 
tijd afgebroken reeks van mijne mededeelingen be
treffende de vergaderingen van ons Instituut weder 
te doen herleven, is het mij hoogst aangenaam mijn 
eerste mededeeling te mogen wijden aan een zeer 
belangwekkende vergadering van het Instituut, namelijk 
die van 14 Februari jl. 

En dan - waarom zouden wij het ontkennen ? — is de 
talrijke opkomst van de leden, ten getale van ruim 
100, zeker wel in de eerste plaats te danken geweest 
aan de aankondiging op het oproepingsbriefje: dat 
het lid A. Iluet het avant-projet van een open 
doorgraving tusschen Amsterdam en de Noordzee, 
waarvan de vervaardiging hem was opgedragen in 
de Instituutsvergadering van 9 September 1S90 en 
door hem was aanvaard, in deze vergadering zou 
aanbieden. 

De heer Iluet heeft met deze aanbieding cn vooral 
ook door de wijze, waarop zij is geschied, een 
grooten triomf behaald. Ge weet, dat ik in het 
allerminste partij zal kiezen tusschen de door den 
heer Iluet sedert een reeks van jaren voorgestane 
denkbeelden en de bestrijding, welke zij van ver
schillenden kant hebben ontmoet. Dit ligt om ver
schillende redenen niet op mijn weg. Maar onverdeelde 
hulde verdient een man, die, opkomende voor een 
denkbeeld dat hij voor juist en goed houdt, dat hij 
voor verwezenlijking vatbaar acht, trots alle hinder
nissen , te midden van vele bezigheden van allerlei 
anderen aard, en bij de bemoeiingen verbonden aan 
een openbare betrekking, welke hij met eere en 
nauwgezetheid vervult, aan zijne vastgeuorteldeover
tuiging de werkkracht weet te ontleenen om tot een 
resultaat te geraken, waardoor hij het Instituut een 
schoon werk heeft aangeboden cn zichzelven niet 
alleen een eerzuil heeft gesticht, maar zich den dank 
heeft waardig gemaakt van elk onpartijdig beoefenaar 
der technische w etenschappen, want met recht is, 
na afloop van zijne door eenparige toejuiching be
kroonde voordracht, door den president W. F. Leemans 
zijn werk tot een loctcnschappcliik werk gestempeld. 

Inderdaad, niet slechts de behandeling van den 
open vaarweg zelf en de talrijke daarmede in verband 
staande vraagstukken van technischen en economischen 
aard, door hem met helderheid uiteengezet en toe
gelicht door een schat van keurig bewerkte teeke
ningen , waarvan voor een groot deel de eer toekomt 
aan zijn vriend G. J. Morre, maar vooral ook het 
brcede gezichtsterrein, dat hij van uit het hooger 
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Standpunt, waarop hij zich had gesteld, had overzien, 
voor wat de toekomst voor Amsterdam, voor den 
handel, voor ons vaderland in het algemeen kan 
opleveren, verdient den hoogstelt lof. Kn terwijl de 
toehoorders in de vergaderingen van het Instituut 
wel eens geneigd zijn geweest den heer Iluet niet 
onverdeeld te kunnen toejuichen, wanneer hij zuiver 
technische onderwerpen, met talrijke diepzinnige be
rekeningen , tot onderwerp van bespreking maakte, 
bij deze voordracht, gewijd aan een hoogst belangrijk-
onderwerp van maatschappelijk actueel belang, dat 
hij geheel toonde meester tc zijn, heeft de talrijke 
vergadering hem met zeer veel genoegen, met on
verdeelde aandacht aangehoord en alleszins verdiend 
waren de toejuichingen, die hem ten deel vielen. 

Een deel van de toejuichingen komt voorzeker toe 
aan de adviseerende Commissie uit het Instituut, die 
den heer Iluet waardig heelt ter zijde gestaan, en 
waarvan twee leden, de heeren Mr. J. P. R. Tak van 
1'oortvliet en C. Lely, als Ministers der Koningin, in 
de vergadering aanwezig waren. 

Uw blad is, als ik mij niet vergis, niet 
bestemd om in den breede den inhoud van dit breed
voerig stuk weder te geven. Behalve het eigenlijke 
vakblad, De Ingenieur, /.uilen de notulen der ver
gadering in de allereerste plaats daaromtrent dienen 
te worden geraadpleegd. 

Behalve door deze aangelegenheid werd de Verga
dering nog bezig gehouden door de bespreking van 
het gewichtige vraagstuk van de boordvoorzieningen van 
kanalen, die door stoomvaartuigen worden bevaren , 
welk onderwerp het lid I'll. YV. van der Sleyden in 
de vorige vergadering had ingeleid. Aan die bespre
king namen de leden J. F. \\'. (.'onrad, A. Déking 
Dura, J. Nelemans, J. Scholtcns, N. II. Ilenket.A. 
M. K. W. Baron van Ittersum en ten slotte het lid 
Van der Sleyden deel. Uit verschillende oogpunten 
werd natuurlijk dit vraagstuk en de oplossirg van de-
vraag, welke de beste voorziening zou zijn , besproken, 
welk laatste punt eenigszins werd ondervangen door 
de meening van den heer Van der Sleyden, dat niet 
slechts elk kanaal op zich zelf dient te worden be
schouwd waar het geldt de beste maatregelen te be
ramen voor oeververdediging, maar dat zelfs op ver
schillende gedeelten van een zelfde kanaal een andere 
wijze van behandeling zal dienen te worden toe
gepast. 

Dit vraagstuk zal zeker nog wel nader in het In
stituut worden besproken. 

Nog valt te vermelden, dat het lid Th. Stang een 
korte, doch belangwekkende mededeeling, door fraaie 
teekeningen toegelicht, ten beste gaf over de vernuftige 
wijze, waarop hij erin slaagde in zandigen bodem 
wellen aan te brengen, in verband staande met zijne zoo 
nuttige brandputten en dat het raadslid I),-. E. F. van 
Dissel de Vergadering ten slotte aangenaam bezig 
hield over eene manier van polderbemaling, door zeke
ren 1'ieter Jacobs/., in de de XVII* eeuw uitgedacht, 
waaraan, blijkens handschriftelijke aanteekeningen, de 
bekwame waterbouwkundige J. I'z. Dou eerst veel 
waarde had gehecht, doch waarmede hij later minder 
schijnt te zijn ingenomen geweest, hoezeer wellicht 
het denkbeeld bij het tegenwoordig standpunt der 
technische wetenschap voor verwezenlijking vatbaar 
zou kunnen zijn. In de tweede plaats waarschuwde 
de heer Van Dissel voor zekere in den handel ge
brachte luchtpompkleppen van zoogenaamde gevul-
caniseerde vezelstof, als surrogaat zonder eenige waarde 
ter vervanging van de getah-pertja-kleppen. 

Hiermede heb ik het substantieele gedeelte van 

hetgeen ons is medegedeeld 
u ten papiere gebracht. 

ed mogelijk voor 

O. X. 

P R I J S V R A G E N . 
ONTWERP VOOK EEN ATELIER-GEBOUW. 

vereeniging Arehitectura te 's-Gravenhage heeft De 
eene prijsvraa 
bouwkundigen 
werpen voor 
deel te nemen, 
inhoud: 

Art. I. Het 
wordt verondersteld gelegen te zijn aan 
meter breede straat eener groote stad; 
zijden ingebouwd en aan de achterzijde 
door tuinen, /ie onderstaand schema. 

TUINEN 

uitgang 

\ uitgeschreven en de Nederlandsche 
uitgenoodigd door toezending van ont-
een atelier-gebouw aan den wedstrijd 

I Iet programma is van den volgenden 

terrein voor bovengenoemd gebouw, 
eene 2 5 

tan twee 
begrensd 

X 

Vorm en afmeting 
van het terrein worden 
vrijgelaten, alsmede 
de plaatsing van den' 
uitgang, mits aan de 
achterzijde blijvende. 

kte 

STRAAT 

Art. II. Het gebouw zal moeten bevatten: 
1 beeldhouwers-ateliers ter respectieve oppervl 

van ± 70, 40 en 30 M-. 
3 schilders-ateliers ter respectieve oppervlakte van 

± 60, 45 en 30 M-. 
3 architecten-ateliers; ieder dezer mort in verbin

ding zijn met een bureau, tevens spreekkamer. 
Deze ateliers moeten eene respectieve oppervlakte 

hebben van ± 40, 35 en 30 M 1 . 
Bij elk der zes eerstgenoemde ateliers moet eene 

kleedkamer geprojecteerd worden. en wel zoodanig 
dat zij daarmede in gemeenschap is. 

9, slaapkamers voor de huurders der verschillende 
ateliers. 

1 tentoonstelling-zaal ter oppervlakte van ± 1 5 0 M 2 . 
1 conversatiezaal ter oppervlakte van i 50 M-. 
1 woning voor den concierge, bestaande uit minstens 

2 kamers en keuken. 
Het wordt den ontwerpers vrijgelaten, al of niet 

een of twee vergaderlokalen met annexe buffetruimte, 
geschikt voor verhuring, in het ontwerp op te nemen. 

Verder een ruime hoofdingang, vestibule, hoofdtrap, 
diensttrappen, gangen, closets, bergplaatsen en kelders 
voor respectieve doeleinden. 

Art. III. Het gebouw wordt verondersteld door een 
centrale verwarming verwarmd te worden. 

Art. IV. De tentoonstellingszaal, de beeldhouwers-
ateliers, met de daarbij behoorende kleedkamers en 
bergplaatsen moeten op den beganen grond gepro
jecteerd worden. 

De plaatsing der in dit programma 
slaapkamers wordt facultatief gesteld. 

Art. V. De 6 eerstgenoemde ateliers 
licht aan de noordzijde ontvangen. 

De tentoonstellingszaal moet bovenlicht hebben. 
Art. VI Er worden van dit ontwerp verlangd: 
De noodige plattegronden op de schaal van 1 a 

200, twee gevels op de schaal l a 100 en minstens 
één doorsnede op de schaal van I a 100. 

Het is onnoodig de verwarmingsleiding op de tee
keningen aan te geven. 

genoemde 

moeten het 
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Art. VII. Kr wordt uitgeloofd voor het ontwerp, 

dat in de eerste plaats bekroond wordt, het diploma 
der Vereeniging met eene belooning van vijftig gulden, 
en voor het ontwerp, dat in de tweede plaats bekroond 
wordt, het diploma zonder geldelijke belooning. 

Art. VIII. L)e ontwerpen worden met stipte inacht
neming van art. 44 van het reglement ingewacht 
vóór of op den l s t e n September 1893, ten huize van 
den [«^Secretaris, den heer J. Th. Wouters Jr., 
De-Ruijterstraat 16 te 's-Gravenhage. 

Art. IX. De Jury zal bestaan uit de heeren G. 
Brouwer Jr. te 's-Gravenhage, Jacob F. Klinkhamer 
en W. Kromhout Czn., beiden te Amsterdam. 

's-Gravenhage, Het Bestuur. 
18 Januari 1893. 

UITTREKSEL VAN HET REGLEMENT, 
Art. 43. Alle ingekomen ontwerpen blijven het 

eigendom der vervaardigers. Het Bestuur heeft het 
recht deze ontwerpen ook elders tentoon te stellen 
en te doen reproduceeren. 

Art. 44. Alle ingezonden ontwerpen moeten zijn 
voorzien van een motto of teeken en vergezeld van 
een verzegelden naam brief, vermeldende den naam 
en de woonplaats der vervaardigers. Huiten op den 
naambrief moet hetzelfde motto of teeken zijn aan
gegeven , benevens een correspondentie-adres. De in
zendingen moeten worden ingeleverd bij den eersten 
Secretaris, die te zijner tijd voor terugzending zorg 
draagt. 

O X T W E R P V A X E E N R U S T I E K E V O E T B R U G . 
De bekroningen der op deze door de „Vereeniging 

tot bevordering der Bouwkunst" te Groningen uitge 
schreven prijsvraag, voorkomende op pag. 37, zijn 
foutief opgegeven. Bekroond werden: de heeren A. 
T. van Elmpt en F. II. Bach voor het ontwerp Pan 
en de heer S. van Veen, voor het ontwerp Saluut' 
en kunst. 

VEREENIGING „ARTI ET INDUSTRIAL'. 
Vergadering ran 11 Februari 1S93. 

Waren enkele v ancien van Arli's vergaderzaal ditmaal versierd met 
eene fraaie kunstbeschouwing, ecu andere wand was in rouw gehuld ter 
nagedachtenis aan net overletien eerelid der vereeniging, J P. Koelman. 
Ken treui ige taak was het voor den nicuwhcnoeindcn voorzitter, 
den heer E. \V. F. Keiling, nadat hij üe vergadering geopend, 
de beste wenschen voor Arti geuit en de leden opgewekt had, door 
samen werk ing en vrij van elke partijdigheid tie kunstnijverheid te 
bevorderen, den afgestorven oud-directeur der 1 laagschu Academie 
van beeldende Kunsten eene laatste hulde te brengen. 

in eene wel gekozen rede, welkedoor de Vergadering staande werd 
aangehoord, deed hij tie talenten van wijlen den heer J. 1'. Koelman 
naar waarde uitkomen. Hij herdacht hem als de man met groote gaven 
en eenvoudig karakter, onder wiens leiding verschillende kunstbroeders 
zijn opgegroeid. Ook het overleden kunstlievend lid, de heer 11. Pander, 
werd door hem herdacht, welke, alhoewel geen kunstenaar geweest 
zijnde, veel voor de kunstnijverheid heeft gedaan. 

Als een verblijdend verschijnsel in de belangstelling der kunstnijver
heid werd aangemerkt het bezoek van il. M. de Koningin-Regentes 
aan de plateelbakkerij Rozenburg en aan het magazijn van den heer 
l'liilippona, in welk laatste 11. M. een tegeltableau heeft bezichtigd, 
vervaardigd in de tegelfabriek van Thooft en l.abouchére te Delft, naar 
Rembrandt's schilderij „de Staalmeester-.". De aandacht der leden werd 
mede gevestigd op het beschilderd plafond in de trouwzaal van het 
Stadhuis te s-Gravenhage, ontworpen en uitgevoerd door tien heer 
Sturm, leeraar aan de kunstnijverheidsschool te Amsterdam. 

Van het departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot bevorde
ring van Nijverheid wii ingekomen een schrijven in zake het onderzeek 
naar het vakonderwijs in Nederland, verzoekende in deze Arti's mede
wei king Door hel bestuur zullen hiertoe twee leden worden aangewezen. 

Naar aanleiding van eenige mededeelingen over de nationale bouw
kunst als voorloopster tier beroemde Nederlandsche schilderschool, 
gedaan door Dr. G. Galland te Berlijn, werd eene bespreking ge
bonden door den beer Haakxman. 

Dr. Galland heeft daarin doen uitkomen, dat ome Hollandsche 
architecten iu de lóe en 17e eeuw en vooral in het tijdperk der 
Hollandsche Renaissance met veel kunstgevoel begaafd waren. Wel 
werden door hen geen Mausoleums gebouwd, maar zij wisten fraaie 
torens, raad- eu woonhuizen te scheppen, zooals hel raadhuis te 

's-( Iravenhage en Bols ward, het waaggebouw te Alkmaar en vele 
andere bewijzen, terwijl zij ook een fraaie binnenarchitectuur wisten 
te maken. 

* 'p waardige wijze is de oud-Hollandschc kunst door hem be
schreven in zijne twee standaardwerken „1". Geschichte der Hotlan-
dischen Baukunst und Biltlnerei. 2". Der Grosse Kürfurst und Moritz 
van Nassau der Rrasilianer." 

Zijn boek is een welgeslaagde poging om eene goede beschrijving 
te geven van het kunst handwerk, dal daarin in zijn geheel behandeld 
wordt. Bij voorkeur staat Dr. Galland stil bij den overgang der kunst 
van tie lóe op de 17e eeuw. Zulk een cachet wist men in de hui/en 
vier dagen te leggen, tlat men zelfs sprak van Dordschc en Delftsche 
woonhuizen. De geringste voorwerpen werden versierd. Het volk ge
doelde liefde voor de kunst en de overheid liet zich aan de kunst 
gelegen leggen cn had wat voor haar over. Door verschillende 
schetsen, vervaardigd door den heer J. G Smits, lichtte tie heer 
Haakxman zijne bespreking over het werk van Dr. Galland toe. Aan
gezien Dr. Galland als buitenlander zooveel op het gebied der Hol
landsche kunst had verricht, wenschte spreker uiting te geven van de 
belangstelling daarin onzerzijds, door hem te benoemen tot eerelid der 
vereeniging Arti et Industriae, welk voorstel tloor het Bestuur in 
overweging genomen /.al worden. 

Een der leden, hoewel kunnende medegaan niet dit voorstel, be
treurde tlat door ons Hollanders zelve zoo weinig op tlat gebied 
wordt gedaan en dat juist een vreemdeling onze oud-I lollandsche 
kunst moet komen hestudecren. Er is, zegt spreker, in ons land nog 
veel op het kunstgebied te ontginnen en hij zou daarom vóór alles 
wel wenschen, dat de Vereeniging „Arti et Industriae'' zich tot ver
schillende Nederlandsche vereenigingen wendde om te trachten door 
samenwerking op dit gebied practisch werkzaam te zijn. 

behalve de 2e jaargang van het tijdschrift, tlat de secretaris 
tie heer 1'. Durieu Fzn. op geestige wijze bij de Vergadering introdu
ceerde en zoowel om den inhoud als om de uitvoering tier platen alle 
waardeering verdient, wat voor de kunstbeschouwing afgestaan eenig 
decoratief schilderwerk, vervaardigd tloor leerlingen dor kunst 11 ijver-
heidsklassc tier Haagsche Academie van Beeldende Kunsten. Natuur-
slutlie's van bladen en bloemen waren stof voor het ornement geweest; 
de meeste composities maakten een goeden indruk zoowel door kleur 
als door teekening. Een der leden bracht dan ook hulde aan tien heer 
E. \V. F Kerling, onder wiens leiding deze werkstukken vervaardigd 
weiden; iu hem zag hij den man met talent, waarop de academie trotseh 
mag zijn en noemde het voor s-Gravenhage een geluk zulk een kunst-
nijveibeidsklas.se le bezitten. Op voorstel van enkele leden werd be
sloten deze kunstbeschouwing gedurende enkele dagen voor het publiek 
ter bezichtiging te stellen. 

Als werkend lid is voorgesteld de heer A. G. Franses; tot kunst
lievende leden zijn aangenomen de heeren F. v. Hulst, 11 F. v. Sas, 
I M. Middelraad, J. A. Mad lener, P. Zalmé en \V. Schlusen. 

ARCHITECTURE ET AMICITIA. 
Vergadering op Woensdag 15 Februari 1893, 

De Voorzitter, de heer H. G. Jansen, opent tie vergadering waarna 
tie notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De heer J. A. van der Kloes, leeraar aan de Polytechnische school 
te Delft, beklimt nu het spreekgestoelte tot het houden zijner aange
kondigde bijdrage getiteld: „Rationeel bouwen'". Spreker stelt bij het 
maken van een gelxmw 2 eischen en wel I*. dat er voor weinig geld 
soliede en goed gewerkt wordt en 2". tlat het bestek geheel naar de 
letter uitvoerbaar zijn moet. De uitdrukking in dc meeste bestekken, 
bijv. dat dennen heipalen moeten geleverd worden is onjuist, daar 
tleze niet te verkrijgen zijn en men steeds vuehten palen (Fichtenholz) 
ontvangt. Spreker wenscht dus dat in de bestekken de uittlrukking 
vuehten palen gebezigd worde. Achtereenvolgens worden nu de onjuist
heden in de verschillende artikels van het bestek als: fundeering, 
ophooging, metselspecie, trasraam, opgaand metselwerk enz. besproken. 
Bij ophooging O. a wenscht spreker steeds opgenomen te zien, dat 
deze geheel afgeloopen zij VOOraat men met den DOUW begint. Al
lerlei voorbeelden worden ter verduidelijking aangehaald. Breedvoerig 
wordt tie samenstelling der metselspecie besproken, eveneens de goede 
eigenschappen van hardsteen om dicht bij den grond aan te brengen, 
van zandsteen voor banden en blokken, terwijl de kalksteenen, als 
Savonière, Morley enz. als ondoelmatig worden beschouwd. 

Dat tleze bijdrage met groote belangstelling werd gevolgd, lie wijst 
het groote aantal vragen, zelfs buiten de lezing 0111, waarmede de 
heer Van der Kloes nu als 't ware wordt bestormd, en welke allen 
welwillend door hem worden beantwoord. 

Met luid applaus en een woord van den Voorzitter wordt spreker 
de dank der vergadering toegebracht. < hidertusschen is het te laat 
geworden om tie kunstbeschouwing van tien heer G. A. Zeeman, 
photographietïn uit Italië, te doen doorgaan; deze wordt uitgesteld tot 
de volgende vergadering, waarna wordt overgegaan tot het volgende punt 
der agenda: „Keuze van tijdschriften en boekwerken voor den lees-
cirkel en de bibliotheek". 

I >e uitslag is als volgt: 
Het Genootschap was reeds en blijft geabonneerd voor den lees* 

ctrkel en tafel, op : 
De Ingenieur, Maandblad voor Teekenonderwijs, Deutsche Bauzeitung, 

Wiener Bauindustrie Zeitung, The Architect, dc Nieuwe Gids, Matériaux 
et Documents, der Formenschatz en de Amsterdammer (Weekblad). 

Besloten werd in te teekenen op: „Encyclopédie d' Architecture." 
„Petites edifices bistoriques'' en „Gil Bias illustrée"; en aan te kooêtn 
voor de Bibliotheek\ „Burgerlijke bouwkunde en Waterbouwkunde", 
van Plasschaert; „Toegepaste Scheikunde voor den Ingenieur", door 
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Dr. S. Hoogerwerfti leeraar aan de P. S. te Delft, en eenige kleinere 
boeken en brochures. „ , . ., 

Als gewoon lid wordt geïnstalleerd de heer A Hofman, als idun 
wordt voorgesteld de heer Henri A. SchoUz te Amsterdam, door dc 
heeren P. van Goor en W. Kromhout (zn 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering ondei dank
zegging gesloten. 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Ai1» E E LING A M S T E R D A M . 
Vergadering ran l'rijdag 10 Febr, 1893. 

De vice-voorzitter, dc heer II. I'. Berlage N/.n., opende bij afwezig
heid van den voorzitter deze vergadering en verwelkomde met hartelijke 
woorden het nieuwe lid, den heer C. IJ. Posthumus Meyjes. 

Hierna bracht de penningmeester, de heer J. N. I.andré, verslag 
uit over het afgeloopen jaar en werd de rekening en verantwoording, 
nadat zij door eene commissie — Instaande uit tic heeren F. L. Cornet, 
II Moen G.Pzn. en B. J. Ouendag - was nagezien, goedgekeurd en 
tie liegrooting voor 1893 vastgesteld. 

Alvorens de punten van de agenda verder te behandelen vroeg dc 
heer W. F. Bijvoet Jr. of tie Afdeeling geen middelen kon beramen 
om het verleenen van crediet op langen termijn te beperken, hetwelk 
kleine ba/en dikwerf zeer tot schade moeten geven. Op aanraden van 
den voorzitter werd dit punt niet verder besproken en den heer bijvoet 
aangeraden zich daarover schriftelijk tot het Bestuur te wenden, opdat 
die quaestie meer voorbereid kan worden en daarna in eene volgende 
Vergadering besproken. 

Tot leiIen van het lïestuur in plaats van tie aftredende leden, de 
heeren II. I'. berlage N/n. wiet herkiesbaar) en Jos. Th. J. Cuypers, 
tlie zich niet herkiesbaar stelt, werden gekozen de heeren J. E. van 
der Pek en C. B Posthumus Meyjes. De secretaris, de heer bruning, 
brengt onder toejuiching der Vergadering hulde aan den heer Berlage, 
die uit het bestuur treedt. Bij acclamatie wordt de heer J. F. Klink
hamer herbenoemd tot voorzitter. 

Besloten wordl een schrijven te richten aan het vroegere bestuurslid, 
tien heer Cuypers, houdende dankbetuiging voor hetgeen tleze in het 
belang der Afdeeling heelt gedaan. 

Alsnu komen tie door de Maatschappij gestelde vragen aan de orde. 
De leden, die aan het debat omtrent vraag I deelnemen, verklaarden 
deze vraag wonderlijk en onduidelijk, zoodat heloten wordt hieiover 
geen rapport uil te brengen. 

De overige vragen worden tot rapport in banden gesteld van dc 
volgende heeren: voor vraag II N. M. Koning cn Van der Pek, 
vraag III I.andré en Ouendag, vraag IV Cornet en F. W. M Pog-
genbtek, vraag V Poggenbeek, vraag VI wordt iu vei bami gebracht 
met vraag VII en daarover zal tloor de heeren Berlage en Posthumus 
Meyjes rappo't worden uitgebracht. 

liet laatste punt van de agentia: „bespreking van de mogelijkhei 
en wenschelijkheid tot opmaking cn instelling van een normaal type 
bestek,'' wordt door den heer Poggenbeek besproken en besloten, dit 
punt op eene volgende vergadering nogmaals te behandelen , waarna 
tic vergadering gesloten wordt. 

B I N N E N L A N Ü S C H E B E R I C H T E N . 
A M S J K K P A M . Iu de Woensdag jl. gebonden vergadering van den 

gemeenteraad kwamen verschillende adressen ter tafel, waarin ge
protesteerd wordt tegen de opdracht aan eene buitenlandsche firma 
van tie levering en bew er king van 250 kub. meter I fberkircliner 
zandsteen voor het te bouwen Gemeentemuseum. De wethouder van 
publieke werken, gaf naar aanleiding dezer adressen inlichtingen, 
waaruit bleek, dat de Oherkhchner steen is uitl>esteed aan tien alhier 
wonenden agent der groeve, welke voor het minste bedrag had in
geschreven. Dat men de -«teen aan tie groeve laat bew erken, geschiedt 
in tie eerste plaats, omdat de rechtstrecksche levering van de groeve 
naar bier uit den aard der /aak goedkooper is ; alleen op de trans
portkosten geeft dit een Voordeelig verschil van ƒ2500. In de tweede 
plaats moest tic levering der steen vroeg plaats hebben, met het oog 
OP den datum van het gereed komen van het Museum, en is het 
niet aannemelijk dat bij de bewerking alhier aau den eisch eener 
spoedige allevering zou zijn voldaan. Ten slotte doet spreker op
merken, tlat tlezen zomer nog eene menigte steen zal te verwerken 
overblijven. 

Dr. Cuypers, hoewel voorstander om zooveel mogelijk werk hier 
ter stede te doen geschieden, verklaart niet de overwegingen, die-
hebben geleid tot het doe» bew eiken der steen aan de groeve, le 
kunnen instemmen, llij wijst er bovendien op, tlat de Oberkirchner-
stecn in zachtcn staat, aan tic groeve zelve, veel beter en gemakke
lijker kan worden bewerkt dan wanneer die steen, naar hier gezonden, 
eerst geruimen tijd aan tie lucht is blootgesteld geworden. 

Eenige raadsleden verklaren zich niet voldaan met de tloor tien 
wethouder gegeven inlichtingen. Uwe men üc zaïk ook beschouwe, 
tie gelegenheid tot mededinging had aan de Amsterdamsche steen
houwers niet moeten worden onthouden. Een tier oorzaken van de 
werkeloosheid in den winter is juist tlat in tien zomer het werk zich 
ophoopt, waardoor werklieden van buiten worden gelokt, die dan 
in het kwade seizoen hel aantal der werk loozen vermeerderen; ten 
slotte wordt eene motie voorgesteld, waarbij at keuring wordt uitge
sproken over de wijze waarop tloor de afdeeling publieke werken 
is gehandeld. 

De burgemeester verdedigt hel gehemde en de houding tier ambtenaren 
van publieke werken; naar aanleiding van verdere verklaringen tics 
welhoudcis, waarbij hij le kernei; geelt, iu alle omstandigheid waar 
dit mogelijk is, publieke aanbesteding uit le schrijven, wordt de motie 
ingetrokken en worden tic adressen lot afdoening in handen ge-teltl 
van B. cu W. 

PERS* bNAUA. 
— Bij den waterstaat in Nederlandsch-lndie' 

zijn overgeplaatst van tie res. Bantam naar de 
res. Batavia, de opz. 2c kl. A. Ürcevourt; van 
de res. Batavia naar de res. Bantam, tie opz. 
2e kl J. Halbisch: van tie res. Bantam naar 
het gouv. Sumatra's Westkust, dc opz. le kl. 
M. P. Lichthart; bij tien algem. dienst van tie 
res. Madjoen naar tie res. Soerabaja, tie ing. 
3e kl. F. t' Nautaj van de res. Banjoemas 
naar het gouv. Atjeh en Onderhoorigheden, 
dc opz 2e k! A. G. den Hartog. 

voorts toegevoegd aan deu chef tier 2e water-
staatsaftl., de opz 3e kl. II. J. Begeer en de 
opz. Ie kl. M. Donk; aan den chef tier 5e 
waterstaatsafd., de adsp.-ing. L. 1. graaf van 
Rantivvijck. 

— Bij tie staatsspoorwegen op Java is belast 
met de tijdelijke waam. tlei betr. van gecoii.m 
bij tie I höqgdok-maatschappü Tandjong-Priok, 
tie adjunct-chef der 3e afd. G. A. Fokker. 

— Ter beschikking van tien chef van den 
aanleg der lijn Preanger—Tjilaijap is de werk
tuigkundige W. J. Tjassen- Kcwer gesteld. 

— Bij Kon. hesl, is benoemd tot ingenieur 
der telegraphic* A E. R. toilette, thans adjunct-
ingenieur der telegraphic 

— De Koningin-Regen*es heelt, in tic plaats 
van wijlen den heer J. W. van Borselen, tot 
lid der Commissie vandekonmklrjkesubsidicn 
voor beeldende kunsten benoemtI tien heer 
Louis Apol. 

— Naar men verneemt is den heer C. A. 
Besier, op zijn verzoek, wegens gezondheids
redenen, eervol ontslag verleend als hoofd
ingenieur bij de Nuord-ooslcr I.ocaal-spoorweg-
maatschappij. 

— De ingenieur le klasse vau het Oost-
Indische Waterslaatskorps, D. H. Havelanr, 
tlie zich met verlof in Nederland bevindt, zal 
voor een korten tijd naar Suriname worden 
gezonden tot het instellen van een technisch 

onderzoek in verband met de verbetering der 
afwatering iu en om Paramaribo. 

— De ingenieur (.harlts T. I.iernur is te 
Berlijn overleden. 

— Tot directeur van de coöperatieve zuivel
fabriek te Steenwijkcrwold is benoemd tie heer 
11. M. Brandsma, oud-directeur van de Zorg-
vlietsche room bot ei fabrieken. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
W e 1 k 1 111 g k u n 11 i g t e e k e n a a r , 

in staat zelfstandig te werken,aan hei etablisse
ment van de Ncd. Stoomlxioisehappij te 
Fijcnoord. Adres Boompjes 70, Rotterdam. 

A D V E R I E N T l E N . 

A A N B E S T E D I N G . 
<>|> W o e i i M i l a » ; 1 H u u r t 1893, 

i l i ' s namiddags te 3 u u r , zal d o o r de 
. tnisfri'i/llmsr/tr t'} ill It tints-Mi I ill'sr/tit/>/'// 

in bet café Panorama, Plantage Midden-

bunt tl' A.M.-TKliliA.M WOl'dell IIJIIll»»'-

Kt«M'd : 

Het bouwen van een stalgébj »uw 
voor b l )marden met remise 
voor tramwagens, ziekenstal, 
smederij, woning en verder 
bijkomende werken, <ip een 
terrein in het Willemspark 
gemeente Nieuwer-Amstel. 

Hel bestek met •'! ( r e k e n i n g e n is v i m 
Maandag '10 Februari e, k. af, uil f3.— 
pet sir], ie v e r k r i j g e n Ier boekdrukkerij 
v a n ('. A . S P I N en Z O O N , N.-Z. Voor
burgwal 's/' te AMSTERDAM, 

I n l i e l i l i n g e i i geven i le a r c h i t e c t e n S. 

I.. V A N ( i K X D T e n J . a. V A N ( J E N D T 
A . l . z s . aldaar. 

ran luttel en MUI slant, in verschillende 
< >ti.f.triii luit. Prijscouranten en i n 
l i c h t i n g e n tip a a n v r a g e g r a t i s hij 

i i . n. li. siIIOI.TI:. 
Fabrikant, Priuseiigiacht 516, AMSTERDAM. 

Deugdzaam Stukadoorwerk 
. _ . . . n . 1 . .... • > : . . . . . ! . n i . Sni 'c iaal a a n h e v u l 

„„., A d a m a n t . C h r o n . « l i t h en f f ^ ^ ^ J ^ ^ } ^ 
voor O l ' K t i V T l K - , H A 1)K A M I C U S , k K l ' k K N h , I A M I S U l S l - , h l v l > < - < nz. 
Owrtreffer.door h u n n e h a r d - en g l a d h e i d cn w i t g l a n z e n d e o p p e r v l a k t e v e r r e 
het eewone Ht i i cmloorwerU. , 
Ueii.-Auciil J . HAAfjtK J . Ü M I . « o t t e r d a m . 
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Ijvert tot concurreerende prijzen in uitstekende qualiteit: 
• t o i l s uit Bessemer staal en dwarsliggers. H' iwNOl)* 
compieel met toebehonren. A s s e n en W i c l t ' l l . 
Stalen banden en assen uit Siemens Martinstaai. 

Tramwegmaterieel, Systeem Haarmann. 
Beveelt zich bijzonder aan tot levering van gesmeede stukken voor S C H E E P S M A C H I N E S 

en van gegoten-stalen voorwerpen, alie soorten Faoonguss. Alles uit Siemens Martinstaai, op 
verlangen volgons de voorwaarden van Bureau Veritas of Duitsche Lloyd. 

Vertegenwoordiger: F. W. VAN GENDTJGz.,Van-Speijkstraat 117, 
s.(iu A M : M I A ( , I : , 

die gaarne tol het geven van nadere inlichtingen bereid is. 

( 1 V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N 
V r ^ a p f c . U N C O M P L E T E 

^#*^Y GEBOUWEN 
« P ^ y ^ V j f l H V A N G E G O L F D I J Z E R 

^p^WilhJiBmanns 
OPGERICHT 1856— £,ERE DIPLO MA -

GENERAAL-AGENT: .' T. G. TISSOT J R . . AMSTERDAM. 

BECKER &BUDDINGH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

WATERTA». IMMK1IHHT 
KN AXDKI1K 

I X S T I U J I K X T K X . 
voor IXUENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 
(loóiuailleorcl-ijzeron 

P e i l s c h a l e n . 
W E E G W E R K T U I G E N . 

BENNEWITZ & C°. 
Papiersttïc - fabrikanten. 

DAMRAK 85. AMSTERDAM. 
bevelen IIMH reeds 7.00 gunstig bekend fabrikaat 

aau t"t decoratie van Plafonds en Wanden, zooals 
, t Kroon, Koof̂  perk en andera lijsten, Rowtten. Dour-

bekronlngtn enz ter geheele vervanging van itikadoof* 
weik; hel ,jt;it zich zeer gemakkelijk en tegen alles beves

tigen, is zeer lielit, tegen vocht en vuur bestand, direct te 
beschilderen, eigent zich zoowel voor nieuwe als te nioderniseeren 

gabonwen «n ka 1bij verhuizing zo ilerg vaar voor breken afgenomen 
en ju de te betivkken woning bevestigd worden. Het lustige witten 

irvall en ongelukken, door afvallen, zooalt hij gips dikwijls voorkomt 
ziju totaal onmogelijk (iedlustreerd monsterboek it f 1 — ve knjglianr. 

O-

Provinciale Waterstaat 

FRIE8L A_ND. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag 'len 'i In Februari 

ISOIt. des namiddags ten I ure. zal 
in liet gebouw van liet Provinciaal 
Bestuur te l.iciiirnrilen. overeenkom
stig § § 434 en 4:!;"» cler A. V., hij enkele 
inschrijving worden aanhesteed : 

Het vernieuwen van de SLUI
Z E N J en II in het Kanaal 
van de llooidammen tot de 
Kolonievaart, in twee per
ceelen en in massa. 
Kaming le perceel /"22,800. 

, 2e „ „ 18,540. 
Het bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw. 
Oezegelde formulieren voor insehrij-

vingsbiljotten zijn tegen betaling van 
2~> en bestekken tegen betaling van 
f I..ÏO op het Bureau van den Provin
cialen Hoofdingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan 
op Woensdag 22 Februari e. k. 's voor
middags ten 1(1 ure, beginnende te 
Drachten. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te be
komen bij den Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat te Leenint ril'en. 

Leeuwarden, '.» Februari lH'.n. 
Dc Cow iiiixsn ris tier Koningin in 

de provincie Friesland. 
VAN 1IAKINXMA THOE SLOOTEN. 

OPZICHTER 
E e n # © H « M E W 8 C H v a n 2 8 - J B r i g e n 

leeftijd, practisch ontwikkeld en sedert 
een viertal jaren met het toezicht van 
verschillende bouwwerken belast, zoekt 
eene dergelijke betrekking, liefst in 
Noord- of Zuid-Holland. 

Adres onder letter X 1,1, Bureau van 
Dc Opmerker. 
Ter drukkerij der Vennoots. „liet Vaderland". 
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VAN GENDT J(»z. Allies voor Redactie cn Administratie REDACTEUR: 1'. 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / * 5 .— 

voor de landen der Postunie, bij vooruitlie'.aling . . . . „ 6.50 

voor de overige landen, bij vooruitbetaling ,. S.— 

Het abonnement kan met elk nommer aanvangen. 

\DVERTENTICN per regel f 0.20, en / 0.10 voor het bewiisnommer 

(Iroote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentiën tegen lage tarieven. 

AIZOSIIKRUJKF. NUMMERS niet of /.onder plaat /•015 

TIJDSCHRIFTLEZING. IV. 

zonen Albions hebben door dc ligging van hun 
vele eigenaardigheden behouden en met voor-

D 
land 
liefde ontwikkeld 

Een der voornaamsten is lv.in selfgenoegeaamlteid, 
om 's hemels wil niet te verwarren met de hun slechts 
toegeschreven zonderlingheid. 

De Engelschman van goeden huize of van goede 
opvoeding doet in aangename voimen voor niemand 
onder: toeschietelijk geenszins, maar evenmin onbe
leefd : afgesloten en teruggetrokken. maar daarom 
niet ongenaakbaar. 

Schrijver dezes kwam deze karakterbeschrijving, 
die allerminst op nieuwheid mag bogen. levendig 
voor den geest bij het doorbladeren van jaargang 
\)i van het voornaamste Engelsche weekblad Tlie 
building news. 

Meer dan 1000 pagina's compressen druk, (met 
terzijdestelling van de advertentiën 1, niet ver van de 
300 dubbele bladen met illustration , ziedaar het 
uiterlijk. 

Korte, helder en bondig toeschreven artikelen over 

I trans-kan aalsch belang, te weten over de sproei-
I velden van Herlijn, geuriger gedachtenisse! 

Hen oordeel vast te knoopen aan een tijdschrift-
inhoud over den stand van wetenschap of kunst in eenig 
land, gaat slechts tot op zekere hoogte en moet met 
omzicht geschieden 

's Redacteurs persoonlijkheid, diens wetenschappe
lijke bevoegdheid en maatschappelijke invloed dient 
in aanmerking genomen: 's redacteurs persoonlijkheid, 
die medewerkers aanwerft. uitvindt. aan 't werk zet: 
diens wetenschappelijkheid, hem in staat stellende een 
keus te doen uit 'tgeen hem wordt voorgelegd, ook 
om de actualiteit of het blijvende belang eener bij
drage te beoordeelen: diens maatschappelijke invloed, 
aan zijn woord gezag verleenende. 

Maar toch behoeft men niet geheel het trekken 
van parallellen met andere tijdschriften na te laten. Hen 
tijdschrift, dat zóó bloeit, en daardoor in staat weke
lijks een kleine 40 pagina's druk met een 8-tal folio 
verluchtingen te leveren. moet wel in den smaak 
vallen en een weerklank zijn der beweging op bouw
kundig gebied. En wanneer men het vergelijkt met 
een ander bloeiend weekblad, het Herüjnscho Xeit-

die het Engelsche bouwkundige gemoed ' schrift für Ihiuiecscu, dan zal men wel geen ongelijk-de vragen, 
beroeren; illustraties, allen - zonder uitzondering — 
perspectievisch , met kleine, in een hoek aangebrachte 
plattegronden, waarop (door de verkleining) aan
wijzingen, die men met een sterk vergrootglas ter
nauwernood ontcijfert; daarnaast verhandelingen, als 
in onze leerboeken (over schaduwbeschrijving, over 
hoogst eenvoudige berekeningen, over landmeten, over 
stabiliteit van muren) - - zietdaar een karakteristiek 
van het innerlijke 

En de zelfgenoegzaamheid kwam aan het licht door 
de weinige notitie, die er genomen wordt, van wat 
er op 't continent voorvalt. Slechts eenige weinige 
platen zijn gewijd aan bouwwerken in 't overig Europa, 
o. a. aan den kruidtoren, te Hudapest, in een vroegere 
tijdschriftlezing door ons beschreven. 

Wij vonden er slechts een beschouwing in over een 

soortige grootheden hebben vergeleken. 
Welnu, dan moet om degelijkheid en afwisseling 

van inhoud . de Building News verre, verre wijken 
voor zijn Duitschen collega en als wij wisten, dat 
onze stem tot dezer redactie doordrong, zouden wij 
't geneesmiddel in bedenking geven . dat wij gaarne-
op onze Bouwkundige Bijdragen toegepast zagen, om 
ze uit haar onbeduidendheid op te heffen, — namelijk 
om een weinig meer notitie te nemen, van 'tgeen 
over de grenzen van 't eigen land voorvalt, als ver-
frissching, opwekking, navolging! 

Het bovenstaande neemt niet weg, dat jaargang 
1892 der Building News toch altijd veel belangrijks 
te zien en te lezen geeft. 

1 let prijsvraagwezen woedt in Engeland en Schot-
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land onbeperkt voort. Voor gemeentehuizen in een I Bij de Engelsche architecten heerscht een algemeene 
aantal plaatsen (o. a. te Oxford), voor een technische 
school te Manchester, voor een krankzinnigengesticht 
te Newcastle on Tyne, voor verschillende bibliotheken 
(o. a. in de buurt van Whitechapel te Londen), voor 
dc stichting van kerkjes, voor een museum te Glasgow 
worden prijsvragen uitgeschreven. Men heeft er zelfs 
een soort uitgevonden, dat vooral dan nuttig zou kunnen 
werken , als de prijsvraag niet serieus bedoeld was. Men 
laat namelijk ieder , die wil mededingen een som van 
I, 2 of meer pond sterling betalen voor instructies,— 
en de daaruit verkregen gelden vormen de prijzen! 
Terecht vindt men tegen dat al te groote industria-
lismc verzet aangeteekend! 

Maar ook tegen de manie der uitschrijving tusschen 
enkele gelukkigen. 

Inderdaad blijkt ook hier uit de illustraties, bijv. 
van drie bekroonde ontwerpen voor het museum te 
Glasgow, dat een prijsvraag lang niet altijd een goed 
gebouw oplevert, ja dat de beste krachten zich vaak 
nict aan de wisselvalligheid van een concours, met 
al zijn kosten en moeilijkheden, wagen. 

Tot onze groote verwondering waren er nog Engelsche 
klassieke ontwerpen onder (voor een gemeentehuis te 
Bath, voor een beurs te Manchester) : een porticus 
met wijd uiteenstaande Corinthische kolommen (de 
araostylos van Vitruvius), waarboven een fronton; 
verder een paar terugspringende zijvleugels en een 
paar hoekvoorsprongen met torentjes — het geheel 
een onverkw ikkelijkcn indruk makende en herinne
rende aan de National Gallery op Trafalgar-square te 
Londen. 

Over het algemeen uit zich de architectuur het best 
in de villa's, die bij honderden door de de steden 
ontvliedende Kngelschen gesticht worden. Daaronder 
zijn alleraardigste plannen. De plattegrond is steeds 
gegroepeerd om de Hall, half vestibule, half woon
vertrek , waarin meestal de sierlijke zichtbare trap 
gelegd is. Aan bozv-windows (arkels) ontbreekt het 
nergens, ook niet aan een hoog dak, waarin liefst 
een aantal groote toppen de daarin gelegen vertrekken 
aand liden. 

Meestal hebben de landhuizen slechts een verdieping: 
men verkrijgt daardoor lange, flinke lijnen en een 
indruk van behaaglijke rust; op allerlei vernuftige, 
allerliefste combinaties van een bowwindow met 
een overstekend dak, of met een top, of met een 
schoorsteen, of met tal van schoorsteenen, leggen 
onze collcgucs d'outre Manche zich toe. 

Wat zij ook nooit verzuimen, is 't inrichten van 
gezellige hoekjes, waar men zoo snoezig en knuffig 
kan zitten babbelen en flirten ! Vaak wordt de 
hooge schoorsteen als een etalage van bibelots be
handeld, in een uitbouwsel gesteld, een paar treedjes 
hooger dan het overige vertrek, een inrichting, die 
in dc oud-Duitsche kamers ook gevonden wordt. 
Heel eigenaardig en echt Kngelsch is de handelwijze 
om een achthoekige bow-window eerst op borstwering
hoogte tc doen beginnen, op de manier als onze 
ouderwetsche zilverstil ids-winkelkasten. De voorsprong 
vormt dan een allerliefste gelegenheid om planten te 
plaatsen. 

Is het motief der hooge, zich herhalende toppen 
(geen dakvensters) of der bow-vvindows bij de land
huizen op zijn plaats, bij stadsgebouwen, die hoog 
zijn , voert het tot groote eentonigheid, tegelijk met 
overladen onrust. Enkele der premiatcd ontwerpen 
(bijv. voor een gemeentegebouw te Bur)-, van den 
heer Bromley) mogen dit getuigen! 

Een algemeene opmerking zij hier tegelijk gemaakt. 

minachting voor al wat wij gewend zijn, goede pro
portion te noemen. Een zekere lompe plompheid, al 
of niet gewild, heerscht er. En zelfs de meesters, 
die zich in den besten naam verheugen, als Street, 
Watcrhouse, zijn er niet vrij van. Men denkc hier 
aan het Museum van natuurlijke historie te Kensing
ton, dat vooral in zijn gebreken zoozeer aan ons Rijks
museum herinnert, of eigenlijk omgekeerd, want het 
Rijks-museum is van later datum. 

De beantwoording der vraag: zijn er vaststaande 
proporties in de bouwkunst; is er in de waarde van 
dc proportion der architectonische vormen een op
klimming, totdat de schoone vorm verkregen is, zou 
ons hier te ver voeren. Naar onze meening bestaat zij : 
de „mindere goden" onder de bouwmeesters zullen 
wel doen zich daaraan te houden. Wie er zich niet 
aan houdt, zal door de geschiedenis gericht worden ! 

()nder de meest belangw ekkende moeten de artikelen 
geteld worden over deLondensche bouwverordeningen; 
men verwondert zich er — en niet alleen ten opzichte 
dezer verordeningen — over, in het land bij uitnemend
heid der individuëele vrijheid zulke strenge, en tot in 
kleinigheden afdalende bepalingen te vinden , bijv. over 
de afmetingen van balken , over dc grootte der vensters 
ten opzichte van den vloer (Vu,), over de noodzakelijk
heid van brandluiken bij de trappen. 

Ook die over de opleiding van architecten. liet 
is van genoegzame bekendheid, dat — evenals van 
technici — de opleiding van architecten bij onze 
overzecschc naburen veel te wenschen overlaat. Men 
komt als leerling bij een ouderen, maakt zich eenige 
kunstgrepen van het teekenen eigen, en — eindigt 
met practijk tc zoeken, tout conune elicz nous! De 
veelvuldige competitions in het groote land zijn uit
stekend geschikt aan de opkomst van een bouwkundig 
proletariaat de hand te leenen. De Royal Institu
tion of lUitish architects heeft dat ingezien en 
verleent den titel van lid, echter niet dan na een onder
zoek van bekwaamheid. Het E. R. I. B. A . (Eellow 
Royal institution of British architects) geilt dan ook als 
een brevet, en zal niet licht door hem, die het 
voert, vergeten worden. 

Van critiek of bespreking van uitgevoerde werken 
is de Huilding News, zooal niet geheel, dan toch 
grootendeels afkcerig. Zeer bepaald zoekt zij haar 
kracht in een macht van illustraties, een of meer steeds 
perspectievisch behandelde gezichten van bouwwerken, 
enkele malen met een spaarzaam detail, en als gezegd 
met een klein plannetje met onleesbare inschriften in 
een hoek. Het komt ons voor, dat cr aan de redactie 
een teekenbureau verbonden is, waar men de ingekomen 
ontwerpen in perspectief zet, naar een ontwerp en 
een photographic, waarin in Engeland verbazend ge
liefhebberd wordt. Anders is het niet te verklaren, dat 
bijna alle illustration zoo van dezelfde hand zijn , en 
zoo gelijkvormig — als penteekeningen — zijn be
handeld. 

Er wordt toch ook wel eens critiek uitgeoefend: 
en deze is dan niet malsch. In een der artikelen 
troffen wij een beschouwing van de nieuwe A'/asua-
polski-inrichting. Zij is kort, en niet zeer duidelijk 
voor hen, die het gebouw niet kennen. Het is met zijn 
verglaasde baksteenen , en zijn driedeeling door sterke 
voorsprongen, een violent assertion of individuality 
zegt de schrijver. Nu is individuality in de bouwkunst 
een eigenschap, die tot groote dingen kan voeren! 
't Komt ook hierbij op den grondslag aan ! 

-O 
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Aan studie der oudheid, wordt in het weekblad 
weinig gedaan. Dit mag verwondering wekken ineen 
land met zulke indrukwekkende overblijfselen, vooral 
der latere Gothick. Van een herstelling der West
minster Abbey tc Londen, waaraan men bezig is, 
komt een photo voor, waarop wonderlijke inwendige 
luchtbogen. 

Van een profaan laat-Gothisch monumentje, schilder
achtig en juist gedacht, hopen wij den heer redakteur 
te bewegen een afbeelding te geven ; wij bedoelen het 
zoogenaamde Marktkruis in een plaatsje genaamd 
Chichester. Het is een achtkant aan alle zijden open 
gebouwtje, waarvan de gewelven in 't midden rusten 
op een zware kolom. Van buiten vertoont het Tudor-
bogen en ribben, die zich in een klokkentorentje ver
eenigen. 

Het was bestemd voor vrijen verkoop van kleine 
marktwaren: als zooveel laat-Gothische zaken is het 
een bewijs tc meer hoe er in iedere vormentaal kunst
werken zijn te scheppen voor hem, die de taal 
machtig is ! 

Nuttige vingerwijzingen voor ons, die over een ont-
eigeningetje, dat de zonden der voorvaderen op het 
gebied van hygiëne moet goedmaken, zaniken tot in 
het oneindige, vinden wij in de bespreking eener 
straat, op het drukke Strand uitkomende, die 206,000 
pd. st. of ± 25 millioen aan onteigening zal kosten, 
en de daaruit voortvloeiende verplaatsing van arbeiders
gezinnen. 

Zal 'tgeen men daar aandurft, waar het eigendoms
recht nog hooger staat dan bij ons, hier langer tot 
de vrome wenschen behooren, vragen wij? Zal bij 
ons dc strijd tegen de kelderwoningen van platoni-
schen aard blijven? 

Laat ons hopen dat men weldra het voorbeeld 
van Glasgow en Londen cn andere Engelsche steden 
volge, en de handen uit den mouw steke! 

Het spreekt van zelf, dat men van het duizend
tal pagina's van een jaargang der Building News 
geen volledig denkbeeld in eenige weinige kolom
men mag verwachten Echter vleien wij ons den 
indruk te hebben weergegeven, die de lezing ons 
gaf: wij verhelen 't niet van onbevredigheid. 

Wij erkennen, dat een weekblad in 't algemeen een 
andere richting moet hebben als een maandblad. In 't 
eerste behooren de actualiteiten een eerste plaats in 
te nemen. Maar daarnaast moet toch staan iets blijvends, 

't (ieen men voor weinige dagen sticht , kunnen 
slechts decoration zijn. Al 't andere dat uit 's bouw
meesters pen vloeit, zij bestemd cn vatbaar voor 
langoren duur! 

Amsterdam, I Maart '03. I. G. 

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

I V . 

(Vervolg en slot van bladz. 64.) 
HET NOTTINGHAM STEAM DISINFECTING APPARAAT, 

uit de fabriek der heeren Goddard, Massey en Warner 
aldaar, bestaat uit een, met veiligheidsklep, peilglas , 
manometer en perspomp voorziene cilindrischen stoom
ketel, welke de eigenlijke desinfectieruimte, —eveneens 
met manometer voorzien — omvat en zoodanig be-
metseld is, dat de rookgangen hem geheel omslingeren. 

De beide einden zijn gesloten met stalen holle 
deuren, welke door middel van buizen met beweeg
bare gewrichten zoodanig met den ringvormigen stoom
ketel zijn verbonden, dat water en stoom zonder 
stoornis kunnen circuleeren; bijgevolg is de ontsmet

tingsruimte zoo volkomen mogelijk door eene stoom-
bemanteling ingesloten en kunnen alle zijden gehouden 
worden op eene temperatuur, welke met de spanning 
van dien stoom overeenkomt. Hierdoor is elke moge
lijkheid voor condensatie weggenomen en een groot 
voordeel op dc beschreven toestellen behaald. 

In de rookkanalen bij de bemetseling gevormd, 
liggen pijpen tot doorlating van lucht, welke, na 
daarin verhit te zijn, in de ontsmettingsruimte kan 
worden gedreven. 

Verder is het toestel voorzien van een exhauster, 
eveneens aan den binnenketel verbonden en evenals 
de luchtbuizen door een afsluiter daarvan gescheiden. 
Opent men den afsluiter en brengt men den exhauster 
in werking, dan zal een sterke stroom heete lucht door 
den oven gaan en dc te ontsmetten goederen voor de 
toelating van stoom gereed maken. 

Zijn de voorwerpen ontsmet, dan kan men weder
om met behulp van den exhauster den stoom afzuigen 
en, de heete lucht toelatende, den achtergebleven stoom 
wegvoeren en de voorwerpen volmaakt drogen. 

De behandeling van dit toestel is als volgt: Het 
vuur wordt aangestoken, de oven met de te ontsmette 
goederen gevuld cn de deuren met klemschroeven 
stoomdicht gesloten. In dien tusschentijd ontwikkelt 
zich de stoom, doch deze kan geen hooger spanning 
bekomen dan 2 atmosphecren, omdat dan de veilig
heidsklep de overproductie laat ontsnappen. Daarna 
brengt men den exhauster in werking en opent den af
sluiter der luchtbuis, waarna oogenblikkelijk zulk een 
krachtige stroom heete lucht door den oven en de 
voorwerpen trekt, dat men na betrekkelijk korten tijd, 
de kleppen kan sluiten. Alsdan wordt de stoom 
in den oven toegelaten — binnen 2 minuten is aldaar 
dezelfde spanning als in den ring verkregen — en met 
stoomproducecring voortgegaan tot de veiligheid 
blaast, en dit gedurende 10 a 15 minuten volgehouden. 
Dan wordt de stoomtoevoer gesloten, de exhauster 
geopend en de stoom uit den oven gezogen. Hierna 
opent men de hecte-luchttoevoer, waardoor droging 
veroorzaakt en latere condenseering belet wordt. 

De geheele bewerking, zegt men, duurt naar om
standigheden 20 a 30 minuten, en wel 5 minuten voor-
warmen , 10 minuten directe stoom en 10 minuten 
drogen. De stoomdruk- is 2 atm. = ± 120" C.; de 
heete lucht van 110" C. 

Uit deze beschrijving moge blijken dat dit nieuwere 
toestel in hoofdzaak met de hiervoren beschreven 
cilindrische ovens overeenkomt, en dc verbetering 
alleen bestaat in de toevoeging van een exhauster 
om heete lucht door den oven en de goederen te 
drijven, opdat de stoom op de voorwerpen niet con-
dehseèren, en de goederen volmaakt droog uit den 
oven komen zouden. 

Gelijke inzichten als die van de heeren Goddard c. s. 
leidden de heeren Manlove, Alliott cn Co., allen te 
Nottingham, ertoe een oven te maken, waarbij de 
exhauster door stoom van hoogen druk eerst een zeker 
luchtledig haalt, alvorens de heete lucht toe te laten. 
Dit toestel is de AI.I.IOTT i:x P.vrox's VACUUM 
DISINFECTOR. 

Het komt alweder in vele opzichten overeen met 
Mr. Washington Lyon's Patent (De Jongh & Co.); 
alleen zijn middelen beraamd om de voorwarming en 
de werking van drogen stoom te volmaken en eene 
nog krachtiger luchtverversching en droging daar te 
stellen, dan zelfs bij dat der heeren Goddard c. s. 
het geval is. 
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Uitgaande van de overtuiging dat het uiterst onzeker 

is of goederen van compacten aard, zooals dekens, 
bedden, matrassen en dergelijke- die groote hoeveel
heden lucht bevatten — wel door een eenvoudige 
luchtstroom zijn te doordringen, hebben de heeren 
Alliott en Paton den oven cn de daarin aanwezige 
goederen tot zekere hoogte luchtledig gemaakt, ten
gevolge waarvan op het oogenblik dat de heete lucht 
of wel de stoom in de kamer wordt toegelaten, de 
goederen op eens en geheel cn al — dus niet slechts 
aan dc oppervlakte, doordrongen worden en eene vol
komen uitwerking verzekerd is. 

Verder is er voor gezorgd dat de lucht niet dan 
door en door droog en heet in de ontsmet! ings-
ruimte kan komen, en dit dewijl zij genoodzaakt 
wordt een tal van nauwe buizen — serpentins — 
te doorloopen, die in het benedendeel van het toestel 
aanwezig, doch door stoom omgeven zijn. In het 
gebruik van stoom voor verwarming van de versch 
aangevoelde lucht heeft men den besten waarborg 
voor de goede werking en de regeling van de 
temperatuur en worden anders voorkomende onaan
genaamheden en onzekere uitkomsten vermeden. 

De vorming van een gedeeltelijk luchtledig en de 
aanvoer van warme lucht na dien — o. a. na atloop 
der bewerking — heeft tengevolge, tlat vocht in de 
goederen aanwezig of er tloor liet ontsmetten inge
bracht , oogenblikkclijk verdampt en wel tot zoodanigen 
graad van volkomenheid, dat de goederen zonder 
eenig oponthoud kunnen worden ingepakt en verzonden. 

De toestellen zijn verder nog zoo ingericht, dat zij 
voor een gebruik naar verschillende zienswijze, kunnen 
dienen . en wel: 

1". als een eenvoudige hcete-Iuchtoven (door stoom 
verwarmd;; 

2". als een oven met stroomende heete lucht; 
3°. als een oven met lage-stoomdruk; 
4". als een oven met hooge-stoomdruk; 
5". als een oven met lagen druk en stroomenden 

stoom; 
6°. als een oven met hoogen druk en stroomenden 

stoom; bovendien kan men nog warme lucht aan
wenden tot voorwarming, tot droging en tot luchting. 

Het is buiten kijf, dat dit laatste toestel de meeste 
goede eigenschappen in zich vereenigt en zoo be
schouwd, zelfs den meest eisenenden zal kunnen voldoen. 

Ik zeg kunnen, want niet zelden ziet men zulke 
uitvoerige construction gebruiken op eene wijze, die 
het voortreffelijke doet verloren gaan en daardoor 
uitkomsten oplevert, die hoe duur verkregen, achter
staan bij de toepassing van meer eenvoudige toestellen. 

Het OXTSMETTIXGSTOESTEL VAN HET ElSENWERK 
KAISERSLAUTERN te Kaiserslautern komt in opvatting 
geheel met dat van Schimmel cc Co. overeen, doch 
het heeft de plaatijzeren kast door eene bemetseling 
met spouw, de tweede laag geribde verwarmingsbuizen 
door langs de wanden gestelde serpentins en dc 
opstelbare buitenrails, door een op rollen staand hulp
toestel vervangen. Xaar onze ervaring zijn de aan
gebrachte wjjzigingen zeer in het nadeel, al mogen 
zij misschien tot eene ietwat goedkoopere levering 
aanleiding geven. Metselwerk voor dergelijk doel 
achten wij ten eencnmalc ongeschikt. 

Het toestel van den heer FR. A N D R É T E H i L D E S H E I M 

berust op het gebruik van stroomenden waterdamp; 
het vertoont in doorsnede een rechthoek, waarvan de 

| onderzijde door een halven cirkel, de bovenzijde door 
i 

leen segmentboog is vervangen. I let onderste gedeelte, 
waardoor de vlampijpen loopen, is ter halve hoogte 
met water gevuld ; het bovengedeelte bevat den wagen 

! met de te ontsmette goederen. Onder het toestel 
ligt een vuurhaard en het geheel is op zoodanige 

I wijze ommetseld, dat de rook het op zijn weg naar 
den schoorsteen geheel omgeeft. 

De goederen zijn van den aanvang af aan de 
dampen blootgesteld, die bij het verwarmen uit het 

i water opstijgen; de afvoer, welke in het bovenvlak-
is aangebracht, staat gedurende den eersten tijd open 
ter verdrijving van de koude lucht; voor droging 
en luchting moeten een drietal boven het water 

'• liggende vlampijpen dienen; de thermometer is aan 
het bovenvlak geplaatst, in het kort er zijn m. i. 
vele zaken die niet tot aanbeveling kunnen strekken. 

De toestellen van de heeren R I E T S C I I K I . E X H O -

NEBERt; te Herlijn berusten evenals de oven van 
professor Van Overbeek de Meijer op het gebruik 
van stroomenden waterdamp, die bij vrij hangende 
voorwerpen, geheel zonder, bij zware pakken tot 
hoogstens '/iu a '/io atm. overdruk gebruikt wordt. 
(Jok hier heeft de aanvoer van den stoom aan de 
bovenzijde plaats en de afvoer van lucht aan de on
derzijde ('•), voor welk geval de thermometer aan 
de onderzijde moet worden geplaatst, zooals hier 
het geval is. 

Hun eenvoudigste toestel bestaat uit een houten 
kuip met ijzeren deksel. aan de bovenzijde met één 
aanvoer van lucht (warme lucht) en van een voor 
waterdamp, aan den bodem van een naar den 
schoorsteen leidenden afvoer voorzien. Verder is een 
houten rooster aanwezig om dien afvoer vrij te houden. 

Hij deze kuip behoort een waterketel met inwendige 
vuurhaard cn een kamer voor het verwarmen van de 
lucht. Het boveneinde van den ketel, waarin zich 
natuurlijk de stoom verzamelt en evenzoo het boven
einde van de warme-luchtkamer, is door een buis 
met afsluiter — dc eerste met een dubbelwegkraan — 
aan de kuip verbonden. Bovendien zijn nog een 
paar maatregelen getroffen tegen het ontstaan van 
spanning of gevaar. 

liet gebruik is als volgt: zoodra het water kookt, 
wordt de luchtaanvoer gesloten, de afvoer geopend 
en tie stoom toegelaten. Deze zal dan eene beweging 
van boven naar beneden en vervolgens naar den 
schoorsteen aannemen en zoo de vereischte tempera
tuur in dc goederen invoeren. Xadat deze werking 
ongeveer een halfuur heeft geduurd , wordt de lucht
aanvoer weer geopend, de stoomtoevoer omgestcld en 
tie stoom in den schoorsteen gevoerd, waardoor een 
trek ontstaat, die den afvoer van stoom en den aan
voer van warmelucht, this de droging, ten zeerste 
bevordert. 

Xaar deze zelfde beginselen vervaardigt genoemde 
firma behalve nog andere, ook groote ijzeren ont-
smettingsovens, met naar rato grooter en meer vol
maakte stoomproductors en al naar verkiezing met en 
zonder ventilatie- en drooginrichting. 

Dc vorm van dc eigenlijke ontsmettingruimte wijkt 
van die van Schimmel alleen daarin af, dat bodem en 
dek segmentvormig gebogen zijn. 

Het behoeft niet meer herhaald te worden , dat ik 
dergelijke toestellen zoo zou willen inrichten , dat er 

(•) Het aanvoeren van itoom aan de bovenzijde cn liet afvoeren van 
de lucht beneden, lierust op de meening dat de koudere lucht, die 
reeds wegens hare zwaarte in «le lagere deelen terugtrekt, door den 
daarop drukkenden stoom geheel zal worden uitgedreven. 
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geen twijfel blijft bestaan of de voorwarming wel vol
doende is. In het algemeen echter schijnen de Duitsche 
fabrikanten daaraan geen waarde te hechten, en toch 
is liet ons herhaaldelijk gebleken dat slecht voorge-
warmde goederen — zelfs nieuwe — vlekkerig 
worden, terwijl ze bij behoorlijke voorwarming onbe
schadigd blijven. 

De eivormige oven van den heer |. L. Hacon te 
Elberfeld — de andere toestellen van die fabriek geven 
na het vorige niets opmerkelijks meer — lijkt mij 
eene zeer verbeterde uitgave van die der heeren De 
Jongh en Co., omdat daarbij voorwarming en venti
leering is aangebracht. Overigens komen zij vrijwel 
met elkaar overeen. 

HET roKSTKt, SVSTKEM OSCAR SCHIMMEL EN CO., 
VOLGENS ONZE LAATSTE fcONSTRUCTlE. 

Toen mij in liet vorig jaar werd opgedragen te-
zorgen voor de levering van een ontsmettingstoestel, 
dat zoo na mogelijk aan de tegenwoordige eischen 
voldoet, hebben de laatste verbeteringen, de nader 
gebleken uitkomsten bij de bestaande ovens en het 
al of niet wenschelijke voor het gebruik in de practijk 
ertoe geleid het toestel te vervaardigen , dat op de 
platen IV, V en VI is aangegeven. 

De overweging dat het ontsmetten — althans van 
Gemeentewege — geschiedt bij groote massa's en 
door personen, niet juist om hunne ontwikkeling of 
groote bedrevenheid daarmede belast, deeil ons be
sluiten gecompliceerde bewerkingen of toepassingen 
die aanleiding tot misbruik kunnen geven, evenzeer 
te vermijden, als de o. i. minder gelukkige construction. 
Om daarvan enkele te noemen: 

i". Het hebben van een stookhaard aan het toestel 
ter ontwikkeling van den stoom, zooals dat bij de-
cilindrische ovens, met lagedruk-stoomspanning wer
kende , bestaat. 

Aannemende dat men bij dit systeem eene voor-
voorwarming tot 75 0 C. wenschte, dat zou men met 
den oven van l'rof. Van Overboek de Meijer kunnen 
trachten die temperatuur te bekomen, doch alvorens 
die temperatuur te hebben opgewekt, zal er in del 
ringvormige ruimte zooveel spanning zijn ontstaan, dat 
de veiligheid blaast. Men zou dan den afvoer naar den 
schoorsteen kunnen openen, doch de werkman bezwijkt 
voor de verleiding en opent liever den inlaat naar het 
inwendige, want hard stoken en den stoom laten | 
vliegen, dat doet hij van nature niet. 

Ik ben overtuigd dat velen zullen zeg 
dat zou toch opzettelijk misbruiken zijn' 
gelijk, maar zulke dingen leveren een 
het oneindige. 

Kan het eenigszins, dan is het verre te verkiezen 
den stoom te ontleenen aan een ketel, bediend door 
stokers, die met de ontsmetters niet in aanraking 
komen. 

2". De cilindervoim, hoezeer in vele opzichten aan 
te bevelen, heeft het nadeel, dat er veel ruimte ver
loren gaat. Om volgens het hier bestaande gebruik 
dekens enz. los en vrij te kunnen uithangen, matrassen 
te plaatsen en bedden uit te leggen, zou de oven een 
diameter van 2.25 M. binnenwerks moeten hebben, 
dus 0.75 M. grooter moeten zijn dan de meest voor
komende. 

3". De ïcarmtebton bij den cilinderoven, hoe uit
muntend tot voorwarming geschikt, leent zich niet 
tot verwarming van de lucht, welke na afloop der 
ontsmetting tot luchting en droging moet dienen. Wil 
men daarin verbetering brengen, dan komt men tot 
den ovalen vorm •—• zooals Hacon te Elberfeld - - of 

jen: „maar 
; men heeft 
strijd tot in 

tot een met zooveel grooter diameter, dat serpentins — 
als bij Alliott & Patons patent —• en dat zijn uit
nemende oplossingen — onder den wagen geplaatst 
kunnen worden. Eene eenvoudige klep, aangebracht 
in de deur uitkomende in het ontsmette lokaal. 
zooals men oppervlakkig genomen voldoende zou 
noemen, zou een plotseling condeiiseeren van den 
aanwezigen stoom tengevolge hebben en dus het om
gekeerde bewerken van wat men verlangt. 

4". Bij het Nottingham apparaat is een exhaust ei 
aangebracht, om een sterken luchtstroom door den 
oven en de goederen te drijven. 

Hoe uitnemend op zichzelf, geloof ik. tenzij het 
noodig mocht zijn gebleken, dat men op dit punt /. 
ver is gegaan. Immers, zoodra de aan- en afvoer-
kleppen geopend zijn, zal de heete lucht met zooveel 
snelheid ontsnappen, dat men moeite heeft de ver
eischte temperatuur zoolang te onderhouden als noodig 
is om slechts langzaam af te koelen en zoo het vochtig 
worden te voorkomen. 

;". liet is ontegenzeglijk voor de bewerking een 
groot voordeel een vacuum te vormen, doch daar dit 
voor wat tijd en kosten aangaat zeer nadeelig is, 
komt men van zelf tot de vraag: „is eene dusdanige 

j bewerking nu wel een bepaald vereischte?" Naar 
mijne overtuiging is zulks niet het geval. Immers 

j worden bij eene goede behandeling de dekens enz. 
1 luchtig uitgehangen, de matrassen en bedden zoo 
I geplaatst dat de heete lucht en de -toom onge-
; hinderd erop kunnen inwerken, kortom dichte pakken 
1 stelselmatig vermeden. Was er nu nog ooit gebleken, 
dat de vereischte temperatuur op de gewone wijze 
niet verkregen was — het is bij ons een vaste regel 
bij elke ontsmetting den maximaal thermometer te 
steken in den moeilijkst te doordringen bundel — men 
zou in twijfel geraken, maar het heeft bij eene be
hoorlijke bediening niet plaats 

Ct". Het doen eireitleeren van stoom in de deuren 
van den oven is wederom een voordeel op de andere 
typen, maar het weegt m. i. niet op tegen het na
deel , dat de communicatiebuizen op hare beweeg
bare verbindingen spoedig zullen lekken en daardoor 
zeer nadeelig werken. 

Wat wij dan van de andere ovens overnamen? 
Eigenlijk niet veel, want aan den oven zooals wij dien 
vroeger hebben gesteld, ontbreekt niet veel. De con
structie was niet op spanning berekend; de bediening van 
twee zijden gaf aanleiding tot moeilijkheden; het in
brengen van de goederen was lastig; het voorwannen 
duurde nog te lang; bij het drogen nam de tempera
tuur o. i. nog te snel af, en eindelijk bezorgde het 
in de afvoerbuis verzamelende condensatiewater ons 
veel moeite. 

De nieuwe oven — zie de platen IV, V en 
VI — werd daarom sterker gemaakt, z. g. stoom-
dicht geklonken, en zóó ingericht dat het weinig 
moeite kost de eindplaten eraf en de isoleerstoffen 
eruit te nemen. Men kan zich nu op geregelde tijden 
overtuigen of de wanden dicht zijn gebleven, even
tueele gebreken direct verhelpen. en daardoor veel 
warmteverlies voorkomen. 

De deuren, bij eene vorige gelegenheid reeds zoo 
gemaakt dat zij evenals de wanden dubbel en goed 
warmtekeerend waren, zijn nu ook met een dubbelen 
aanslag voorzien. 

Zooals men zien kan is het geheel nu zoo ingericht 
dat de bediening geheel geschiedt van uit de besmette-
zijde; dit heeft het voordeel dat de verantwoordelijk
heid op een persoon blijft rusten en het afwisselen 
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van personeel — wat bij deze werkzaamheid nog al 
eens voorkomt — minder hindert aan den dienst. 

Wordt de verschelucht- en afvocrklep geopend, 
dan trekt oogenblikkelijk een vrij sterke luchtstroom 
door de geheele ruimte; om dat doel nog beter te 
bereiken zijn de af- cn aanvoer diagonaal over elkander 
gesteld. 

Het lastig inbrengen van goederen, vooral van 
matrassen, ontstaat door de hoogte waarop de wagen 
boven den vloer is gesteld, en door de afsluiting dei-
einden van den wagen met plaatijzeren schotten, 
zoodat het in- en uitladen met behulp van eene trap 
en van ter zijde door de stijlen en schoren heen moet 
plaats hebben. 

Thans is het geheele toestel tot aan de rails van 
den wagen in den vloer ingezonken, cn zijn de plaat
ijzeren wanden door dubbele deuren vervangen. Het 
laden kan nu desgevorderd van twee zijden en uiterst 
gemakkelijk plaatshebben. 

Teneinde over nog grootcr hoeveelheden warmte te 
kunnen beschikken, zoo bij het voorwarmen als bij 
het ventileeren, zijn langs de zijwanden nog stoom-
serpentins aangebracht, welke in navolging van de 
cilindrische ovens, zooveel mogelijk ook van alle 
kanten warmte leveren, en afkoeling bij de wanden 
beletten. Om laatstgenoemd oogmerk zijn dc wanden, 
die alle dubbel en met slechte warmtegeleiders gevuld 
zijn, otik nog van o.cfi op 0.12 M. dikte gebracht en 
tic vloer almede zoodanig behandeld. 

Eene belangrijke wijziging onderging de afvoerbuis. 
Deze is thans deels van koper en deels van zink en 
zoo geconstrueerd dat het in die buis ontstane con-
densaticwatcr zich verzamelt in het ondereinde, vanwaar 
een buis het kan leiden naar een riool. 

Behalve deze zijn nog maatregelen getroffen om 
het roesten van beweegbare deelen tegen te gaan, 
het herstellen of verdichten der buizen gemakkelijker 
te maken, het afblazen van roest of vuil uit de 
stoombuizen te kunnen controleeren en de stoom, die 
uit nabij zijnde ketels wordt ontnomen, te reduceeren. 

Zoover bekend zijn nu alle bezwaren opgelost en 
wij in staat gesteld om op eenvoudige, goedkoope 
en toch afdoende en onschadelijke wijze te ontsmetten. 

Hierbij meen ik het te moeten laten, omdat eene 
behandeling van nog meerdere fabrikaten ons omtrent 
het wezen der zaak niets verder brengt. 

.Natuurlijk zijn allen geconstrueerd naar de theorieën 
van een of meer geleerden; allen zijn beproefd en 
hebben uitmuntende resultaten, en toch zijn er om
trent het een zoowel als het ander fabrikaat erg uit-
eenloopende meeningen. 

Here daarom den heeren Alliott en 1'aton, die, 
practisch als de Engelschen altijd zijn, met die mee
ningen rekening houdende, hun toestel zóó constru
eerden , dat het naar ieders inzicht gebruikt kan 
worden. 

C . J. STRUIJK. 
Rot terdam, Maart 1893. 

P R I J S V R A G E N . 
Op de prijsvraag, uitgeschreven door de afdeeling 

Leeuwarden van de „Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst" — ontwerp raadhuis — zijn tien ant
woorden ingekomen, onder de motto's: Vooruit, S. 1'. 
O X., Houwkunst, Oefening kweekt kunst, J-'iiso, 
lien geteckende ster. Die niet waagt, die niet wint, 
Architectura, Debutant en liyslan. 

De jury is samengesteld uit de heeren Jacques I.eijh, 
J. YVolbers en J. van den Ban, architecten te Haarlem. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
AKUM-.I.INC AMSTKKUAM. 

Vergadering ran Maandag 27 Februari 1893. 
De vergadering went gehouden met liet doel om Candida ten te 

stellen voor den op tc richten arbeidsraad hierterstedc, naar aanlei
ding van een daartoe op 22 Februari j.1. ontvangen schrijven, met 
verzoek uiterlijk 28 Februari de namen der candidate!! te willen 
opgeven. 

De Voorzitter deelde mede dat het bestuur, met het oog op den 
korten tijd, reeds stappen had gedaan 0111 geschikte candidaten te 
vinden, die genegen waren eene eventueele benoeming te aanvaarden, 
en had gemeend dat architecten in dien arbeidsraad de aangewezen per
sonen waren, daar dit lichaam zal te beslissen hebben over geschillen 
tusschen patroons en werklieden. 

Het bestuur stelde tot candidaten de heeren W. Springer, G. B. 
Sahu en C. Muysken, die als zoodanig bij acclamatie door de Verga
dering benoemd winden. 

De heeren 1'. W. M. Poggenbeek en J. E. van der Pek zullen de 
Afdeeling op de aanslaande vergadering der vereenigingen tot hel in 
bet leven roepen van een arbeidsraad vertegenwoordigen. 

De heer Herlage stelde voor om, voordat lot het verkiezen van den 
arbeidsraad zou worden overgegaan, eerst uit te maken of de architecten 
onder de patroons of onder ,1e werklieden zullen gerekend worden, 
omdat tie statuten (zie Opmerker van 14 Januari 18931 daaromtrent 
niet duidelijk genoeg waren. 

De heer Van der Pek wilde in den arbeidsraad een tierde afdeeling 
bestaande uit architecten hebben, evenals in Den Haag, welk denkbeeld 
door tien heer Hienfait werd ondersteund, maar door den heer 
Poggenbeek bestreden, omdat zich dan het bezwaar zoude kunnen 
voordoen dat bij mogelijk verschil van gevoelen, de arbeider tegen
over twee andere partijen zoude staan. 

De Voorzitter deelde mede, dat in beginsel l>es!oten was, in den 
arbeidsraad zes patroons en zes werklieden tc doen zitting nemen. Het 
is dus tic vraag, welk standpunt de architecten zullen innemen. 

Nadat hierover door den Voorzitter en de heeren Herlage, Poggenbeek, 
Van der Pek, De Groot en Koning was gesproken, werd op voorstel 
van den heer Ouëndag besloten, dat de Afdeeling tot de vergadering 
waarin tie arbeidsraad gekozen wordt, een schrijven zal richten, waarin 
tie candidaluren |alle van architecten) zullen gemotiveerd worden, om 
te trachten nog eene bespreking dienaangaande uit te lokken en zoo 
mogelijk wijziging van de statuten te verkrijgen. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST ~~ 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 25 J-'ebr. 1893. 
Na opening der vergadering en lezing der notulen, werden de 

heeren Van der Zaag en Spiers als leden voorgesteld en aangenomen. 
Voor een uit te schrijven prijsvraag werd bij meerderheid van 

stemmen tot onderwerp gekozen: een poortje voor een gesticht, in 
oud-1 lollamlschen stijl. 

De overige tijd in deze vergadering werd hoofdzakelijk besteed 
aan het bespreken der vragen, voorkomende in de circulaire der 
Ncderlandsehe Vereeniging ter voorkoming van ongelukken, gevestigd 
te 's-Gravenhage. 

De aanwezigen waren eenstemmig van oordeel, dat de nieuwe 
algemeene voorschriften van het Ministerie van W. II. en N. voldoende 
zorgden voor de veiligheid cn gezondheid der werklieden. (j 15 en 16). 
Wanneer dus gemeentelijke of andere verordeningen op het bouwen 
daarmede iu overeenstemming werden gebracht cn iu de bestekken 
voortaan dergelijke bepalingen Werden opgenomen, zou zulks het 
voorkomen van ongelukken zeer bevorderen. Verbetering van het 
toezicht zou natuurlijk zeer gewenscht ziju evenals een algemeene 
wet op de liouwpolitie. 

Wordt verzekering der werklieden tegen de geldelijke gevolgen 
van ongelukken beschouwd als plicht tier werkgevers, dan acht de 
Vergadering tie volgende middelen Ier bevordering van dit doel aan
bevelenswaardig : 

In de bestekken tlie verplichting voor de werkgevers op te nemen, 
dc werkgevers aan te sporen zich niet aan dien plicht te onttrekken 
en de verzekeringsmaatschappijen aan te bevelen, er zoo weinig 
mogelijk een winstgevende zaak van te maken, tloor de premiën 
/eer laag te stellen. 

< lui achteloosheid van dc zijtic der werkgevers of aannemers tegen 
le gaan zou kunnen liepaald wortlen, dal bij een eventueel ongeluk, 
veroorzaakt door nalatigheid van den aannemer e. «1., deze 10 pCt. 
van de verzekerde som aan den getroffen werkman zou moeten uilkeeren. 

Hatl een werkman aan onvoorzichtigheid van zichzelf een ongeluk 
te wijten, dan moest hem maar een deel van het verzekertl bedrag 
werden uitgekeerd, b.v. 75 pCt. Was het geheel eigen schuld dan 
ook geen uitkeering. 

Een uitvoering résumé der besprekingen zal tloor den Secretaris aan 
bel Hestuur der bovengenoemde Vereeniging worden toegezonden. 

Niels meer aan tic orde zijnde, sloot de Voorzitter de bijeenkomst, 
welke zeer slecht bezocht was. De vragenbus bevatte geene vragen. 

Ter bezichtiging waren eenige platen uit „De Architect"' tentoongesteld. 

76 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering o/> Woensdag 1 Maart 1S93. 

De Voorzitter, tie heer II. G. Jansen, opent de vergadering, waarin 
dc notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een antwoord van het Ministerie van Waterstaat, 

o- -o 
Handel en Nijverheid op het onlangs gezonden adres betreffende tie 
uitvoering van particuliere werken tloor Rijks-ambtenaren In dit ant
woord worth medegedeeld tlat in tien regel tloor ambtenaren geen 
particuliere werken mogen worden uitgevoerd; tlat evenwel uitzonde
ringen kunnen voorkomen waartoe schriftelijke vergunning noodig is, 
tlat niettegenstaande wel gevallen van onttluiking tier wet voorkomen. 
De Voorzitter meent tlat men met dit antwoord tevreden dient tc zijn 
en het op tien weg van het Genootschap ligt belanghebbenden op
merkzaam te maken op eventueele ontduikingen. 

Overgegaan wordt tot tie ballotage van tie heeren J. A. van der 
Klocs, "te Delft, cn Henri A. Schtdlz Jr , te Amsterdam, die beitien 
met algemeene stemmen als litl wortlen aangenomen. 

Besloten wordt voor tien lcescirkel, behalve tie vroeger genoemde 
tijdschriften en plaatwerken, nog in le teekenen op „Revue de Part 
Chretien", ter inzage afgestaan tloor tien heer Jos. T. J. Cuijpers. De 
kunstbeschouwing van den heer G. A. Zeeman, bestaande uit pboto-
graphieën uit Italië worth met aandacht bezichtigd. Een voorstel van 
tien heer De Bazel om tie Nieuwe Gids slechts voor de leestafel en 
niet voor tien lcescirkel te bestemmen, wordt met groote meerderheid 
van stemmen niet aangenomen. 

De heer Paul tie .longh, litl der lokaalcomniissic, verkrijgt bet woord 
.en stelt namens genoemde commissie voor in de maand April een leest-
avontl voor heeren leden van het Genootschap te organiseeren en alsdan 
op te voeren het van ouds bekende blijspel ,.tle Villa Sillierstein" enz. 
Ten einde tic bijeenkomst een meest mogelijk intiem karakter tc geven, 
zullen geen introducties kunnen plaats vinden, terwijl dc kosten geheel 
gedekt moeten wortlen uit vrijwillige bijdragen. Na eenig debat over het 
al of niet toelaten van introducés of dames, wordt besloten het eerste 
voorstel onveranderd aan te nemen. De inteekenlijst, tlie onmiddellijk 
hierop circuleerde, gaf duidelijk: aan, tlat het voorstel veel bijval vond. 
De feestavond is bepaald op 15 April e. k. 

De heer Kromhout houdt hierna eene causerie over „het ornement". 
Op zeer onderhoudende wijze toont spreker hoe in alle perioden het 
menschelijk lichaam, plant- cn diervormen als motieven zijn gebezigd en 
boe men vooral tloor dc afbeelding van huiselijke scènes geheel het leven 
en zijn tier volkeren kan afleiden, hetgeen zeer sterk blijkt uit de 
Grieksche vaatwerken waarvan ± 40,000 stuks over de wereld verspreid 
zijn. Eenige fraaie aquarellen van tien heer Dijsselhof, naar dergelijke 
vazen in het museum te Napels, circuleerden ter opheldering, Het 
Oothiscbe ornement geeft het meest tie natuurvormen weer; het men
schelijk lichaam, iedere plant heefl als motief gediend. Tot toelichting 
hatl tic heer Molken boer verscheidene zijner penteekeningen naar mo
dellen op de binnenplaats van het Rijksmuseum beschikbaar gesteld. 
Na breedvoerig op allerlei bijzonderheden gewezen te hebben, werden 
eenige zeer fraaie Indische sarongs met aandacht bezichtigd, terwijl 
Spieker eene beschrijving tier bewerking enz. gaf. Niels meer aan de 
ortle zijnile, sloot de voorzitter de vergadering. 

ARBEIDSRAAD TE AMSTERDAM 
Donderdag j.1. vergaderden in het gebouw van de Maatschappij tot 

bevordering tier Bouwkunst, het voorloopig Bestuur en tie afgevaar
digden vau verschillende verecnigingen tot verkiezing van een definitief 
bestuur voor tien op te richten particulieren arbeidsraad. 

De voorzitter, de heer L. Ketjen, deetl de mededeeling tlat tic zes 
toegetretlen aibeidersvereenigingen elk drie candidaten hadtien gesteld 
en dat nog loegetretlen was tic Amsterdamsche Siucadoorsvereeniging, 
die echter geen candidaten heeft gesteld Dc afgevaardigde van deze 
Vereeniging meende dat tic wijze waarop moest worden gekozen niet 
goed was, omdat elke Vereeniging slechts met hare eigen candidaten 

bekend is en dut vertier personen moest kiezen, die haar onbekend zijn. 
Door den secretaris, Mr. Elias, wordt tlit weersproken en cr op 

gewezen tlat bij eene antlcre wijze van kiezen veel meer tijd ver
loren gaat. 

De heer Van tier Pek, afgevaardigde van tie afdeeling Amsterdam 
v. d. M. t. b. d. It., stelde voor om tic vergadering tc verdagen, opdat 
tie verecnigingen gelegenheid zouden hebben over tic iS candidaten te 
«temmen en dan eene keuze te doen, en vroeg inlichtingen aan den 
voorzitter hoe tie afdeeling Amsterdam wordt beschouwd: als een 
vereeniging van neutrale personen of als patroons. De voorzitter 
antwoordde tlat tie afdeeling omdat tlie niet alleen uit architecten 
beslaat, beschouwd moet wortlen als een patroons-vereeniging. maar 
toch is elke architect een neutraal persoon; hij betreurt daarom 
tlat tie afdeeling behalve architecten, niet een patroon tot candidaat 
heeft gesteld. 

Nadat tie beer Poggenbeek, eveneens afgevaardigde van de afdeeling 
Amsterdam, de keuze van tie tloor tie Afdeeling gestelde candidaten 
had gemotiveerd, werd na langdurige discussie besloten tic vergadering 
een maand te vir.lagen, o o k omdat men geen patroons kan kiezen, 
daar eenige der tloor de patroons-vereenigingen gestelde candidaten 
zich hebben teruggetrokken. 

Aan tie heeren Ignatius, Krabbendam en Siebelcs, worth nu opge
dragen eene vergadering te beleggen, waarop tie afgevaardigden van 
tie toegetretlen arbeiders-vereenigingen en tie gestelde candidaten 
zullen bijeenkomen tot onderlinge bespreking. Hierna werd vervolgens 
op verzoek van den heer Poggenbeek, het schrijven voorgelezen van 
tie Afdeeling Amsterdam en de vergadering gesloten. 

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

AMSTKKUAM De Maatschappij tot bevordering tier Bouwkunst zal 
vail Woensdag 24 Mei tol Zaterdag I Juli e. k. in haar gebouw aan 
de Marnixstraat eene tentoonstelling houden van bouwkunst. Het 
reglement is opgenomen in het Homekumlig Weekblad van 25 Februari 
jl. en het Bestuur looft twee zilveren medailles uit, geslagen op den 
'stempel der maatschappij. Een dezer medailles wordt toegekend aan 
het beste en daartoe waardig gekeurd ontwerp van een uitgevoerd 
bouwwerk en de andere voor het beste en daartoe waartlig gekeurd 
ontwerp van een onuitgevoerd bouwwerk. 

ROTTERDAM. De Rottertlamsche diergaarde zal thans waarschijnlijk 
spoedig verrijkt wortlen met twee zaken, waaraan sinds geruiinen lijd 
behoefte bestond, namelijk een entree meer in overeenstemming met 
hel aanzien der inrichting en een administratie-gebouw. 

Het bestuur roept daartoe tic heeren architecten, leden der Ver
eeniging, op lot deelneming aan een concours en liet inleveren van 
plannen en teekeningen. 

De kosten van beide zijn liepaald op ƒ 40,000, alles inbegrepen. 
De beourdeeling is opgedragen aan de heeren t '•• J. de Jongh , 

architect en directeur tier gemeentewerken, en Henri Evers, architect 
en hoofd leeraar aan de academie voor beeldende kunsten en technische 
wetenschappen altlaar, met liet hoofdbestuur en tien directeur der 
diergaarde. 

Zoo mogelijk zal de bekroonde ontwerper ook met tie uitvoering 
belast worden tegen een honorarium van 5 pCt. der eventueele aan-
bcstedingssom. Indien daaraan geen gevolg mocht wortlen gegeven, 
zal den eersten bekroonde een premie wortlen uitgekeerd van ƒ 1200 
terwijl tie tweede bekroonde een premie van ƒ 600 krijgt. 

Voorts behoudt het bestuur zich het recht voor tic liest gekeurde 
ontwerpen voor de leden te exposceren. 

PERSONALIA. 
— Met ingang van 10 April is een jaar 

verlof naar Europa verleend aan den chef tier 
3e afd bij de exploitatie van de lijn Djokja
karta - Tjilatjap der Staalsspoorw. op Java, 
M. van Winsen 

— liij tien waterstaat en 's lands bnrgerl. 
openb. werken in Ned* Indië zijn benoemd tot 
opz. ie kl. tie opz. 2e kl. N. Christiaans ; tot 
opz 2e kl., tic ambt. op iionacliviteit W. \\ oilers, 
laatstelijk opz 3e kl. 

— Tot tijdelijk ingenieur bij het waterschap 
de Kegge (O) is benoemd tie heer Kapteijn, 
vroeger werkzaam aan tien Kotlerdamschen 
Waterweg en bij het Wcscrkanaal, thans ge
plaatst bij tic kanalen in Ëlzas-Lotharingen. 

— De civiel-ingenieur S. R. Smit, vroeger 
sectie-ingenieur bij tie Ned. Zuitl.-Alr. spoor 
is met primo Maart werkzaam gesteld op het 
hoofdbureau tlier Maatschappij te Amsterdam. 

— De civiel-ingenieili' E. J. 11 M. Thijs, 
thans belast met de werkzaamheden tol ver
spreiding van het herziene zvmsterdamsch peil, 
is benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur bij 
de werken tot verlegging van tien Maasmond 

— De heer R. P. Kampman, thans opz. 
der gemeente-werken te Ilindelotipen, is uit 
een vijftigtal sollicitanten benoemd tot tweeden 
opzichter bij het waterschap „Contributie Wijm-
britseratleel c. a. Zeedijken", op eene jaarwedde 
van / 700. 

— Tot architect tier gemeente Berg-Ambacht 
is benoemd tic heer Atlr. Kok Wz. te Ammerslol. 

— Bij Kon. besluit is benoemd tot werk-
tuigkimdig-ingenieur bij tic directie der artillerie-
inrichtingen, tie heer J. J. R. de Wetstcin 
Plisler, werktuigkundig-ingenieur, wonende te 
's-Gravenhage. 

— De commissie tier Kon. sulrsidiën voor 
jeugdige kunstschilders heeft lieslist, tlat ge
durende één jaar subsidien zullen wortlen ver
leend aan tie heeren M. Schildt, li. Ellens, 
W. F. Vaarzon Morel, K. van Leeuwen, J. 
Zon, II. O. van Thol, en aan tie dames M. 
Heijernians en A. Kuijsch 

— Met ingang van I Maart zijn benoemd 
lot tijdelijke teekenaars bij het ontwerpen van 
bet Museum voor Natuurlijke Historie te Leitien 
J. van Gils te Rotterdam eu II. van lleeswijk 
te 's-Gravenhage. 

A D V E R T E N T I E N . 
Openl>ai**3 

AANBESTEDING. 
BURGKMKKSTKR en WETHOU

DERS v a n ROTTERDAM z i j n v o o r 
nemens op IHIIMIUJ; tien J i l n M a a r t 
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I 8 M , <li 
Raadhui» 

s namiddags te I uur, ton 
uliliiur iiiiii tv l»»'»tn'd«'ii : 

Hot maken van den onderbouw 
der te vernieuwen Scheluwe-
brug, met aansluitende kaai
en vlëugelmuren. 

Bestek, voorwaarden en teekening 
l i g g t ' i i o|> ilt' g e w o n e i l a g e i i en u r e n , 
ter k e n n i s n e m i n g o p tie l ' l a a t s e l i j k i ' 
S e c r e t a r i e en i n hot S t u i l s - T i n i i u e r l i u i s 
tc Uotterdam, e n z i jn tevens voor t" I.."»«» 
v e r k r i j g b a a r l i i j W t t l . I ' . V A N W A L S -
I J K K l i K on Z O O N , B o e k d r u k k e r s Hout
tuin, N o . ÏH. 

N a d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n tc b e k o m e n 
a a n gemeld T i m m e r h u i s . De a a n w i j z i n g 

in lueo zal plaats hebben op Dinsdag 
d o n 1+ -Maart l K i K t , i les v o o r m i t l i l a g s 

to 11 u u r . 

D o i n s e h r i j v i n g s b i l j e t t c n moeten op 

den t lug d e r a a n b e s t e d i n g vóór des 
n a m i d d a g s éen u u r z i j u i n g e l e v e r d in 

eene d a a r v o o r aangewezen ges loten 

bus, gep laats t o p (le U e n i e e n t e - S e c r e -

t a r i e , a f d e e l i n g Algemeene Z a k e n . 
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AANBESTEDING. 
<>|i l)iiiN<lii£ tien 7Vn l lai iri 

1803, des namiddag)! te uur zal 
in hel café v»n B. SLIPHORST, Brink-
hinii tr B O M ' . M worden aanbesteed : 

Het maken van een stoom-
kleederbleekerij met woon
huis. <>i> hel terrein aan de 
Lamlstraat. Kadaster Sectie 
JJ No. 851. 

Afdrukken van lirt plan .-11 Int bestek 
zijn te verkrijgen ter plaatse ran lie 
besteding ad /' tl. 

Dr aanwijzing in loko Kal plaats heb
ben op Vrijdag din Sen .Maart 1898 
des middags tr twaalf uur. 

Verlangde inlichtingen worden ge
geven door den architect 

W. I'. VAN DER HEIJDEN. 
ƒ hu :ostriiitt }.'!. 

A A N B E S T E D I N G . 
Amsterdamsche 

DROOGDOK-MAATSCHAPPIJ 
Op DlaMteg II M n n i l l H » : » ! -

namiddag» te 3 ure zal in liet café 
,.i/r Roode Leeuw" Vijgendam te Am
sterdam worden aanbesteed: 
Het maken van de in><uiige 

ondt -i heide fun< li 'ering w< 'rkei i 
met ontgraving enz. tot uit- [ 
breiding van het fabriekge-| 
bouw aan VOGEIAVIJKSLANUEN j 
tegenover AMSTKRDAM met dei 
leverantie van alle materialen 
en arbeitlsloonen. 

Het bestek is ml /*•.40 te bekomen 
. ter Stoomdrukkerij ran ROELOFFZES 
[en III BXT.K N. '/.. Vtorburgwal No. 

1ST te Amsterdam. 
Inlichtingen geeft de Ingcnieur-Ar-

| cbitect A. L. VAX GKXDT. 

BECKER & BUDOINGH. 
y V i * i i l i « ' i i i . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAX 

W A T i : it i - A H- l i o i : l i .11 E E T -
KX AXtlhKK 

I X M T R I M K X T K X , 
v • IXGKXIKl'HS. ARCHITECTEN. 

LA XDMKTKRS. TEEK KX AA BS, enz. 
(ieëlliailleerd-ijzerell 

I ' c i l s c l i o l i M i . 

v V E E G W E R K T U I G E N 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS vnn IlU'l "I'1.7.7'.1.1/ zijn voor
mens op IliiiMdiijr. den aCIii Uunrt 
IH5Kt. des namiddags te 1 uur. ten 
Itaadliuize aldaar min le iM-wted.'ll: 

Het maken, leveren en stellen 
van den bovenbouw der te 
vernieuwen S C H E L U A V E B B Ü G : 

b. Het maken, leveren en stellen 
van VIER stel H V O K A C L I S C H E 

M A C H I N E S tot beweging der 
S C H E L U W E B R U G . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen 
liggen op de gewone dagen en uren. 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en in liet Studs Timmerhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor /'3S.40 
verkrijgbaar bij Wed. I'. VAX WAKS-
BEROEcnZOON, Boekdrukkers, Hout-
I a in \ n . 7.7. 

Nadere inlichtingen zijn ie bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 

plaats hebben iu het Timmerhuis zal 
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up Baandag den |:l Maart 1893 
voormiddags te 11 uur. 

De insclirijvingshil jetten moeten op 
den dag der nunhesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
hits. geplaatst op de Gcnicciilc-Scf rc-
tario. afdeeling Algemeene /aken. 

Provinciale Waterstaat 
V A X 

F R I E S L A N D . 

AANBESTEDING. 
Op VrijdiiK den lOn Huurt 

IHiKt. des namiddags ten I ure. /al 
in het gebouw van Int Provinciaal 
Bestuur te Lt'i'iiintctlcii, overeenkom
stig Ij ij V.'A en 435 der A. V.. bij enkele 
inschrijving worden aanbesteed: 
De duin-snijding bij Kranekcr, 

deel uitmakende van de ver-
lieteriiig <ler H A R L I N O HU-
V A A R T . 

Raining /'7H.50O. 
Het bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw. 
Gezegelde formulieren voor insclirij-

vingsliiljetteii zijn tegen betaling van 
fO.'i'i en bestekken tegen betaling van 
f:1 op het Bureau van den Provin
cialen Hoofdingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaun 
op Dinsdag deu 7 Maart a. s„ 's voor
middags In uur. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te be
komen bij den Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat te Leeuwarden, 

lie Commissaris der Koningin in 
de provincie Writtiwnd, 
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D E TENTOONSTELLING TIC CHICAGO. 
VI. 

Het is thans reeds beter dan vroeger mogelijk een 
indruk van het geheel tc krijgen. Vooral het zuidelijk 
gedeelte van het tentoonstellingsterrein maakt een 
imposanten indruk. Het administratiegebouw, dat als 
het ware den toegang naar de terreinen vormt, 
domineert alles door zijn kolossale hoogte. 

Het groote plein, dat zich aan de oostzijde van het 
administratiegebouw uitstrekt, heeft iets zeer monu
mentaals , doordat de architecten, tlie met het maken 
der aan dit plein grenzende gebouwen belast waren, 
zich van te voren met elkander verstaan hebben om, 
zich alle vrijheid in het detail voorbehoudend, toch 
hunne assen op gelijke afstanden van elkander te 
projectecren, wat aan het geh;el een aangename 
gelijkheid van schaal verleent. 

Het administratiegebouw kon breed en hoog ge
maakt worden, daar het een quadratisch plan heeft. 
De gebouwen voor machines, landbouw, electriciteit 
en vrije kunsten daarentegen zijn allen veel langer 
dan breed, en hunne hoogte is, met het oog op de 
practische uitvoerbaarheid, veel geringer genomen dan 
de welstand misschien geëischt zou hebben. Dc kroon
lijst van al deze gebouwen ligt op hoogstens 20 M. 
boven den beganen grond. Om nu den gevels een 
aangenaam en tevens monumentaal aanzien tc geven, 
hebben de architecten meestal korinthische arcades 
of colonnades als hoofdmotieven gebezigd. Het kan 
niet gezegd worden, dat deze strenge naar Vignola 
gedetailleerde orden nu juist een bijzonder typisch 
Amerikaansch cachet hebben. 

De strooming, die tegenwoordig in de architectuur 
der Vereenigde-Staten valt waar te nemen, heeft zich 
bij deze gebouwen volstrekt niet doen bemerken. Kr 
zullen velen zijn, die dit betreuren; de onbevooroor
deelde bezoeker zal evenwel moeten toegeven , dat de 
nicuw-Anierikaansche stijl, die zijn kracht zoekt in 
de origineele en pittoreske toepassing van romaneske 

motieven, al zeer moeilijk bij gebouwen als men hier 
ziet, zou zijn toe te passen. De ornementeele details 
echter , die men aan de gebouwen ziet, en die zonder 
overlading zijn toegepast, hebben hier en daar een 
cachet, dat zeker niet Europeesch is. 

Door hoek- cn middenpaviljoenen zijn de lange 
gevels op zeer gelukkige wijze gebroken. Alleen het 
gebouw voor electriciteit schijnt ons toe, minder ge
slaagd te zijn. De torens, waarmede men dit gebouw 
gemeend heeft te moeten versieren, zijn al zeer 
alledaagsch en weinig fraai van silhouet. Ook de 
hoofdingang, een reusachtige boog met een veel te 
zwaar attiek daarboven, schijnt ons niet bijzonder 
geslaagd te zijn 

De fontein, die in de onmiddellijke nabijheid van dit 
gebouw komt, zal des avonds verlicht worden op 
de wijze der „fontaines lumineuses", die in 1889 te 
Parijs zooveel succes hadden, en die, als ik mij niet 
bedrieg, twee jaar later te Amsterdam te zien zijn 
geweest. Do Kdison Company heeft zich met de exploi
tatie belast; de kosten zullen ƒ 2 5 0 0 per avond bedragen. 

In de Midway I'laisance is men nu begonnen met 
het maken van een toren van 160 M. hoog, die door 
middel van een electrischen spoorweg zal kunnen be
klommen worden. In het begin van Februari, toen 
dikke sneeuw het terrein bedekte, heeft men met de 
heiwerken een aanvang gemaakt en de ondernemers 
rekenen hun toren op 1 Mei kant en klaar te hebben. 
Indien zij hierin slagen, dan hebben zij zeker een 
kunststuk verricht, waarbij het monteeren van den Kiffel-
toren nog maar kinderspel is. De toren verkrijgt den 
vorm van een cylinder, die geheel uit stalen tralie
werk bestaat. 

In het gebouw van den Staat Jowa is men op het 
oogenblik bezig, de inwendige decoraties aan te brengen; 
men heeft daar het zeker origineele denkbeeld gehad 
om landbouwproducten en delfstoffen, welke deze 
staat oplevert, als bestanddeel van deze versiering 
te doen dienen. Dc groote koepel is behangen met 
alle soorten van korenaren, hetwelk een zeer gotd 
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effect maakt. Dc kolommen zijn ook met korenaren 
en grassoorten bekleed. Minder fraai zijn de figuren 
van een ram en een mijnwerker, die men ook uit 
landbouwproducten heeft saamgcsteld en die evenveel 
kunstwaarde hebben als de figuren, die jonge dames 
soms uit gebruikte postzegels maken, of die artis
tieke kruideniers uit koflieboonen of krenten plegen 
samen te stellen. 

Zeer aantrekkelijk zijn dc details van het gebouw 
voor visscherij. Zooals ik reeds vroeger schreef, is 
voor dit gebouw de Neo-Romaansche stijl, die tegen
woordig in Amerika zoo in zwang is en welks geeste
lijke vader de nu overleden architect Richardson was, 
gebezigd. De kapiteelen en zuilschachten, de balustrades 
en pancclen zijn georneerd met alle mogelijke soorten 
van waterbewoners. Kapiteelen b. v. bestaan uit vier 
schelvisschen, om zuilschachten kronkelen zicli palingen, 
in kroonlijsten kruipen kreeften, balustrades bestaan 
uit in elkander slingerende dolfijnen. Wie te Londen 
Waterhouses Museum van natuurlijke Historie gezien 
heeft, zal kunnen begrijpen hoe dankbaar een der
gelijke wijze van orneeren is. 

Het ware zeker te wenschen, dat het hier gegeven 
voorbeeld in ruimen kring tot navolging uitlokt. Wij 
hebben nu al zoo eindeloos veel acanthus- en lauwer
bladen gezien, dat wij gaarne eens wat anders onder 
de oogen zouden krijgen. 

Wie de tentoonstelling bezoeken wil , dient voor een 
goedgevulde beurs te zorgen, daar op vele plaatsen 
afzonderlijke entrees zullen geheven worden. Alen be
rekent, dat de bezoeker, alleen om de voornaamste 
bezienswaardigheden van de Midway I'laisanccinoogen-
schouw te nemen, zich een uitgaaf van / 40 zal moeten 
getroosten, waarbij dan nog niet eens in aanmerking 
zijn genomen de kosten, die de versterking van den 
inwendigen mensen met zich brengt. 

T E N TOON STELLING EX WEDSTRIJD. 
Het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap 

te 's-Gravenhage, heeft eene tentoonstelling en wed
strijd van kunstbloemen en kunstvruchten, schilderijen 
en aquarellen van bloemen en vruchten ontworpen, 
die in alle opzichten uitstekend geslaagd mag heeten. 

Met het volste recht kan van deze tentoonstelling 
gezegd worden dat kunst en smaak hand aan hand 
gaan. 

Aan hen, die tot de daarstelling van de expositie 
het initiatief namen en trots de aanvankelijke tegen
werking van vele bestuursleden van het Genootschap, 
hun plan met vastberadenheid wisten door te zetten, 
komt in de eerste plaats een woord van dank toe 
voor hun loffelijk streven en krachtdadig optreden. 

Zeer terecht merkte Mr. J. 1'. van Bosse op — in zijne 
hoedanigheid als voorzitter der Regelingscommissie 
de openingsrede houdende — dat het bestuur huiverig 
was geweest om zijn „fiat" te schenken aan het plan, 
dat huns inziens hoogstens een „succes d'estime" kon 
hebben. 

En wat heeft de ondervinding geleerd? Dank zij 
het doortastend handelen der commissie, gekozen uit 
het midden van het bestuur en waaraan eenige leden 
van het Genootschap toegevoegd; en dank zij de groote 
medewerking van vakmannen, liefhebbers en liefheb
sters uit alle oorden des lands, heeft men, in een 
tijdsverloop van nauwelijks twee maanden, eene ten
toonstelling weten te organiseeren, die, zoowel wat 
kunst en smaak als omvang betreft, in ons land de 
eerste van dien aard genoemd mag worden. 

Meer dan duizend inzendingen op het boven om
schreven gebied, wedijveren om den voorrang, zoodat 
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het voor dc jury-leden geen benijdenswaardige taak 
was om de bekroningen toe te kennen. 

Planten, bouquetten en losse bloemen van papier, 
linnen en leder; van voeren, metaal en porselein; 
van postzegels, was en vischgraten; van caoutchouc, 
wortelen, brood, ja zelfs van stearine en oesterschalen, 
zijn in vazen, mandjes en schotels van allerlei stof, 
vorm en kleur tot een fraai geheel bijeengebracht. 

Schilderijen, aquarellen en lithographiecn zonder tal 
wedijveren in smaak en opvatting. 

Pieces dc milieu, vuurschermen, photographie-stand-
aards, beschilderde borden en vazen zijn te kust en 
te keur. 

Voorwerpen, gesneden uit hout en ivoor, gegoten 
uit pleister en zink, of uit andere materialen vervaar
digd , zijn op meesterlijke wijze tentoongesteld en boeien 
het oog in hooge mate. 

Door schilderen en emailleering treft men hoogst 
zeldzame toepassingen aan op voorwerpen van kunst 
cn smaak. 

Kortom, het geheel is eenig schoon! Moge deze 
korte mededeeling , zoowel vreemdeling als stadgenoot, 
tot een herhaald bezoek uitlokken. 

Den 22 c" Maart wordt de tentoonstelling gesloten 
en op den 23°" d. a. v. zal eene verloting plaats hebben 
van tot dat doel afgestane of op de expositie aange
kochte voorwerpen. 

R. H. D. 

M O R L E Y S T E E N . 
(Ingezonden.) 

Volgens het bouwkundig weekblad De Opmerker, 
dd. 18 Eebruari 11., besprak de heer J. A. van der 
Kloes, leeraar aan de Polytechnische school te Delft, 
in de vergadering van Arehitectura et Amieitia van 
15 Eebruari 11. de goede eigenschappen van hard
steen om dicht bij den grond aan te brengen, van 
zandsteen voor banden en blokken, terwijl de kalk
stcenen als Savonnière, Morley enz. als ondoelmatig 
door ZEd. werden beschouwd. (*) 

Alvorens den heer Van der Kloes bewijzen aan te 
halen, dat de Morleysteen doelmatiger is dan zand
steen , wil ik ZEd. opmerken, dat de Morley een 
kalkzandsteen is, waardoor zij zich van kalksteen, 
als hardsteen en van zandsteen onderscheidt. 

Heeft de heer Van der Kloes wel ooit eenige on
dervinding van de Morleysteen opgedaan ? Deze 
vraag stel ik mij, wijl zijne uitspraak dienaangaande 
geheel onjuist is en ZEd. er een oordeel over velt, 
als ware hij het Orakel van Delphi. 

De ondervinding is de beste leer, en mij hierop 
bazeerende, noodig ik / L d . te gaan zien: 

1 °. De Morleysteen gebezigd voor blokken, vlakke, 
geprofileerde en uitspringende banden aan gebouwen 
ongeveer 20 jaren oud , waarvan er eenige vermeld 
zijn in mijnen algemeen verspreiden prospectus. 

2 U . De vlakke zandsteenbanden in de muren van 
het Henriette-hotje, Stadhouderskade n". 85 te Am
sterdam, gebouwd in 1869, en zandsteen gebruikt 
voor ongeveer 20 jaren aan de ll.-Mariakerk tc Aken. 

/ l id. zal dan bevinden, dat de Morleysteen in 
plaats van verweerd harder geworden is, dat de 
vlakke zandsteenbanden van het Henriette-hof je 
verweeren en dat de verweerde zandsteen aan de 
H.-Mariakerk te Aken door Morleysteen vervangen 
wordt. Verder noodig ik ZEd. uit te gaan zien: den 

(*i Men zie De Opmerker blatlz. 60. Ook volgens het verslag 
dier' vergadering, opgenomen in Int weekblad Arehitectura, heeft 
cle lieer Van der Kloes gewaarschuwd voor liet gebruik van porease 
kalksleenen, als Savonnière en Morley, voor buitenwerk. 
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regenbak van o 12 M. in het domein tc Morley, van 
1.80 X o 80 X 0.60 met randen, uit Morleysteen 
gehouwen en die sedert negen jaren weerstand biedt 
aan de strengste koude, die aldaar dikwijls 25 
centigraden bereikt; 

de kunstwerken, gebouwd uit Morleysteen, sedert 
onheuglijke tijden op de rivier de Saulx; 

de Morleysteen gebruikt voor bruggen en sluizen, 
onder directie van den heer Louis Hubert Mongin, 
ingenieur van den Waterstaat te Chaumont; 

de Morleysteen gebruikt aan het kanaal van de 
Marnc naar de Saöne, i 3000 M*., waar zij voort
durend aan afwisselende temperatuur is blootgesteld. 

Mijn prospectus geeft attesten aan van den regen
bak en tic waterwerken. 

De volgende afschriften van attesten en brieven 
zullen verder de uitspraak van den heer Van der 
Kloes weerleggen. 

L'architecte soussigné declare par la présente 
avoir fait usage depuis environ vingt ans de la pierre 
de Morley dont il s'est servi principalement pour 
facades tant en rcvètement qu'en saillie en a tou-
jours été satisfait. 

Anvers, le 26 Février 1893. 
(get.) EKKI». HOMI'US. 

Je soussigné Goethals Jules, architecte de la ville 
d'Alost, certific que depuis plusieurs années il a été 
fait usage dans les differents travaux executes sous 
ma direction de la pierre blanche de Morley, que 
cette pierre s'est toujours bien comportée et que 
jamais je n'ai remarqué de cas ou elle ait souffert 
des froids rigoureux. 

permet d 

waarvoor bewijzen genoemd en wat nog meer be
wezen wordt door de ± 200 M', Morleysteen, gebezigd 
aan de hoofdgevels van de nieuwe Gewerbeschulc te 
Hagen in Westfalen. 

Deze steen werd in ruwe blokken naar Aken ver
zonden , aldaar bewerkt en verder gereëxpedieerd 
naar I lagen i \Y. 

Xu vraag ik welk oordeel weegt het zwaarst, 
dat van de heeren bouwmeesters, mannen van practijk 
en ondervinding of wel dat van den heer Van der 
Kloes, die nog nooit een dennen heipaal heeft gezien. 

AKMANH VAN WIJLICK. 
Brussel, 2 Maart 1893. 

al Son grain tin et é_ 
la plus fine. 

Alost, lc 20 Erévier 

lui donner la taille 

1893. 
(get) J. G O E T H A L S . 

Ihren schonen Morleystein habe ich dieser Tage 
mehreren bekannten Bildliaucrn gezcigt tind cs hat 
derselbe so sehr gefallen, dass es nicht unwahrschein-
lich ware, den Morleystein in Wien ein zu burgeren. 

Falls Innen daran gelegen ist, bittc ich Stein-
muster und Prospect mit genaucr Preisangabe und 
Maximal Grosse der lieferbaren Figuren Blöcke an 
folgende Adresse ein zu senden. 

Club der Plastikcr 
der Genossenschaft der bildenden Künstler. 

WIEN , I Kiinstlerhaus. 

(get.) Prof. H. SCHMID. 

Wien 10/VI 1892. 
Kalk (Rhld), den 8 August 1892. 

Da ich im Begriffe bin eine Baugewerkschaft ver-
bunden mit Steinmetz werkplatz zu grimden so bittc 
ich sic ergbst. um Zusendung von Probesteinen nebst 
Attesten Hirer Morley-Gesteins. Als Steinmetz-tech-
niker habe ich Ihren Stein schon an verschicdenen 
Bauten verwendet und da derselbe meine vollste sym
pathie erworben hat, so möchte ich Ihn nun auch in 
m. eigenen Geschafte einführen. Hitte, noch um Preis-
angabe frc. waggon Givet und cv. Zollgebühren. 
Hiesige Hanhstation würde Deutzer-feld sein. 

Inzwischcn zeichnet 
1 iochachtungsvoll 

(get.) Joll. MlKIIACII. 
liangewet kmeistet. 

Alhoewel de nationaliteit in 't gebruik van mate
rialen dikwijls eene groote rol speelt, dwepen Duit-
schers met de Morleysteen (Fransch materiaal), 

P R I J S V R A G E N . 
MuM'MEM'AI.E I1RL0 OVER EENE RIVIER. 

Op deze prijsvraag, uitgeschreven door het Genoot
schap „Arehitectura et Amieitia'' te Amsterdam, zijn 
slechts drie antwoorden ingekomen onder de motto's: 
A (in een cirkel), Atnstel en \'. 

PROEVEN V A N B E K W A A M H E I D A L S 
MEESTER E N G E / E L IX HEI' TIMMEREN. 
De commissie, in het leven geroepen om de belangen 

van het ambachts-onderwijs in Nederland met de haar 
ten dienste staande middelen zooveel mogelijk te 
behartigen, heeft, om aan talrijke aanvragen tegemoet 
tc komen en eenheid in genoemd onderwijs te ver
krijgen , eene nadere toelichting opgesteld omtrent 
het programma van de vereischtcn tot het verkrijgen 
van een bewijs van bekwaamheid als meester of gezel 
in het timmeren, vastgesteld door de commissie, 
benoemd door de Maatschappij ter bevordering van 
nijverheid cn Atti et Industriële en hare cieskundigen. 

Deze toelichting, die aan de goedkeuring onder
worpen geweest is van de commissie tot veredeling 
van het ambacht en hare deskundigen, kan dienen 
als leiddraad voor hen die den candidaten onderricht 
geven, en ook voor hen die zich zelfstandig wenschen 
te bekwamen, van nut zijn. Belangstellenden ver
wijzen wij naar de commissie, waarvan voorzitter is 
de heer E . von Saher, directeur der school voor 
kunstnijverheid, conservator van het Kunstnijverheids-
inuseum te Haarlem, en secretaris de heer C. W. 
Snellebrand te Meppel. 

De commissie is bereid op aanvrage op te geven 
welke boekwerken met vrucht gebruikt kunnen worden 
door hen, die zich voorbereiden op de proefaflegging. 

Aan de toelichting ontleenen wij het onderstaande 
voor de vereischtcn tot het verkrijgen van een bewijs 
van bekwaamheid als meester in het timmeren : 

Wat de kennis van de meeste gebruikelijke hout
soorten, hare deugden en gebreken en bekendheid 
met de voornaamste materialen bij het timmeren en 
metselen in gebruik, aangaat, wordt verstaan, dat de 
candidaat kennis heeft van: 

a. de dagelijks voorkomende houtsoorten. 
li. de handelsafmetingen van het hout. 
e. het verhelpen van veel voorkomende gebreken. 
d. steen en metselmaterialen. 
e. dat hij eenig begrip heeft van bouwmaterialen 

in het algemeen. 
De kennis van de samenstelling en behandeling der 

meest voorkomende gereedschappen, werktuigen en 
toestellen, welke in de Burgerlijke Bouwkunde ge
bruikt worden, behoort te omvatten: 

a. die van de hei-, hijsch- cn steigergereedschappen. 
//. die van eenvoudige bemaling van fiindeerings-

putten. -O 
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e. die van gereedschappen op liet werk gebruikelijk, 

dus zoowel in de werkplaats als op het terrein. 
tl. algemeene begrippen van machinale houtbewerking. 
Omtrent de kennis en het oordeel aangaande hout-

verbindingen en hare toepassingen bij bouwwerken, 
de kennis van al het timmerwerk en algemeene be
kendheid met de onderdeden, die tot een gebouw 
en zijne omgeving behooren, en de vaardigheid in het 
teekenen van samenstellingen, het timmerwerk betref
fende; het uitslaan en afschrijven van alle werkstukken , 
daartoe behoorende , wordt gevorderd, dat de candi
daat voor het ontwerp van een eenvoudig gebouw in 
staat moet zijn al het daarin voorkomende houtwerk 
uit te trekken en zoowel op natuurlijke grootte als 
op schaal te detailleeren. Hij moet alle onderdeden 
kunnen uitslaan en afschrijven zóó, dat alle lasschen 
cn verbindingen daarnaar gemaakt kunnen worden. 
Hetzelfde moet hij kunnen doen voor eenvoudige 
fundeeringen. 

De vaardigheid in het opmeten en teekenen van 
verschillende onderdeden van gebouwen bestaat in 
het opmeten van een gebouw, een deel van een 
gebouw of eene betimmering wat betreft de bouw
kundige onderdeden en het in teekening brengen 
daarvan. 

Door vaardigheid in het ontwerpen van houten 
lijsten en eenig begrip van houtversiering wordt ver
staan den candidaat niet enkel verschillende lijst-typen 
te doen ontwerpen, maar tevens hem gegeven lijsten 
en profielen in hout te doen samenstellen etl wat hout
versiering betreft, hem gegeven versieringsmotieven 
op paneden, stijlen en regels, zolder-, wand-, vloer
en buitenbetimmeringen te doen toepassen. 

Daarbij is gedacht aan eenvoudig constructief or
nement voor zoover dit met timmermansgereedschap 
kan gemaakt worden, geen snijwerk dus. 

Uit de gestelde eischen voor de theorie volgt, dat 
aangenomen wordt, dat de candidaat met vrucht heelt 
afgeloopen eene lagere school, althans zooveel ont
wikkeld is als men van een goed leerling dier school 
na volbrachten leertijd mag verwachten. Buitendien 
zal eenige kennis van practische meetkunde aanwezig 
moeten zijn, voor zoover noodig is I" om herhaal
delijk voorkomende constructies van driehoeken, veel
hoeken, ellipsen en spiralen, en 2". om dito bereke
ningen van vlakken en inhouden niet behulp van een
voudige formules uit te voeren. 

Bewijzen van stellingen en formules zullen uit den 
aard der zaak niet gevraagd worden, daar het alleen 
te doen is om de toepassing van de geleerde eigen
schappen. 

De candidaat zal een goed begrip moeten hebben 
van de leer der projecties, voor zoover dit noodig is 
voor uitslaan en afschrijven van werkstukken, llij zal 
dus eenvoudige lichamen met doorsnijdingen moeten 
kunnen ontwikkelen en projecteeren 

Zonder dit is het toch onmogelijk teekeningen van 
anderen te begrijpen. 

Voor den timmerman zal zich een en ander meer 
bepalen tot lichamen begrensd door platte vlakken. 

Voor den meester wordt de eisch gesteld , dat hij 
liet te maken weik kunne begrooten; voor den gezel 
wordL dit niet gevraagd. 

Bovendien moet de meester zooveel begrip hebben 
van boekhouden, dat hij in staat zij, de boeken in 
zijne zaken noodig, in te richten en bij te houden. 
Van hem kan dus gevraagd worden tc toonen, dat 
hij zijne administratie zóó voert, dat llij op ieder 
oogenblik de balans in zijne zaak kan opmaken. 

Meer ingewikkelde «ijzen van boekhouden, zooals 

b. v. dubbel-boekhouden, behoeven dus niet gekend 
te worden. 

Van den meester kan verlangd worden, dat hij 
eenvoudige in zijn vak voorkomende werkstukken zelf 
kan ontwerpen en teekenen. llij zal met zijn meerdere 
ontwikkeling dus in staat moeten zijn zijne onderge
schikten in te lichten en tc helpen , en moet dus ook 
in meer ruimen kring een oordeel kunnen vellen. 

Vandaar dat van den meestér-timmerman ook ge
vraagd wordt kennis van metselen en begrip van bouw
materialen. 

Hij het maken van een of meer werkstukken of 
gedeelten daarvan, waaruit moet blijken, dat de 
candidaat op het werk zoowel als in den winkel 
bedreven is in: het maken van pennen en gaten, het 
vlak schaven, het schaven en kornissen van lijst
werken , het uitzagen en uitsteken van figuren volgens 
rechte en gebogen lijnen, het togen, spijkeren, boren, 
enz. zal de keuze hoofdzakelijk gedaan moeten worden : 

ti. Op het gebied der vergaringen, door deze met 
losse schaven geprofileerd toe te passen op kapwerk, 
deuren, ramen, blinden, lambrizeeringen enz. 

/>. Uit wrongstukken voor leuningen en uit verstek-
hoeken voor leuningen , frontons enz. 

e. Uit verschillende meer of minder samengestelde, 
geprofileerde, gestoken of ten deele met zaagwerk 
versierde standvinken. 

Nadrukkelijk zij hier erop gewezen, dat de candi
daat zijn handwerk uitstekend moet verstaan. 

Voor het bewijs van bekwaamheid als gezel zullen 
de eischen wat de practijk betreft hetzelfde zijn als 
voor den meester. 

Wat theoretische vakkennis en teekenen betreft kan 
met het oog op bovenstaande toelichting gezegd 
worden , dat de gezel : 

I in staat moet zijn naar gegeven teekeningen 
en uitslagen het werk te maken; 

2° dat hij naar die teekeningen ook zelf uitslagen 
kan maken ; 

3" dat hij alle afschrijvingen zelf weet te doen; 
4" dat hij met oordeel werke cn begrip hebbe van 

eenvoudige versiering. 
Zijn vaardigheid in het teekenen behoeft zich niet 

verder uit te strekken dan tot eenvoudig op schaal 
teekenen en het goed begrijpen van teekeningen, 
die hem voorgelegd worden. 

IETS OVER HET Kl NSTI.AKKEN. 
tn eene vergadering van het dep. 's-( iravenhage van de Nederl. 

Maatsch. Ier bevordering van Niperl.cid hield de heer M. Nooijen 
eei e voordracht over liet kunsttakken, 

In de laatste jaren is dil vak kwijnende, dat hoofdzakelijk moet worden 
toegeschreven aan het kostbare der bewerking, die moeilijk te ver
eenvoudigen is, daar elke vereenvoudiging len nadeele van let vak 
komt. Oin nu toeh te voldoen aan de vraag naar goedkoop werk, is 
men leelijke voorwerpen gaan maken, die door liet publiek niel ineer 
gewild zijn en dus niet gekocht worden en waarhij nog komt dat het 
lakken uil een esthetisch oogpunt, vooral ten op/iehle der versiering, 
niet tc verdedigen i*. Een 50 a 60 jaren geleden was het bloeitijd
perk der verlakkunM cn men maakte toen te Amsterdam het z. g. 
Anisterdamsch-( hineesch lakwerk. 1 lok te Breda was een lakfabriek 
van de firma Apol, die echter de Ainslerdanisch-t hiiiec\-,che methode 
losliet en tie verlakte vooiwerpen versierde met iiet penseel en paar
lemoer. Drie leerlingen dezer tinna vestigden zich later zelfstandig: 
1°. (le zoon van den heer Apol te llrussel, welke het verlakken ook 
op meubels toepaste in de z. g. chinoiserie l.ouis XVI. 2". de heer 
V. d. Lucht tc s-Gravenhage, die de Amsterdamsche chinoiserie vast
hield en 3U de heer Nooijcn, vader van deu spreker, die in I-ingeland 
ging Rtudeeren, zich laler le Rotterdam vestigde en het lak be
schouwde als grond voor de vetsiering. 

Tusschen hel lakken van een schilder en dat van een lakker is een 
groot verschil. Het lak, dal in eene lakkerij windt gebezigd, bestaat 
booldzükelijk uit teer en droogt door sterke verhitting, terwijl het lak, 
door den verver gebruikt, uit zichzelf droogt, liet zijn twee zeer 
verschillende personen, de lakkei cn de schilder. Een lakker kan 
als werkman in de ververij gebruikt worden, de verver kan echter niel 
in de lakkerij als zoodanig terecht. I'aar de tc lakken voorwerpen 
aan een kolossale hilte moeten worden blootgesteld, zijn niet alle 
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materialen daartoe bruikbaar. Voor dunne voorwerpen wordt dan ook 
ijzer of blik gebruikt; voor dikkere papier-maché, welk laatste bestaat 
uit lagen papier, door middel van roggebloem opeengeplakt en 
hydraulisch .samengeperst. Uehalve dit papier-maché, bestaat ook nog 
het gestampte en het gegoten papier-maché. Van het gestampte worden 
tlesschenbakken en dergelijke vervaardigd, van het gegoten kleinere 
voorwerpen, welke echter minder solide zijn, tiaar er door stoelen of 
vallen spoedig stukjes afbreken. 

Het verhitten der voorwerpen geschiedt in een z.g. moffel, dit is een 
steenen vertrek, tloor muurtjes in verschillende kamers gedeeld. De 
verwarming dezer vertrekken geschiedt door vuur in een ter onderzijde 
aangebracht gemetseld stookgat, van waaruit een net van bui/en 
tic warmte in tien moffel gelijkmatig doet toestroumen. 

Drogen van lak is het doen verdampen der geestrijke vochten, die 
zich in het lak bevinden, waarbij men moet zorgdragen dat deze dampen 
gedurig uit den motie 1 ontvlieden. Dc lakker staat in de onmiddel
lijke nabijheid van zijn moffel te werken om de voorwerpen ter ver
mijding van stof zoo spoedig mogelijk in den moffel te kunnen plaatsen. 
Is het voorwerp éénmaal gelakt dan is het nog ruw cn moet beurte
lings gelakt en geschuurd worden om het glad te krijgen. Deze bewer
king moet gemiddeld zesmaal plaats vinden. Dc eerste maal wordt 
het voorwerp met gewone puimsteen geschuurd, de volgende malen met 
fijne puimsteen en de taaiste maal, om alle krassen uit het lak te 
verwijderen, met tripoli- of rottingstonc-poeder. Zijn alle oneven
heden en krassen uit het lak verwijderd, dan moet het gepolijst worden 
hetwelk al wrijvende met de hand tloor middel van tripoli-poeder ge
schiedt. Het meest interessante van tic lakkerij is tie versiering, cn hiertoe 
wortlt eene geoefende hand vereischt In het bloeitijdperk tier lakkerij 
waier er geen scholen om dc lakkeis te ontwikkelen en men maakte 
dan ook speciaal imitalie-Japansch, waarvan een der vele kunstuitingen 
het relief-werk is, in tic practijk genaamd „dik op". Deze reliëf-ver
sieringen worden gemaakt van vuurlak met krijt en zijn veelal verguld, 
waartoe echt goud gebruikt moet worden, daar koper, bruns of derge-
lijken zwart worden. 

Men andere soort is de vlakversiering met goud. Hiertoe brengt men 
eerst goud op het verlakte voorwerp en dekt daarop met asphalt het 
verlangde ornement vveg. Is het overtollige goud verwijderd, dan 
neemt men ook het asphalt weg cn het verlangde ornement blijft 
over, tlat men dan naar willekeur vertier kan versieren. Is dit alles 
geschied, dan wortlt het voorwerp gevernist. 

Nog eene andere versiering is tlie met paarlemoer, van welk laatste 
twee soorten zijn, nl. het gegolfde en het gladde. De paarlemoer-
versiering wordt op het lak gelegd en gaat dan in 'len moffel en nu 
wortlt het geheele voorwerp zoo dikwijls gelakt en afgeschuurd tot 
het paarlemoer en het lak in hetze!Me vlak liggen, liet paarlemoer 
wordt daarenboven nog dikwijls beschilderd. 

Vertier wertl nog gewezen op het Japansche lakwerk, dat in groote 
hoeveelheden in Europa wortlt ingevoerd en uithoofde tier weinig 
kostbare bewerking en tliverse andere oorzaken, goedkooper is 
dan datgene wat hier wordt vervaardigd. Het tiaar gebruikt wordende 
lak is een boomsap, dat niet voor exportatie geschikt is. 

Spreker eindigde zijne rede met te zeggen tlat tie lakkers lot de 
knnstnijveren moesten behooren, wat echter niet het geval is, daar zij 
techni-ch uitstekend, maar esthetisch niet ontwikkeld zijn. 

Deze voordracht werd door verscheidene fraaie verlakte voorwerpen, 
tlieh sleets len deele afgewerkt waren, toegelicht. 

VEREENIGING „ARi HITiaTL'UA" TE 's-G RA VEN HAGE. 
Vergadering gehouden den 23,,en Februari 1893. 

Na opening der vergadering werden tie heeren 11. v. Heeswijk en 
W. dc Jong, voor het eerst na hunne aanneming als lid ter vergade
ring tegenwoordig, onder aanbeveling van tie belangen tier Vereeni
ging, door den Voorzitter welkom geheelen. 

Aan tic orde was nu tie ballotage van den heer Ch. Steflens, voor
gesteld tloor tie heeren H. I.. Urückman en C. Stal. De heer Ch. 
Stellens werd als lid der Vereeniging aangenomen. Hierna werd over
gegaan tt»t verkiezing van een tweeden Secretaris. De lieer Sanders 
gekozen zijnde, nam deze benoeming onder laid applaus der Vergade
ring aan. Een voorstel van het bestuur tot medewerking met tie Ver
eeniging „Arti et Industrial-'' en tie Afdeeling van tic .Maatschappij 
tol bevordering tier Houwkunst, voor het houden van een feestavond, 
wertl met algemeene stemmen aangenomen, en de heeren \V. I 
Bruckmann en A. W. v. Malsen verklaarden zich bereid daarvoor 
met lx>vengenocmdc vereenigingen in overleg te zullen treilen. Ver
volgens werd overgegaan tot voortzetting der vraag: beantwoordende 
tegenwoordige Nederlandsche vereenigingen, wier streven is: „het 
bevorderen der bouwkunst" aan het doel? Zoo niet, hoe kan dan 
hierin verandering len goede gebracht wurden V Tengevolge dezer 
vraag ontspon zich eene zeer geanimeerde discussie, waarin enkele 
letlen vooral lieten uil kt.men, dat tie bevordering tier bouwkunst 
grootendeels afhangt van de studie tier architecten, en wortlt men het 
ten slotte vrijwel eens, tlat, hoewel door tic Nederlandsche vereeni
gingen nog veel zal kunnen gedaan worden ter bevordering tier Houw
kunst, zij zoo goetl als zulks voor vereenigingen mogelijk is aan hun 
tloel beantwoorden. 

In tie zaal waren geëxposeerd tie drie ingekomen antwoorden (waar
onder een gipsmodel* op de door tie Vereeniging uitgeschreven prijs
vraag „Fontein" en eenige sludietcekeningen van tie heeren C. Stal en 
A. W v. Malsen. 

Nadat tleze kunstbeschouwing met veel belangstelling tloor de leden 
bezichtigd was, wertl de vergadering, onder dankbetuiging aan de heeren 
t'. S al en A. \V. v. Malsen voor tic gegeven kunstbeschouwing, door 
den Voorzitter gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
AFDEEUM; LEIDEN EN OMSTREKEN. 

Vergadering van 23 Februari 1893. 
De 189' vergadering werd voorafgegaan door een kunstbeschouwing, 

bestaande uit het plaatwerk „Verzameling tier overblijfsels van onze 
nationale kunst van de Xle tot de XVIIP eeuw1', welwillend door 
tien heer Loudon ter beschikking gesteld, terwijl als voorwerpen, op 
kunstindustrieel gebied betrekking hebbende, waren ingezontlen ecu te 
Leitien vervaardigde notenhouten boekenkast, eenige tegeltableaus uit 
de bekende fabriek te Delft, de nieuwe Zweedsche sloten, een toestel 
om overvallende ramen in iederen stand te kunnen stellen, een nieuw 
model pannen, enz. 

De zoogenaamde nieuwe bouwmaterialen werden door debetrokken 
inzenders toegelicht, terwijl de boekenkast aan eene bijzondere be
oordeeling werd onderworpen. Dit werkstuk kon den toets van „goed 
werk" doorstaan en deed patroon en werkman, beiden te Leitien 
woonachtig, alle eer aan. 

op voorstel van het Bestuur werden de heeren C. R. vanRuijven, 
P. G. Lancel en P. de Wilde benoemd om als commissie op te treden, 
teneinde te trachten voor elke vergadering eene kunstbeschouwing te 
organiseeren, zoowel van plaatwerken als voorwerpen. Genoemde 
heeren namen tie benoeming aan, daarbij op tic medewerking van 
alle leden rekenende. 

Aan de orde werden gesteltl tic antwoorden in zake dc vragen , 
gesteld door bet bestuur der Maatschappij. 

1. „In de latere jaren ziet men aan gebouwen soms minder werk 
gemaakt van een sprekende kroonlijst. 

Vrage: heeft zulk een kroonlijst eenige esthetische waartle ? 
Kunnen aan hare toepassing bezwaren zijn verbonden, en zijn die 

bezwaren onoverkomelijk ?'' 
De commissie, bestaande uit de heeren W. C. Mulder en II. J. 

Jesse, had dienaangaande een rapport opgesteld, dat tot veel discussie 
aanleiding gaf. Bij de bespreking bleek het dat de vraag niet in duidelijke 
bewoordingen gesteltl en voor verschillende opvattingen vatbaar was. 
De conclusie was dat iedere kroonlijst esthetische waartle heeft, zoowel 
de kroonlijst die niet spieekt (dus een lijst zooals men in den Gothischen 
stijl aantreft) als een sprekende, die men meer bij tien Renaissance
stijl toepast. Eene sprekende kroonlijst is, wanneer zij ver over tien 
muur uitspringt, uit een constructief oogpunt aan te bevelen ; bij lekkage 
toch zal het water niet in den muur dringen , en goede constructien 
voor eene overstekende lijst ziju zeer gemakkelijk te vintien. 

2. „Wat valt er, bij gevels van gebouwen, te zeggen : 
1°. over meer dan ééne baksteenkleur in vereeniging met gehouwen 

steen ? 
2" over het gebruik van verglaasde sleenen, verglaasd aardewerk 

cn kunstmatig gekleurde oiiverglaasde steen?" 
Dc heer J. Roem, die antwoord gat op bovenstaande 2e vraag, 

kwam r.a eenige beschouwingen tot de conclusie, dat het uiterlijk 
schoon zeer verhoogd kan worden door toepassing als bij sub 1 ge
noemd, mits het aanbrengen niet geschiedt ten koste van de constructie 
en tleze wij/e van versiering slechts van ondergeschikten aard blijft. 

Hij het iu sub 2 genoemde, blijft de rapporteur langer stilstaan 
en blijkt het, dat hier veel op tie solide bewerking van het materiaal 

i moet gelet worden Enkele fabrikanten hvcicn verglaasde steenen, die 
volkomen tegen de invloeden van ons klimaat bestanti zijn. Omtrent 
de toepassing van verglaast! aardewerk (niet duidelijk iu de vraag 
uitgedrukt) wordt verwezen naar het tegeltableau te Alkmaar, waarvan 
tie ongunstige resultaten bekend zijn. 

< hut rent tie kunstmatig gekleurde on verglaasde steen, raadde 
rapporteur aan alleen zwarte steenen te bezigen, in geen geval ge
kleurde cementsteen. 

Vraag 3: hve moet een/lank voor een kegelbaan geconstrueerd morden, 
enz.} werd door den heer Maas met enkele woorden ingeleid; de 
heer Lancel nam op zich in een volgende vergadering daaromtrent 
een nader rapport uit te brengen. 

Ten slotte werd vraag 7 aan de orde gesteltl: „De gewoonte leidt 
er toe, dat besturen bij aanbesteding, slechts in bijzondere gevallen 
uitgezonderd, steeds het werk aan den voor het minste bedrag in-
schrijvciulen aannemer toewijzen. Ware het niet wensehelijker op de 
bekwaamheid en soliditeit van den aannemer te letten? Deze vraag 
wertl beantwoord door eene commissie, bestaande uil de heeren C. R. 
van Ruijven, I. I. Planjer en Iz. van der Kamp. 

Genoemde heeren hadden tie zaak van alle kanten bekeken, hel 
vóór en tegen overwogen, zoodat tie beantwoording der vraag tie 
goetlkcuring tier Vergadering wegdroeg. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken, werd door net 
bestuur medegedeeld dat 2S leden zich voor den leesdrkel hadden 
aangemeld; het gevraagde crediet, ter bestrijding der kosten, werd met 
algemeene stemmen toegestaan. 

Een vraag uit de bus waarin gewezen werd op het tijdelijk cholera-
hospitaal, liggende in hel midden tier stad, in een dicht bevolkt ge
deelte, wertl besproken, ten einde het gemeentebestuur op een eu 
ander altent te maken. Aangezien vele meenden dal het niet op den 
weg der Afdeeling ligl zich in de/en le verklaren, cn sommigen een 
andere meening waren toegedaan, zal deze vraag eerst in de bestuurs
vergadering der tafel worden gebracht. Het op tie convocatie vermelde 
„bespreking van het stoomwerktuig 
uur lot eene volgende vergaderinj 

moest wegens hel vergevorderde 
uitgesteld worden. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
Vergadering -van U Maart 1898. 

Na lozing en goedkeuring der notulen werd voorlezing gedaan 
vun een brief der heeren Henri lluiuck en Alex, hiihofr, ula 
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agenten der VOrnvoiihim̂ tteho Onderlinge Verzekenng-mnat-
schappg tegen de geldeljjko gevolgen ran ongelukken, in dien 
brief werd vooral nadruk gelegd up de NÖ",, aandeel in de winst 
voor de verzekerden. Du statuten, die erbij waren gevoegd, werden op 
dit punt voorgelezen, waaruit, en ook uit eene toelichting vanwege 
de Kerste JNedcrlundschc, bleek dat die 85°Q niets is dan eene 
voorspiegeling en ook dat het woord „Onderlinge", althans in de 
eerste jaren, geen reeht van bestaan heelt. Vooral werd uitdruk
kelijk gewezen op de groote risico, die ren maatschappij op dit 
gebied loopt, daar onmogelyk eene betrouwbare statistiek, zoouU 
van levensverzekering, is te verkrijgen, zelfs niet na een 11-jarig 
bestaan en een aantal gesloten contracten van i óliOO, waarop 
de iierste Nederlandsche kan hogen. l>e kansen om ongelukken, 
alléén of in vereeniging met vele personen, te krjjgen, zijn uit 
den aard zoo wisselvallig, dat hei vrijwel onmogelyk is om vaste 
gegevens te verkrijgen. 

stel bijv. dat er in-and komt in een fabriek of schouwburg, waar 
verschillende personen tegelijk kunnen omkomen of levenslang 
invalide worden: voorts ongelukken op pleziertochten, op tribunes, 
door ontploffing, zooals te Antwerpen \Y au neer een mantsc nappy van 
ongelukkenverzekering het treft dat, in zulke gevallen, verschil
lende personen, zooals in een fabriek - waar in den regel het ge
heele personeel verzekerd wordt, -omkomen of invalide worden, 
dan dient een groot reservefonds en kapitaal aanwezig te zyn 
om deze rampen te hoven te komen. Kn waar nu de zooge
naamde „Onderlinge"' ,</:-/ 4 pCt. aau de aandeelhouders en daarna 
het kapitaaltje van /*14Ü,0(X>, waarop / 28,001) gestort, met 50pCt. 
winst moet terugbetalen, daar gaat 't toch niet aan om winst voor 
te spiegelen op de wijze ieooals dit hier wordt gedaan. Zelfs toen de 
Berate Nederlandsche, die een kapitaal beert van f l,500,UOU in 
aandeelen op Bolide namen, alleen iu ons land was eu hooge pre
ntten eischte, kon er in de eerste jaren geen winst gemaakt worden. 
Thans, nu de ongelukkenverzekering meer en meer op den voor
grond treedt en de pre m iön door de concurrent te omlaag gaan, 
nu is het voor eene jonge maatschappij zeker nog moeilijker 
om winsten te behalen. Maar al mocht zij die behalen, dan nog 
zullen de verzekerden er vooreerst niet iu deelen en schijnt t 
dus zeer zeker dat de zaak le rooskleurig w ordt voorgesteld, 
ouder bet feitelijk onjuiste predicant: „onder/mg.." Wordt besloten 
aan do heeren lluiuck en hnhofe te berichten dat de zaak in 
de vergadering is ter kennis gebracht, zonder meer, daar de Af
deeling zich iu deze geen partij wenscht le stellen. 

Thans komt ter tafel een brief van de Afdeeling „Leiden en 
omstreken", om inlichtingen ol' er te Rotterdam afzonderlijke 
vakbestedingen worden «johouden. lit vie besprekingen blijkt dat. 
alhoewel vakbestedingen voorkomen, bijv. daar waar houwlieeren 
verlangen dut hunne werk bazen worden uitgenoodigd in ver
eeniging met andere solide bazen en ook bij schilderwerken der 
(ienieente en dergelyken, het hier toch over het algemeen weinig 
wordt toegepast, daar men 't vrij wat gemakkelijker vindt om 
slechts met één hoofdaannemer te doen te helmen en 't ook 
voor den geregelden gang van het werk beter is gebleken, dat één 
man aan liet Hoofd staat, die voor de goede en tijdige oplevering 
verantwoordelijk is. Wordt besloten in dien guest te antwoorden. 

Wordt voorlezing gedaan van een brief van bet Bestuur der 
Maatschappij naar aanleiding van lie. schrijven van de Commissie 
tor veredeling van het Ambacht 

De Maatschappij heeft zooals men weet alleen zcdeUjken steun 
toegezegd, daar de begroeting niet toeliet stoffelijken steun to 
bieden. De commissie beeft echter niet alleen zedelijken steun 
maar ook geld noodig, daar bet afnemen der examens, druk
werken, lokaalhuur, bediening, administratie geld kost, weshalve op 
voorstel van den heer E. (i. A. Fol niet algemeene stemmen 
wordt besloten uan het Bestuur der Maatschappij te verzoeken 
aan nl de leden der .Maatschappij circulaires met UlSchrjjvingS-
biljetten te zenden met verzoek om bijdragen in den vorm, zooals 
de commissie tot veredeling van het ambacht die 't liefst heeft. 
Voorts wordt op voorstel van den heer IL II. Ileyderwcllcn be
sloten vanwege do afdeeling /' 20 als bijdrage voor dit jaar af te 
staan, iu afwachting van het eventueel oprichten vun eene af
deeling te Rotterdam. 

Ten slotte komen in behandeling do vragen, gesteld door het 
Hoofdbestuur der Maatschappij. 

1. In de latere jaren ziet men aan gebouwen soms minder werk 
gemaakt van een sprekende kroonlijst. Vrage: heeft zulk een 
kroonlijst oenige verthetische (lees esthetische) waarde. Kunnen 
aan bare toepassing bezwaren zijn verbonden, en zijn die bezwaren 
onoverkomelijk r De beer lïeijderwellen verklaart zich bereid die 
vraag te beantwoorden. 

*J. Wat valt er, bij gevels van gebouwen, te zeggen: 
</. over meer dan ééue baksteenklotir in vereeniging niet ge

bouwen steen, 
. over liet gebruik van verglaasde steenen. verglaasd aardewerk 

en kunstmatig gekleurde onverglaasdo steeii? • 
De heeren ('ruineren Kol namen op zich die vraag te beantwoorden. 
8. Hoe moet de plank van een kogelbaan geconstrueerd worden 

opdut zij, zoo min mogelijk aau werking onderhevig is? Welke 
soort van hout kan daarvoor het best dienen? /ijn er andere 
constructies bekend, welke met goed gevolg een bouten kegel- \ 
plank kunnen vervangen f 

Deze vraag is in handen gesteld vun de heeren lïeijderwellen 
en AV. Zonneveld. 

4. Welke resultaten zijn met adamant verkregen? In handen 

gesteld vun de huuren J. Verheul Dzn. un den agent der Adauiant-
coinpany, den heer J. II. QaageJr, Vernomen werd nog dat deier 
dageu een werkman der Company te Rotterdam komt, om liet 
materieel te verwerken en aan te brengen voor een operatiezaal 
in hut Diaoonessenhuia alhier. 

5. Wat is uw oordeel over rictplanken, papiurstac, rabitzwerk 
en verdere nieuwe wijzen ol' materialen voor liet maken van 
plafonds, scheidingswanden, enz. Dc heer Kol deelde mede 2 
malen rietplanken te hebben toegepast, eenmaal voor een schei
dingsmuur en eenmaal voor de bukleuding in slaapplaatsen tegen 
een buitenmuur die sterk wasemde. Die bukleuding had hij op de 
volgende wijzo bewerkstelligd: Du muur van breiwerk dik 0 . 2 0 
M., was ter dikte van 0 . 0 0 Al. afgekloofd, aangezien geeue ruimte 
mocht worden verloren. Du nis daardoor ontstaande, werd gevuld 
door rietplanken, liggend, dik U.U.H Al. op klampen van dezelfde 
dikte. I Kiurnu werden de naden dichtgcplcisturd met gips en 
het geheel eenige dagen daarna gewit. Voor buide doeleinden 
bleek het materiaal zeer to voldoen. De beer Iteydcrwellen heeft 
op kleine schaal papierstuc gebruikt voor een plafond dat iu 
du vorst moest worden gemaakt. Hij heeft toen rictplanken tegen 
di> binten laten spijkeren en daartegen het papierstuc doen 
aanbrengen. 

Voor de goedkoopte schijnt dit echter niet gebruikt te kunnen 
worden. Ook is er, volgens hum, altijd veel ornement iu. Het 
voordeel bestaat echter iu de eigenschap, dat het dadelijk be
schilderd kan worden, in het ijzeren circus, alhier in aanbouw, 
wordt 't ook toegepast. 

Over vraag IJ wordt verder discussie gevoerd. Werken in eigen 
beheer kunnen nuttig en voordeelig zijn in speciale gevallen. </. 
voor particulieren, wuiincer, onder leiding van een deskundige , 
ile verschillende werkbazen worden uitgenoodigd om werken in 
daggeld te maken. 

In dit geval heeft men alle waarborgen voor deugdelijk werk, 
omdat niet op goedkoopte behoeft tu worden gelet. In zoover is 
dit dus een voordeel of heeft 't althans ecu groot nut. b. voor 
gemeente- of andere besturen, wanneer zij kostbaar materieel 
noodig hebben voor diverse1 werken, die ua elkander kunnen worden 
uitgevoerd. Tot kostbaar materieel behooren 0 . a. baggermolens, 
duikerklok en durgelyken. Wanneer du werken, waarvoor dergelijk 
materieel noodig is, stelselmatig door goud geoefende werklieden 
OU onder deugdelijk toezicht iu eigen oelieer worden uitgevoerd, 
dan zal 't allicht blijken dat in eigen beheer voonlccliger kan 
worden gewerkt dan hij aanbesteding, waarbij du aannemer voor 
een enkel werk, kostbaar materieel moet aanschaffen. 

De nadeelen vau openbare besteding bestaan in minder deug-
ilelijk werk eu risico voor de onderaannemers, dat de hoofd
aannemer hen, door welke oorzaak dan ook, niet of niet geheel 
betaalt of wel dat de hoofdaannemer pressie op de onderaannemers 
uitoefent, teneinde het werk op de goedkoopst mogelijke wijze 
te kunnen uitvoeren. 

Verder worden deze vragen niet behandeld, daar du tijd te 
kort is om ze vóór I April behoorlijk te hebben uitgewerkt en 
de antwoorden op eene vergadering tu hebben vastgesteld. 

HIN M E N L A N D S C H E B E R 1 C H T E N . 
ROTTERDAM. De Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs 

zal up Dinsdag 4 April e. k. haar 13d* algemeene vergadering honden 
in het Sociëteitsgebouw der Diergaarde. Onder de verschillende punten, 
op de agenda voorkomendei noemen wij de verkiezing van twee 
bestuursleden wegens het periodieke aftreden van de heeren H. L. 
Üoersina en J. J>. Iluibcrs, de bespreking van het maandblad, het 
voorstel tot het bonden eener tentoonstelling van oorspronkelijke 
teekeningen naar bouwkunstige en kunsündnstriëele fragmenten , een 
tweede voorstel, mede van het lïestuur, om cr bij de Kegeering op 
aau te dringen dat bij de eindexamens der II. lï. scholen met vijf
jarigen cursus het teekenwerk door deskundigen worde beoordeeld 
en een voorstel tot het benoemen van correspondeerende leden in Uelgië. 

's—11 UtTOGENhOSCH. De beer Oer Kinderen is voornemens op de 
tweede muurvlakte der vestibule van het Stadhuis eenige lalereelen 
te schilderen uit het bloeitijdperk der stad: deu bouw der kathedraal, 
de stichting der school van de broeders des geinecnen levens enz. liet 
geschenk wordt gedaan door dc heeren: Jhr. Mr. P. J. Bosch van 
ürakestein, Commissaris der Koningin in de provincie ; Jhr. Mr. V. J. J. 
van der Does de Wïllebois, burgemeester der stad; Mr. K van Lanschot, 
Aug. van Lanschot, G. L. II. van Lanschot, Jhr. Mr. I'. van Meeuwen, 
V. van de Mortel, Jhr Mr. F. van Kijckevorsel, F. Tilinan, J. J. 
van Kijckevorsel en C Tilinan. 

PERSONALIA. 
— Gedeputeerde Staten van Friesland hebben lot tijdelijk opzichter 

aangesteld: i"- bij de afsnijding eu verifiëring van de 11 ar linger-
vaart bij lïaneker K. Wibbeling le Orachten; 2U. bij de vernieuwing 
der sluizen n°\ I en 2 in het kanaal van de Ilooidannnen tot de 
Kolonievaart L. van der Zaag te Leeuwarden. 

— Dijkgraaf en heemraden van den Ilaarleinmermeerpolder benoem
den in hunne vergadering van 4 Maart j.1. deu lieer .1. de Haat Pt. te 
Sliedrecht tot opzichter van den liaarlemmei meerpolder, liet getal 
sollicitanten bedroeg een honderdtal. 

— De heer L. J. SchttUer, civiel-ingenieur ie Amsterdam, is benoemd 
lot directeur-ingenieur dertramw.-niaatscbappij 's J lerlugenbosch-Vechel. 

— Tot instrumentmaker aan het physisch laboratorium der universiteit 
te Utrecht is benoemd de heer G. Koolschijn, physisch monteur der 
firma P. J. Kipp en Zonen, te Bclft. 
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A D V E R T E N T I E N . 

H. & J. SUYYER, 
I ' A B I t l K A N T E X V A N 

op do Intern.Tentoonstelling te .twsiW-
ilnm 1HHM bekroond mot 

KKItK DIPLOMA topte01.(1*rKbeMhur), 
Iliilluiid-elie Tuin cn Zeepaard, 

Bickerstraat 

AMSTKIUIAM. 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-

Op M n a u i l i i K don '47u . l l n a r t 
IHJKt. dos namiddags ton l 1 /» uro 
(<>•'<><'••»icliti.jil) zal in het Cen
traal l'orsoiioiistntioii to AMSTERDAM , 
in bot lokaal muist de wachtkamer 8e 
klasse (ingang vestibule) worden i i i n i -

bestoed : 

Volgons bestek No. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op de spoorwegen Uit-
geest—Amsterdam, Zaandam-
Enkhuizen , Hoorn—Medem-
blik en Leeuwarden-Stavoren. 
In 4 perceelen. 

Raming / '37250. 
Volgent bestek No. 555. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op despoorwegen^lwis/Vr-
dam — Rotterdam, Schiedam-
Maasslttis en op het gemeen
schappelijk station Rotter
dam—Maas. In 7 perceelen. 
Raming ƒ62480 . 

Volgens bestek No. 556. 

Uitvoeren van onderhoudswer
ken op de spoorwegen •§—— 
Itemmei - - Dordrecht, Reste
ren—Amersfoort en Nijmegen-
Kleef. In •"> perceelen. Kaming 
/'23350. 

Do bestekken zijn tegen betaling vun 
/' Ü per exemplaar verkrijgbaar aan 
hut Centraal Adminixtrtaietjeboior der 
Maatschappij aan liet Droogbak to A M 
STERDAM bij den Portier of op franca 
aanvraag met toezending van bet bedrag 
aan hot Hureau „NVi'g en Werken", 
kamer 1 5 4 . 

Aanwijiing geschiedt en inlichtingen 
kunnen worden verkregen als in do 
bestekken vermeld. 

Op (leze bestekken zijn toepasselijk do 
Algemeene Voorwaarden der Holland
sche l.hcrcn Sj>oonceij-M«tdschaj>j>ij, 
ild. ül Januari 18SÖ(gewijzigde herdruk 
van 28 Januari 1891), die bovendien 
tegon betaling van f O.SO per exem
plaar aan bovengenoemd bureau ver
krijgbaar zijn. 

I»<- A d m i n i K l r a l r u r . 

F . D O L K & Z O O l s T -
B o t t e r d a m . 

Fabriek van georneinenteerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS iu alle stijlen. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. Glazen 
voor Thee- cn Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilveiïng. Glas-assnrantie. Daglicht-reflectors. 

GJ.VINCENT&Co. 
Specialiteit in gosin I IJzeren Hekken, 

SI'lllEltAM. Eijnc Smeedwerken enz. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E Fabriek van Sloom- en andere Werktuigen. 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g Eenige Agenten van de WestinghotweSioom-
tiêmlfftlau» iüft.t. macnino Company te Pittsburgh in Amerika. 

, B E N N E W I T Z & C ° . 
P a p i e r s t u c - fabrikanten. 

D A M R A K 85. A M S T E R D A M . 

bevelen liun reeds zoo gunsiig bekaai fabrikaat 
Int ilrr.ii;,h.' van Plat I< en Wanden, zooals 

Kr.«.n. Kool. Perk en andere lijsten, Itospttra. U«ur-
' bekroningen enz Ier geheele vervanging van stukadoor
werk ; liet la.it zich zeer gemakkelijk en tegen alles beves

tigen, is zeer lieht, tegen vocht en vnnr heston,I. direct te 
beschilderen, eigent zich zoowel voor nieuwe als te Inoderniseeren 

gehouwen en ka i bij verhuizing zo der g vaar voor breken afgenomen 
en in de te betrekken woning bevestigd worden, liet lastige willen 

vervalt en ongelukken, door afvallen, zonal, bij gips dikwijls voorkomt 
lijn totaal onmogelijk Geïllustreerd monsterboek a f 1 — ve: krijgbaar. 

Rietplankenfabriek. 
J. W. MOLIJN. 

P l a f o n d s . N e p u n i l i o m u i e i i . % e i i l i l a l i e k o k e r * . 
ONBRANDBAAR GELUID- en WARMTE-ISOLEEREND. 

FltUten KESSLER ' T f f r* l>******* TtiriT«mriT T M Mnlfc- tin •••Ittrir-

<3rOtl<ltl. 

< e ine i i l -1 e i 'n . ( . i | ts enz. 

van lunet en vun attent, in verschillende 
eniwlrteeliën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II. ##. W. NVUOI.TE, 
Fabrikant, Prinsengrocht5l6, AMSTERDAM 

G O E D E R E N T P E R S O N E N - C N S P I J Z E N -

^^^^gtf**^0^ Elcetri<5c/;e-j 
^ g j p f j l S ^ ^ ^ ^ ^ «%y d r a u 1 i s eJoeJ 

o o m - ̂  H'a n c l - boreecj K. v a & i i t 
MET V A N G - I N R I C H T \ U G ^ P C ^ x / f r ë J B A C H 

HOOGSTE BEKRONINGEN H O N D E R D E N R E F E R E N T I Ë N 

, , , . , ( S C H M I D T , K R A N Z ó r . C S 

L i i b d e j - a L r i e k v a n - j j \ f o r f J a u s e n ( H a r z ) 

§encraalAftit T.G. TISSOTJJ^iw sterdam. 

o-
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B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
1 l'ei'/i-ie-li en tltiffnsijtt »•«»• Insleitniettlen ranr 

I1 l/Ê" i:\Sf II I #»#»#.'#. # . /M UK Hit I II*. 
1 I F . I . K I M I M I v o o r W A T E R P A N - , I K M ' . K M I ' . I ' . T - e n n d e r r l \ « . T I M II l ' . \ T F . \ 

I IK'I Z i l v e r I «os. msi. lss:i ( I n t e r n a t . TentuonMt.) 
Ii»<i<i'*t<' « i iderxci ie id injj 1H7!>. 

E Q U E R U E S , M E E T K E T T I N G E N , B R I E F - en P A K K E T B A L A N S E N enz. enz. 
B a k e n » . , R o t a t i e - I m h i c f i c - l o c « t r l l c n . T e l p g r i i A r - A n n n r a t r n . e n x . e»i«. 

HEYENBROCK, HASELAGER & Co., 
K o n i n g s p l e i n V ' . 1. Gebouw „Kosmos", A n M e n l . i m . 

TEW:«BA.M-AI)RKS : „ T Y P E W R I T E R " . TELEFOONNUMMER * * » * . 

gg I Weekblad 
DE OPMERKER7 

Amerikaansche K e r k - en S c h o o l b a n k e n . 
I J x c r c i i H e k k e n voor Portieken, Buitenplaatsen, Winkelramen, 

Graftombes, enz. 
Ilakn.-ipier tot bedekking van Kappen of Platten, bestand tegen elke 

weersgesteldheid. 
Begrootingen van L i f t e n op aanvrage. 
l i l a * in looil voor Kerken en Winkelramen of tot versiering. 
1'orseleiiien IteelameletO-rs voor Winkelruiten. 
K e i - k k a c h e l » niet aanleg, V u l k a c h e l » voor Winkels en /alen. 
De „Homacoustic" Spreekbuis. die bediend wordt als de Telefoon. 
Edison Mimeograaf, tot vermenigvuldiging van bestekken, enz. 
Aan onze Inrichting is verbonden een COPIEER-INRICHTIKG tot liet 

vervaardigen van afdrukken voor Bestekken enz., tegen matigen prijs en door 
middel van de Schrijfmachine. 

Vraag onze Prijscouranten. — Gratis toezending. 

BECKER &BU0DINGH. 
-A_ralmem. 

KONINKLIJKE FA BRI EK 
VAN 

W A T E KI* A M - I I O E K f l E E T -
EN AN1IEKK 

I N S T I t l M E X T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren 

P e l l a c l i a l e n . 
v V E E G W E R K T U I G E N . 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
v n n 

R O L L U I K E N , 
JALOUSliOX, MARQUISEN, ZONSCIIERMEN, enz. X i e n n x t e c o n » t r u c -
ti«'. t 'o i ic i irroerei ide pr i jzen . 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Groothandel in Bouwstoffen. 
J S L o x i i ï U . V l o e r - e n W a n d t e y e l s . 

Vraag; t e eken lagen en p r i j z e n , rij 

A M . E W E E X E V E R G A I I E -
ltl\4>i vnn aandee lhouder* der 
MaatMeliappij tot E x p l o i t a t i e 
van . . » # ; ui'tii:iti*i:if. op 
llatMlertluii den 23 MAART 1898, 
des namiddags te twee uren, in de 
achterzaal van het Zriiiiioi.i.ANiiscn 
KOFFIEHUIS te 's-Gravenhoge, tot be
handeling van de volgende punten: ;| 

1". Balans met toelichting en verslag 
van Commissarissen, benevens Winst
en verliesrekening over het afgeloopen 
boekjaar. 

2". Benoeming van een Commissaris 
tot voorziening in de vacature, ont
staan door de periodieke aftreding van 
den heer A. L. VAX GENDT te 
. Amsterdam. 

HET IIESTITlt. 

A. H. VAN BERGEN, 
FABRIKANT Th: 

ïïeiligerlee, prov. Gron. 
S P E C I A L I T E I T IX 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

Torenuurwerken 
l i Y\I) K L O K K E N , 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EEREDIPL0H4. 

(•ouden en Z i l v e r e n M e d a i l l e » . 

I 
Stoom-Timiii3rfal»riek 

f an der Meulen &Van Epen, 
AMHTF.lt l>A>l. 

Y K I t V A A H I M 4 . t : \ : 
Allo timmerwerken volir. teeke
ning. Architraven, Lijsten, enz. 

Lullen voor het 1111*11 bel \ nk 
in Kik en, A merik.̂ reenen, .M11I10-
Jiij, Amerik. en 1 tal. Noten. 

LBTKKBM : 
Vuren. (ireneiien Kik en hestek-
hout. Moulnuin Teakhout. 
Mee Ju in m a g a z i j n voorradig.-
pl. 111. HOOD vuren 2 pan. Kast
en Kamerdeuren, Architraven, 
Kroonlijsten in vuren-en jrr nen-
liout en Kiken-, Alahoiiij- en 
Notenlijsten. 

Loon-Mf oomhoiil za » e r | | 
« • -N«*liaverU. 

('iitulô us op aanvraag gratis ver
krijg! mnr. 

S T O O M F A B R I E K V A N 
Prksehe Machinale goudgele Siersteon en 

G e l e h a n d v o r m M e t s e l - en S t r a a t s t e e n 
M o n s t e r * op a a n v r a g e u r i i l l » . 

Ter drukkerij der Vennoot», „ l i e t Vaderland". 
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ABONNKMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / * 5.— 

voor de landen tier Postunie, bij vooruitbetaling , 6 50 
voor de overige landen, bij vooruitlietaling , 8. — 
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AtlVXRTENTICM per regel f 0.20, en f 0.10 voor het bewiisnommer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
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AFZONDERLIJK! HOMMERS met of /onder plaat f 0.15 

DK NIEUWE DESINFECTIE-INRICHTIVG 
T E R O T T E R D A M . 

In ons vaderland behoort Rotterdam onder de 
steden, waar het eerst een desinfectieoven werd op
gericht ; het was in 1884 dat het Gemeentebestuur 
besloot een oven van Oscar Schimmel te Chemnitz 
te koopen en in een houten gebouw bij het stoom
gemaal van de Oost-Blommerdijksciien polder te 
plaatsen, welke inrichting in 1885 in gebruik kon 
worden genomen. 

A l voldeed de ontsmettingsoven aan de gestelde 
eischen, bleek het houten gebouw, waarin de in
richting geplaatst was, zeer onvoldoende te zijn en 
werd in geenen deele beantwoord aan de eischen, 
die aan eene desinfectie-inrichting mogen gesteld 
worden. Hij het ontwerpen van de plannen voor het 
Noordelijk stoomgemaal wees de directeur der ge
meentereiniging op de noodzakelijkheid van eene 
betere inrichting ,• en het Gemeentebestuur, dit denk
beeld deelendc, deed bij de plannen voor het stoom
gemaal een desinfectiegebouw opnemen. Deze plannen 
werden door den Gemeenteraad goedgekeurd en op 
19 Januari 1892 had de aanbesteding plaats. Thans 
is de inrichting voltooid, en in de volgende week 
zal zij in gebruik genomen worden. liet gebouw, 
waarvan het plan is ontworpen door den directeur 
der gemeentewerken in overleg met den directeur 
der reiniging, bevindt zich achter het machinegebouw 
van het Noordelijk stoomgemaal en grenst onmid
dellijk aan het ketelhuis, waaruit de stoom voor 
desinfectie en voor andere doeleinden verkregen wordt. 
1 let gebouw zelf wordt door een steenen muur in tweeën 
verdeeld, het een dienende tot ontvangst der besmette 
goederen, het ander tot opname van het ontsmette. 
In dien scheidingsmuur is voorloopig één desinfectie
oven geplaatst, terwijl er gelegenheid is gelaten om 
er een tweeden naast te kunnen plaatsen. 

Inwendig is het gebouw geheel met tegeltjes bekleed 
en de zoldering geplafonneerd, zoodat alles gemakke

lijk te reinigen is. In het gedeelte, voor de besmette 
goederen bestemd, bevindt zich een steenen bak, voor 
het spoelen en wasschen van goederen aangewezen. 

Aan de westzijde van het gebouw is eene badkamer 
aangebracht, ter weerszijde van eene kleedkamer 
voorzien, zoodat een besmet persoon, die een bad 
moet nemen. de besmette kleeding niet mede behoeft 
te nemen na het gebruik van het bad , wanneer hij 
in de 2 l l c kamer komt waar andere kleeding gereed 
ligt. De personen, in beide gedeelten van het gebouw 
werkzaam , zijn onderling en met den machinist van 
het stoomgemaal telephonisch verbonden. 

De ontsmettingsoven is, naar het model van dien 
van Oscar Schimmel, met verschillende wijzigingen en 
verbeteringen aan de fabriek van Eijenoord gemaakt 
en de deze week genomen proeven zijn naar wensch 
geslaagd. 

Eene uitvoerige beschrijving van dezen oven, door 
drie platen toegelicht, is in Dc Opmetker van 4 Maart jl.., 
bladz. 73 , opgenomen. 

P R I J S V R A G E N . 
O N T W E R F VAN E E N DIPLOMA VOOR D E BEKROONDEN 

OP DE T E N T O O N S T E L L I N G VAN KUNSTBLOEMEN 
T E ' S - G R A V E N H A G E . 

Jl. Zaterdag had de beoordeeling plaats der twaalf 
ontwerpen, ingekomen op de prijsvraag voor boven
genoemd diploma. Zooals reeds vroeger is medege
deeld , werden uitsluitend ter mededinging toegelaten 
de leerlingen van de Academie van Beeldende Kunsten 
aldaar. 

De uitslag was, dat de eerste prijs is toegekend 
aan Nijverheid, de tweede aan Prijsvraag Diploma en 
de derde aan Kunstbloem. Ontwerpers zijn: Nijver
heid, de heer M. J. Stuber; Prijsvraag Diploma, 
de heer Charles van Wijk en Kunstbloem, de heer 
J. J. Roelofsen. 

De ontwerpen zijn in de veranda van het hoofd
gebouw tentoongesteld. 
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VOORKOMING V A N O N G E L U K K E N . 

Zaterdag i i Maart had te Amsterdam in het American 
hotel de aangekondigde vergadering plaats ter be
spreking van „voorkoming van ongelukken in de 
bouwvakken". 

Het vroeger benoemde bureau van voorbereiding 
dezer bijeenkomst, dat zich tevens met dc leiding 
belastte, bestond uit de heeren J. Th. Mouton (voor
zitter), 1". W. Westerouen van Meeteren en Mr. J . H . 
Boudewijnse. 

De beraadslagingen zouden worden gevoerd ten 
aanzien van <i. middelen ter voorkoming van onge
lukken bij den aanleg van spoorwegen en bij water
bouwkundige werken; h. idem bij het bouwen en 
sloopen van andere werken; c, aangelegenheden van 
beide soorten van bouwvakken. 

Vertegenwoordigd waren: het Ministerie van Water
staat. Handel en Nijverheid door de heeren Mr. J. 
C. Th. Heiligers, referendaris, chef der afdeeling 
arbeid en fabriekswezen; H . W. K. Struve, inspecteur 
van den arbeid, 3e afd , en C II. Peters, rijks-bouw
meester; het Ministerie van ((orlog door den luit.-kolonel 
der genie R. Sturms; het Ministerie van Marine dooi
den heer G. Turk, hoofd-ingenieur der Marine. Voorts 
waren vertegenwoordigd: het Koninklijk Instituut van 
ingenieurs en de Vereeniging van burgerlijke ingenieurs, 
te 's-Gravenhage; de Maatschappij tot bevordering der 
bouwkunst met hare afdcelingen Amsterdam, Alkmaar, 
Arnhem, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam en 
Utrecht; Architectura et Amicitia, Amstel's Bouw-
kring, Aannemerssociëteit ..de Eenheid", Aannemers-
sociëteit „de Vereeniging' , allen te Amsterdam; socië
teit „dc Nijverheid" te 's-( iravenhage , „Houwkunst en 
Vriendschap" te Rotterdam" en de „Vereeniging tot 
voorkoming van ongelukken". 

Na een inleidend woord van den heer J. Th. Mouton 
werd als eerste punt der agenda in behandeling ge
nomen de vraag: „Is in verschillende algemeene 
voorschriften voldoende gelet op dc veiligheid en de 
gezondheid der werklieden". 

Na eene inleiding van den heer Westerouen van 
Meeteren -, die meende deze vraag ontkennend te 
moeten beantwoorden, gaf de heer Van Buuren, van 
„Amstels Bouwkring", als zijne meening te kennen, 
dat de voorschriften voldoende zijn, wanneer zij maar 
gestreng worden in acht genomen en gecontroleerd. 
Spreker gelooft, dat het mcerendeel der voorkomende 
ongelukken aan de achteloosheid der werklieden en 
aan gebrekkig toezicht is te wijten. Daarom ook acht 
spreker verbetering van dit toezicht wenschelijk. Den 
heer J. A. Lindo, van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, kwam daarentegen verscherping van de 
algemeene voorschriften noodzakelijk voor. 

De heer Knuttel stelt de vérstrekkende beteekenis 
van de bestaande voorschriften, waarbij in het alge
meen dc aannemer van het werk verantwoordelijk 
wordt gesteld, in het licht, en waarschuwt er tegen 

ongeluk. En vreemd genoeg is het, dat de werk
lieden tegen dit gedeeltelijk afbreken der steiger-
werken niet opponeeren; zij schijnen er vermaak in 
te vinden, zich aan gevaar bloot te stellen. En 
daarom meent spr. dat men niets zal kunnen uit
richten . zoolang de werklieden zelve in dit opzicht 
niet veranderen en de onderbazen tot eenig besef van 
hunne verantwoordelijkheid geraken. 

De heer Peters (Ministerie van Waterstaat) wijst 
erop, dat de meeste ongelukken des Maandags voor
komen , den dag, waarop de alcohol op allerlei wijzen 
wordt binnengesmokkeld. En met het oog ook op zulke 
toestanden ging men bij het samenstellen der voor
schriften uit van het beginsel, den aannemer verant
woordelijk te stellen. omdat hij alleen daartegen kan 
waken. Overigens meent spr., dat bij naleving van 
art. 16 der nieuwe A . V. gedaan zal worden, wat 
gedaan kan worden, zonder den jang van het werk 

-• — 
dat men door te gedetailleerde voorschriften den gang 
van het werk toch niet te veel ga belemmeren. 

De heer Michielse, van Haarlem, meent dat men 
reeds een goed eind vorderen zou, wanneer een toe
zicht van overheidswege werd uitgeoefend bij het 
bouwen van steigers. De heer j . j . van Nieukerken 
(Afd. 's-Hage der M. t. b. d. B.) gelooft, dat de 
meeste ongelukken gebeuren, wanneer het werk ten 
einde loopt. De steigerplanken worden dan gewoonlijk 
reeds voor een groot deel weggenomen. De werkman 
loopt dan vaak over een enkele plank, de korthouten 
zijn reeds verdwenen en licht gebeurt er dan een 

te belemmeren. 
De heer Muller van Rotterdam sluit zich aan bij 

de opinie van hen, die alleen heil verwachten van 
medewerking van de zijde der werklieden en onder-
bazen zeiven. 

I )e heer Van Meeteren toont nog met voorbeelden 
aan, dat met algemeene voorschriften, alleen in den 
breede opgevat, verschillende misstanden kunnen blij
ven bestaan. In de Kalverstraat te Amsterdam bijvoor
beeld bikt men op het oogenblik het harde cement 
onder het asphalt los , waardoor stof en splinters 
worden opgejaagd, zeer tot ongerief en gevaar voor 
de werklieden en de voorbijgangers. 

De voorzitter resumeerde uit het debat, dat men aan 
de eene zijde meende dat bij de aannemers de ver
antwoording moest blijven berusten cn niet te bindende 
voorschriften behoorden gegeven tc worden. en dat 
men aan de andere zijde van oordeel was, dat door 
betere opleiding van de werklieden en aankwecking 
bij hen van het besef van het gevaar, niet door 
strenge voorschriften der overheid, in de toekomst 
het aantal ongelukken verminderd zou kunnen worden. 
In verband met 't laatste zou de voorzitter het gewenscht 
achten, dat aan den werkman eene stem in het 
kapittel werd gegeven, om tot degelijke en doeltref
fende maatregelen tc geraken, terwijl dan intusschen 
de gevaren der opleiding van den werkman in vak-
vereenigingen behoorden besproken te worden. Verder 
gaf de voorzitter in overweging, eene commissie te 
benoemen ter behandeling van de vraag, welke voor
schriften kunnen dienen om verbetering in het toezicht 
op de naleving der bestaande voorschriften te brengen. 
Hoewel in het debat over bouwwerken van verschil
lenden aard was gesproken, was overeenkomstig de 
agenda de behandelde vraag eigenlijk alleen bedoeld 
ten aanzien van den aanleg van spoorwegen en water
bouwkundige werken. 

De heer Kanters verklaarde nog met anderen van 
meening te zijn, dat het niet aangaat de geheele 
verantwoordelijkheid op den aannemer te laten rusten. 

De heer Van Meeteren betoogde, dat uit de 
statistieken in Zwitserland is gebleken, dat inderdaad 
de Maandag een bijzonder gevaarlijke dag is, maar 
uit eene mededeeling van den heer Struve, inspecteur 
van den arbeid, bleek, dat de gegevens ten onzent 
daarop niet wijzen. De heer Van Buuren, van Am
sterdam, bracht in het midden, dat in 1892 slechts 
5 percent der voorgekomen ongelukken aan verzuim 
der patroons kon worden geweten. 

Het voorstel tot benoeming eener commissie om te 
overwegen, welke voorschriften tot verbetering van 
het toezicht zullen kunnen dienen, werd aanvaard. 

SS 
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Vervolgens kwam aan de orde de behandeling der ] 
vragen betreffende het bouwen cn sloopen van andere 
dan spoorweg- en waterbouwwerken en wel: 1". 
kunnen algemeene voorschriften gegeven worden voor 
het toezicht bij het uitvoeren van bouwwerken? Iloc 1 
behoort dat toezicht te zijn ingericht ? Kan en moet 
het opvolgen van zoodanige voorschriften aan de ver
gunning tot bouwen of sloopen door besturen van 
rijk, provincie of gemeente verbonden worden? 2°. 
Welke zijn dc voorschriften van veiligheid, welke op 
deze soort van bouwwerken in het algemeen toege
past moeten worden ? 3 0 . Welke speciale voorschriften 
kunnen cr worden gemaakt voor dc veiligheid der 
werklieden bij het sloopen van bouwwerken? 4 0 . 
Welke bijzondere veiligheidsvoorschriften zijn er te-
geven ten opzichte van het heien. de inrichting en 
het gebruik van steigers , ladders, hangstoelen enz., 
het gebruik van alle soorten van vervoermiddelen en 
hijschtocstellen op bouwwerken, en het gereedschap? 

Op voorstel van den voorzitter werd besloten de 
uitwerking dezer punten na gevoerde beraadslaging 
aan dezelfde commissie op te dragen, die zich zal 
bezighouden met dc eerste vragen. 

De heer Van Meeteren wijst op de moreele eischen, 
die gesteld behooren te worden aan de bouwopzichters 
en aan hen, die vergunning erlangen tot het bouwen 
of sloopen. 

De heer Knuttel merkt op, dat onder dc voorschriften 
zou moeten worden opgenomen eene bepaalde aan
wijzing van hem, op wien de verantwoordelijkheid 
voor de naleving der voorschriften zal rusten. 

De voorzitter juicht het beginsel, door den heer 
Van Meeteren gesteld, niet toe, omdat daardoor een 
vak, dat tot heden vrij is, aan banden zou worden 
gelegd. De heer Michielse meent, dat van overheids
wege overal bepaalde personen moeten worden aan
gesteld , om het bedoelde toezicht uit tc oelenen, 
zooals dat in sommige gemeenten reeds het geval is, 
waarvan het natuurlijk gevolg zou zijn, dat overtre
dingen voor den strafrechter zouden worden gebracht. 
Die personen zouden dus bij elk ongeluk proces
verbaal hebben op te maken tegen hem, die, over
eenkomstig het door den heer Knuttel betoogde, als 
de aansprakelijke is te beschouwen. 

Dc heer Muller, van Rotterdam, deelt mede, dat 
binnen zijne gemeente de quaestie der aansprake
lijkheid reeds in de akte der vergunning wordt opge
nomen. Daar wordt van den bouwheer tene verklaring 
geëischt onder wiens toezicht het voorgenomen werk 
zal worden uitgevoerd. 

De heer Paardekooper uit Den Haag vindt dien 
maatregel uitstekend , zoo slechts daarbij wordt vastge
steld , dat de aansprakelijke een bouwkundige moet zijn. 

De voorzitter vestigt er de aandacht op, dat in onze 
rechtspraak voor dc qualiteit van bouwkundige geen 
definitie bestaat, zoodat het denkbeeld van den 
vorigen spreker blijken zal practisch niet toepasselijk 
te zijn. De heer Poggenbeek wil de betrekking van 
onderbaas meer officieel maken, waardoor de verant
woordelijkheid meer karakter zal verkrijgen. 

De heer Koster, van Amsterdam, acht het noodig 
voor het bouwen van steigerwerken bepaalde voor
schriften tc geven, die dan niet alleen voor aannemers, 
maar ook voor eigenbouwers zouden dienen. Spreker 
noemt daarbij verschillende maten der steigerdelen, 
die als minima zouden kunnen gelden juist bij de 
eigenbouwers en kleine bazen. Deze slaan thans soms 
steigerwerken beneden alle critiek op. 

De heer Van Meeteren wil een diploma voor 
bouwkundigen in het leven roepen, en voor den aan-

sprakelijken persoon het bezit van zulk een diploma 
tot voorwaarde stellen. Doet men dit niet, dan zullen 
aannemers en bazen immers den eersten den besten 
als verantwoordelijk kunnen aanwijzen, en zou daarvan 
het gevolg kunnen zijn, dat in het bouwvak, evenals 
in de buitenlandschc journalistiek, bepaalde personen 
zich als verantwoordelijk beschikbaar stellen. om 
eventueele gevangenisstraf te ondergaan. 

De voorzitter resumeert, dat men in het algemeen 
toezicht van overheidswege wenschelijk acht en dat, 
wat de aansprakelijkheid betreft, sommigen den aan
nemer, anderen de onderbazen, enkelen zelfs nog 
mindere personen verantwoordelijk willen stellen. Hij 
stelt voor, in deze quaestie eene commissie te be
noemen en de Ministers van Oorlog, Waterstaat en 
Marine tc verzoeken een vertegenwoordiger van hunne 
departementen aan te wijzen om in die commissie 
zitting te nemen. Een der aanwezigen wil ook het 
Ministerie van Justitie hierin betrekken; dc voorzitter 
vereenigt zich daarmede. 

Tot leden der commissie werden daarna benoemd 
de heeren (i. J. de Jong, van Rotterdam, B. v. Buuren. 
van Amsterdam, A. C. I'aarde-koper, van 's-Gravenhage, 
1). E. C. Knuttel, van 's-Gravenhage, en I'. Duinker 
van Amsterdam 

Waarschijnlijk 
ambtenaren der 
toegevoegd. 

Aan de ord 

zullen dus 
genoemde 

aan deze heeren nog 
departementen worden 

_ komt daarna de vraag: „welke vei
ligheidsvoorschriften behooren gemeente-verordeningen 
op de bouw politie te bevatten, gecombineerd met de 
volgende vragen: „is een algemeene wet op de 
bouwpolitie wenschelijk? Wat zal zij moeten bevatten ? 
Hoe zal men tot de redactie van een ontwerp komen ? 
Is zulk een algemeene wet niet wenschelijk, hoe zal 
de werkman dan zichzelven behoeden tegen de kans 
op ongelukken, voortvloeiende uit de nalatigheid van 
den werkgever?" Zonder debat werd besloten voor 
de uitwerking dezer punten een commissie te benoe
men, bestaande uit de heeren: J. A. Lindo, direc
teur der gemeentewerken te 's-Gravenhage , Mr. E. 
(ioseling, te Amsterdam, W. A. Schuurman, direc
teur der openbare werken te Amsterdam, E. J. 
Nieuwenhuizen, idem te Utrecht, en II. A. Bekaai', 
ingenieur van den waterstaat te Amsterdam. 

Vervolgens werden aan de orde gesteld dc volgende-
op alle bouwwerken betrekking hebbende vragen: 

Wanneer verzekering der werklieden tegen dc 
geldelijke gevolgen van ongelukken beschouwd wordt 
als plicht der werkgevers, welke middelen kunnen 
dan worden aangewezen: 

om te bevorderen, dat zij zooveel mogelijk wortlen 
toegepast ? 

om te beletten, dat zij leiden tot veronachtzaming 
door den werkgever van maatregelen of voorkoming 
van ongelukken ? 

dat zij leiden tot achteloosheid en veronachtzaming 
van voorschriften tloor den werkman ? 

dat zij leiden tot het onnoodig rekken van den vcr-
plegingstijd door den getroffen verzekerde, of tot het 
voorwenden van gebreken? 

De heer Van Buuren zegt onder applaus der Ver
gadering, dat ieder werkgever verplicht is zijn personeel 
tegen ongelukken te verzekeren, en op grond van de 
door hem opgedane ondervinding in de vereeniging 
Amstels Hoiiiekriiie, dat onderlinge verzekering dei-
patroons is aan te bevelen. Niettegenstaande de hooge 
uitkeering kon aan de leden van Amstels BouwkttHg 
over het jaar i8y2 J O pet. van het bedrag, waarvoor 
werd deelgenomen , wortlen terugbetaald. Wanneer de 
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verzekering bij eene wet geregeld wordt, wenscht 
spreker dat dan het voorwenden van gebreken strafbaar 
worde gesteld. 

.Sommigen der aanwezigen meenden evenwel, dat de 
verzekering moet uitgaan van de werklieden zeiven. 
De heer Tideman gaf in overweging, het bestuur der 
Vereeniging tot voorkoming van ongelukken te mach
tigen , eene commissie samen tc stellen om deze 
zaak te onderzoeken. Met bijna algemeene stemmen 
werd dit voorstel aangenomen, zoodat in deze ver
gadering die commissie nog niet werd benoemd. 

Dc voorzitter sloot daarop de bijeenkomst. 

V E R Z E K E R I N G T K G K N I N V A L I D I T E I T E N 

O N G E L U K K E N . 

{Ingezonden) 
R O T T E R D A M , Maart 1S93. 

Aan de Redactie van De Opmerker. 
Geachte Redactie! Na de plaatsing van het verslag 

der afd. Rotterdam der MÜ. tot Bevordering der 
Houwkunst, zal u ons ongetwijfeld ook onpartijdig-
heidshahe den dienst willen bewijzen ons epistel aan 
haar adres in uw a s. nummer te herbergen. 

Onder beleefde dankzegging zijn wij 
Met alle achting 

H E N R I HÜINCK & A I . E X . I.MHOFE. 

R O T T E R D A M , 13 Maart 1893. 
Aan tic Afdeeling Rotterdam der Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst tc Rotterdam. 
M. 

In De Opmerker n". 10 van 11 dezer vinden 
wij het verslag uwer jongste vergadering en ontwaren 
daaruit tot onze niet geringe verbazing het onthaal, 
tebcurtgcvallen aan onze brieven n". 23 en 125. 

Wij laten van die brieven een afschrift in extenso 
volgen om te doen zien, dat ons verzoek in uwen 
kring te worden toegelaten, ten einde onzerzijds 
eene toelichting te geven betreffende doel en werking 
der door ons vertegenwoordigde „Onderlinge Ver
zekering-maatschappij tegen de geldelijke gevolgen 
van ongelukken te 's-Hage," werkelijk een beter 
lot had verdiend. Immers het door u genomen be
sluit om zich geene partij te stellen strookt al zeer 
weinig met de eigenlijk wel wat voorbarige behan
deling, welke daaraan voorafging, 

Indien ons verzoek niet voor inwilliging vatbaar 
werd geacht, ware liet naar onze bescheiden meening 
juister geweest ons zonder meer een weigerend ant
woord te zenden, waartoe u het recht had, dan om 
eene éénzijdige bespreking te houden, terwijl juist 
door ons werd beoogd de Maatschappij en hare in
richting beter bij u bekend te maken, iets wat on
betwistbaar meer op ons terrein behoort Hoe nu 
voor deze toelichting bij onze mededingster kon te 
rade worde gegaan , is ons een raadsel! Zij toch is 
niet onpartijdig en heeft er het hoogste belang bij, 
nl. de zucht tot zelfbehoud of handhaving van haar 
monopolie, om zooveel mogelijk het dringende gevaar 
af te wenden Dit bewees zij afdoende door ter onlangs 
hier ter stede gehouden vergadering der Vereeniging 
„Bouwkunst en Vriendschap," waarin een der direc
teuren onzer Maatschappij zou optreden, niet minder 
dan een vijftal heeren, zijnde: Deuring, adjunct
directeur; Bremer, directeur van het Bijkantoor; 
Zelvelder, inspecteur, de generaal- en hoofdagenten, 
buiten ons weten door introductie af te vaardigen, 
om onze Maatschappij hunne aanvallen te doen ver
duren, reeds aanstonds en nog voor iemand anders 

na onzen directeur het woord verkreeg. Wij dachten 
toen: Het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan 
de wespen knagen! 

Het verslag van die bewuste vergadering in De 
Opmerker n". 5 van 4 Febr., bevat o. i. de onomstoo-
telijke waarheid, dat het meerendeel der aanwezigen 
de oprichting onzer Maatschappij toejuichte en be
houdens eene enkele uitzondering de bestrijding plaats 
greep cn werd volgehouden nagenoeg alleen door de 
heeren van de „Eerste." 

Hun allereerste grief is, dat onze Maatschappij 
oneigenlijk zou voeren den naam van Onderlinge. 
Dat zij niettemin eene onderlinge is, staat vast voor 
iedereen, die met goeden wil van onze statuten kennis 
neemt. Het moge dan in zekeren zin waar zijn, dat 
het onderlinge op het oogenblik nog niet volkomen 
zuiver is, omdat de door de Eerste Nedetlandsche zelf 
als kapitaaltje betitelde waarborgsom van ƒ200 ,000 
eenigermate zich hiertegen kant. {*) De zuivere onder
linge vorm zal spoediger verkregen zijn naarmate de 
toetreding algemeener wordt. In elke zaak heeft het 
begin eenige moeilijkheden, zoo ook deze; maar 
niemand, die er goed over denkt zal beweren, dat 
onze Maatschappij niet inderdaad eene onderlinge is. 
1'unt I der grieven kan dus bezwaarlijk van klein
geestigheid en letterzifterij worden vrijgepleit. Wij 
gelooven nauwelijks beter te kunnen doen dan hier 
te verwijzen naar het bekende artikeltje van den hr. 
Dr. Mouton; het luidt aldus: 

„Op uitnoodiging der redactie (f) volge hier van 
mijne hand eene aankondiging en uiteenzetting der 
inrichting van de „Onderlinge verzekering-maatschappij 
tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken," ge
vestigd te 's-Gravenhage, West einde 33, onder directie 
van de heeren F. Verstijnen en Witte Hoogendijk. 
Hoewel voorzitter-commissaris van deze maatschappij, 
wil ik mij de aankondiging daarvan niet onttrekken; 
den schijn, van hierbij voor eigen voordeel te pleiten, 
kan ik gemakkelijk ontgaan door te verwijzen naar 
de statuten, inzonderheid art. 46. Tot de oprichting 
medegewerkt hebbende, omdat ik van haar veel 
goeds verwacht voor de verzekering tegen ongelukken, 
behoef ik mij door geenerlei overweging te laten 
terughouden, voor de zaak in het openbaar te pleiten. 

„De nieuwe maatschappij, die met de bestaande, 
tot dusver éénige, Nederlandsche maatschappij de in 
Nederland af te sluiten polissen wenscht te deelen, 
dankt haren oorsprong voornamelijk aan de volgende 
overwegingen. 

„Wil de verzekering tegen ongelukken overal wortel 
schieten, waar werklieden aan gevaren blootstaan, 
dan is het noodig , dat zij niet méér koste dan vol
strekt noodig is. Heeft men het oog op verzekering, 
door de werklieden zelve te sluiten, of wel op die, 
welke door patroons voor hen, met of zonder deel
neming hunnerzijds, wordt bekostigd — in beide 
gevallen klemt de noodzakelijkheid der toepassing 
van dit beginsel. De verzekering zal des te algemeener 
worden, naarmate zij goedkooper is. 

(') De Eerste Nederl. kant zieh hij elke gelegenheid tegen het 
kleine kapitaal, terwijl dat kapitaal haar tevens een doorn in 't oog is. 

Wij vatten de consequentie van die redeneering niet best. JÏaar 
eigen kapitaal, zegt ze, overal waar zij met de Onderlinge in contact 
komt, bedraagt / 1.500.000, maar voegt er nooit bij, welk gedeelte 
daarvan eigenlijk bestemd is om dc contraeten der ongelukken-ver
zekeringen te <lekken, en welk die der levensverzekering. 

Wij vreezen dat voor de ongelukken een betrekkelijk klein deel 
bestemd is, anders was het cijfer al wel eens genoemd. 

Zoo ook begrijpen wij niet hoe het haar een grief kan zijn, dat 
er slechts 2 0 % gestort is, daar op het hare ook slechts 2 0 % werd 
gestort. 

(tt Dit stukje verscheen in 't See. Weekblad van 1892 op uitnoodi
ging der toenmalige redactie. 
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„Zal de verzekering de sympathie verwerven en 
behouden van werkgevers, van patroons, van allen, 
die geroepen zijn, over haar te oordeelen, dan is 
het een vereischte, dat zij geene uitleveringen geve, 
die onnoodig zijn; niet langer met uitkeeren voortga, 
dan onvermijdelijk is; de uitkeering zelve niet hooger 
make, dan tot voorziening in de bij ongeluk ontstane 
behoefte onontbeerlijk is. A l wat zij te veel geeft, 
werkt zorgeloosheid cn luiheid in de hand, en wekt 
weerzin op bij hen, die voor anderen de premie 
hebben betaald. 

„Langs welken weg, deze vraag stelde zich onder 
anderen ook de Nederlandsche Vereeniging tot voor
koming van ongelukken, is de toepassing van deze 
twee beginselen te verkrijgen? Het antwoord luidde: 
ongetwijfeld het best, door de zaak der verzekering 
goed te bestudeeren en grondig te onderzoeken; door 
zich zekerheid te verschaffen omtrent de grondslagen 
der tarieven; door een statistiek van ongelukken 
bijeen te brengen, welker grondslagen als volkomen 
juist zullen mogen worden beschouwd. En hoe kan 
dit alles het best worden bereikt? het snelst werden 
uitgevoerd? het zekerst doel treffen? Ongetwijfeld, 
werd geantwoord, door zelve de zaak der verzekering 
ter hand te nemen. 

„Aldus werd besloten. Genoemde vereeniging ver
zocht en verkreig den steun van de commissarissen 
van het Nederlandsch Werkliedenfonds, en met ver
eende krachten werden de statuten der „Onderlinge" 
ontworpen en vastgesteld. 

„Hierbij moest worden gezorgd, dat het voornaamste 
doel, de bevordering der verzekering, steeds werd in 
het oog gehouden. Zou men, aldus werd gevraagd, 
den weg inslaan, dien men met het Nederlandsch 
werkliedenfonds had bewandeld: alles kosteloos doen, 
de hulp inroepen van tal van belanglooze agenten, 
eenen enkelen schraal bezoldigden directeur de zorg 
voor den geheelen gang van zaken opdragen, en hem 
bijstaan met de hulp van vrijwillige commission, van 
eene Nederlandsche vereeniging, van lieden van naam 
en gezag in elke provincie? Niemand was van oordeel 
dat deze weg de beste ware; niemand had de over
tuiging, dat ten tweeden male bij het groote publiek, 
d. i. bij het zeer gering aantal mannen in Nederland, 
die èn met hunnen persoon èn met hunne beurs goede 
zaken willen helpen tot stand brengen, om ze daarna 
jaar in jaar uit met dezelfde middelen in stand te 
houden, mocht worden aangeklopt, om langs een 
breeden omweg, bij tromgeroffel, met veel moeite 
de troepen in 't geweer te brengen. 

„Eenvoudig en stil beginnen, was de leus. Aan den 
eenen kant de voorbereidende, zoowel als de later 
blijvende werkzaamheden met toew ijding verrichten; 
op bescheiden voet aanvangen; niet veeleischend zijn 
voor zichzelven; aan den anderen kant niet op onbe
zoldigde agenten rekenen ; de beste hulp zoeken en 
naar waarde honoreeren; goed beslagen ten ijs komen 
als industrieele onderneming, ziedaar de beginselen, 
door de medewerkers van den beginne af in toepassing 
gebracht. 

„Was het te verwachten, dat een aantal industrieelen 
al dadelijk zou toetreden om de kosten van oprichting 
voor hunne rekening te nemen en tegenover elkander 
borg te blijven voor eventueele verliezen en deze wel
licht te lijden zoolang de kansen van het aantal ver
zekeringen zouden blijken, nog niet tegen elkander 
op te wegen? Niemand, die hierop een bevredigend 
antwoord dorst te geven. 

„Op welke wijze moest dan worden gestreefd naar 
het doel, dat men voor oogen had: de kansen te-

doen dragen door de deelnemers zeiven; hen niet 
méér te doen betalen, dan noodig ware; desniettemin 
hen aansprakelijk te stellen voor eventueele verliezen ? 
De slotsom aller overwegingen was, dat in de ruimte 
van tijd de zekerheid mocht worden gevonden, die 
door het aantal deelnemers niet oogenblikkelijk kon 
worden bereikt, m. a. w. dat het risico der eerste 
verzekeringen moest worden overgebracht, voor een 
gedeelte althans, op de toekomst. De vorming van 
een waarborgkapitaal bleek daartoe onvermijdelijk. 
Dit waarborgkapitaal zou ten deele kunnen worden 
verkregen van dezelfde personen, die als deelnemers 
zouden optreden, en, voor zooverre hunne bijdragen 
daartoe ontoereikend waren, moest het van elders 
komen; de voorwaarden moesten dus aanlokkelijk 
genoeg zijn, om in het bijeenbrengen daarvan te 
slagen, terwijl aan den anderen kant moest in het 
oog gehouden worden, dat naarmate de kosten daar
voor hooger zouden zijn, het des te langer zou duren 
eer het doel, vermindering van de kosten der ver
zekering, zou worden bereikt. 

De oprichters kwamen op deze wijze tot de vol
gende regeling. Een waarborgkapitaal wordt bijeen
gebracht, dat aansprakelijk is voor het risico der 
verbintenissen; dit kapitaal geniet 4 pCt. rente en 
wordt uitgeloot met eene premie van 50 pCt., voor 
zoover het is gestort. Tegenover de uitloting van 
elke honderd gulden van dit kapitaal staat de vorming 
van tien nieuwe aandeelen van tien gulden, die aan 
de deelnemers worden toegekend. Voor het betalen 
van rente en uitlotingspremie (te beschouwen als 
kosten op de exploitatie drukkende), alsmede voor 
de aflossing van de aandeelen der oorspronkelijke 
houders, wordt 85 pCt. van de geboekte bruto-winst 
gebruikt, terwijl de overige 15 pCt. wordt gebezigd 
tot belooning van directie en dagelijksch bestuur. 
Die 85 pCt. worden dus geheel ten bate van de 
deelnemers gebruikt; immers zij dienen tot het mo
gelijk maken van al de handelingen, die leiden moeten 
tot de votming van aandeelen door de deelnemers 
zeiven, welke vorming zal geschieden zonder dat 
de deelnemers daarvoor — behalve de door hen 
betaalde verzekeringpremie — ook maar één cent 
behoeven uit te geven. De eindtoestand, die op deze 
wijze, zij het eerst na vele jaren, zal bereikt worden, 
is tleze, dat het kapitaal zal toebehooren aan de 
deelnemers, terwijl het door hen ongemerkt zal zijn 
bijeengebracht, alleen tengevolge van het feit hunner 
deelneming, namelijk uit de premie, door hen voor ver
zekering voor zichzelven of voor andeten (hunne werk
lieden) betaald. Eindelijk is nog bepaald, dat het aldus 
gevormde kapitaal op den duur, maar geregeld, terug
gegeven wordt aan degenen, die daarvan aldus eigenaars 
werden, terwijl de latere deelnemers op dezelfde wijze, 
ongemerkt als het ware, tot aandeelhouders worden 
gemaakt. Van het oogenblik af, dat alle oorspronke
lijke aandeelen zijn afgelost, is 4 pCt. van het kapi
taal de éénige rente, die aandeelhouders als zoodanig 
genieten, omdat de aflossing der later gevormde 
aandeelen (van deelnemers) niet met toekenning eener 
premie gepaard gaat. 

„Na deze uiteenzetting van het betrekkelijk nieuw 
beginsel dezer kapitaalvorming, dat o. a ontleend 
werd aan de bepalingen van de vennootschap „Ge
meenschappelijk eigendom" (Agneta-park en woningen 
te Delft), valt er weinig meer over de opgerichte 
„Onderlinge" te zeggen, wat niet vanzelf uit de statuten 
en andere bescheiden spreekt. De directie heeft bij de 
vaststelling van gevaarklassen en premiën zoo nauw
keurig mogelijk op de eischen en den toestand van 
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elk bedrijf gelet, en bij de samenstelling der voor
waarden van verzekering zooveel mogelijk vrijheid 
gelaten voor de ontwikkeling van het bedrijf, /.ij 
vertrouwt, dat aannemers, werkgevers, patroons en 
anderen , de grondslagen der verzekering goed be
grijpende , tegen de betaling eener vaste premie geen 
bezwaar zullen hebben, overtuigd als dezen zijn moeten, 
dat al wat zij te veel betaald hebben. later op dc 
omschreven wijze weder tot hen terugkomt. 

„Ken voordeel in de toekomst kan van de oprichting 
dezer maatschappij het gevolg zijn. Wanneer de 
omvang barer zaken haar eene groote hoeveelheid 
materiaal voor de samenstelling eener grondige statis
tiek zal hebben doen verzamelen, zal het, naar het 
me voorkomt, op haren weg liggen, die gegevens 
niet voor sich te houden, maar ze openbaar temaken 
ten nutte der gemeenschap, liet algemeen belang op 
den voorgrond stellende, beveelt deze maatschappij 
zichzelve aan. wat echter niet belet, dat commis
sarissen en directeuren voor de bevordering van haren 
bloei van ijver blaken, en hare introductie bij de 
nijverheid geheel als een doelwit van industrieelen 
aard beschouwen. 

's-Gravett/tae 4 -Sept. 1892. J. Til. M." 

Dat over hel gestorte waarborgkapitaal uit de be
haalde winst eene intrest van 4% wordt genoten, 
welke 4*/0 het kapitaal zelf oplevert. zal wel niemand 
overdreven vinden, evenmin, dat die in zekeren zin 
voorgeschoten gelden na een langeren termijn, ook 
al «eer indien er winst wordt gemaakt, zullen worden 
terugbetaald met eene premie van 50"/,, (zie slechts 
wat de hr. Droogleever I'ortuyn volgens het aange
haalde verslag van B. & V. hieromtrent zeide). Zoolang 
zulks niet is geschied, blijft dit kapitaal feitelijk de-
waarborg der verzekerden; de teruggave vindt niet 
plaats eer de eigen gelden der verzekerden dien waar
borg zullen kunnen overnemen. 

Het is zeer duidelijk, dat al kan ook vooraf niet 
met zekerheid op winst gerekend worden — wat bij 
geene enkele onderneming het geval is, — de kansen 
voor de Onderlinge daarop toch zeer groot moeten 
zijn, als men nagaat, dat zij ongeveer dezelfde premiën 
eischt als andere maatschappijen en daarbij, in vergelijk 
met die anderen, een uiterst zuinig beheer voert, 
waar zulks den goeden gang van zaken niet in den 
weg staat. 

De Onderlinge bouwt nog geen groote kantoren en 
schittert nog niet door fraaie gevels, hare directeuren 
eischen geene groote tractementen, en alles is erop 
ingericht om geene onnoodige uitgaven te doen. 

Ken waar woord sprak in de vergadering van B. en 
V. hierboven bedoeld, de heer Zonneveld : 

„Indien de premiën der „Onderlinge" niet hooger 
„zijn dan die der „Eerste", het dan toch voordeeliger 
„uitkomt bij dc „Onderlinge"' te gaan; heeft men al 
„geen zekerheid, dan althans toch kans, dat een deel 
„der premie terugkomt". 

Dc statuten zijn daar, de beheerders, directie en 
commissarissen, zullen voor dc uitvoering zorg dragen : 
zoodra door voldoende deelneming, welke wij met 
goeden grond verwachten, de Maatschappij is, wat 
de oprichters zich voorstelden, zal de 85 pCt. aandeel 
in de winst heusch geen doode letter zijn. 

Wanneer wij rekening houden met het feit, dat ons 
in den korten tijd, dien wij voorde „Onderlinge" 
werkzaam zijn , herhaaldelijk door vele practische werk
gevers is medegedeeld, dat er in tal van jaren bij hen 
geen of slechts luttele ongelukken voorkwamen, en dus 
de premiën van alle maatschappijen nog veel tc hoog 

geacht moesten worden, dan stijgt naar onze meening 
de kans op winst en zelfs hooge winst niet weinig. 

Het spijt ons dat de door ons aangeboden gelegen
heid werd van de hand gewezen en de zaken uitslui
tend zijn bekeken door de oogen van de „Eerste 
Nederlandsche". Hier moet ons nog van het hart (wij 
laten dc Eerste in hare waarde), waarom doet zij niet 
insgelijks tegenover ons ? Waarom moeten onze bedoe
lingen worden verdacht gemaakt, onze voorstellingen 
als te rooskleurig worden uitgekreten ? Zou dat ook 
kunnen wezen, omdat men van dien kant ongaarne 
terrein ziet verliezen en daarvoor vrees koestert? 

Tegen een mededinger, dien men niet telt, behoeft 
niet zoo fel te worden aangebonden, dien zwijgt men 
dood. 

Tot dusverre hebben wij steeds in de meening ver
keerd dit juist bij architecten en aannemers (uwe ver
eeniging bestaat immers voornamelijk uit dezulken?) 
de overtuiging wel zou zijn gevestigd, dat elke 
concurrentie op dit gebied, mits eerlijk en ter goeder 
trouw, welkom zijn moet, omdat tie verzekering daar
door van zelf gemakkelijker en meer algemeen moet 
worden. 

Dat die kringen zich zouden leenen om te loopen 
aan den leiband van het monopolie en hun eigen voor
deel met eigen hand zouden afwijzen of willen ver
nietigen, dit komt ons ten eenemale onverklaarbaar 
voor. 

(iocd beschouwd, moeten wij u zcowel als der „Eerste" 
dankbaar zijn voor de toedracht, welke ons noopt 
langs denzelfden weg voor onze Maatschappij in het 
krijt te treden. 

Hoogachtend 
I 'we dienaren 

HENRI HUINCK & A L E X IMHOFE. 
Ut beide hiervoreo aangehaalde brieven, door de heeren Henri 

Huinck en Alex. Imhofe aan de Kotterdamsche afdeeling van de 
Maatschappij tol bevordering der ISou.vkunst gericht, zijn van den 
volgenden inhoud. 

N*. 23. ROTTERDAM, 27 September 1S92. 
.1/. .1/. 

Hiermede hebben «ij de eer UEd. toe te zenden het prospectus 
onzer Mij., waarvan de directie zich bereid verklaard heeft door uwe 
bemiddeling als corporatie onder zeer gunstige voorwaarden verzeke
ringen aan te nemen. 

/ij is eventueel genegen in eene uwer a. s. vergaderingen deze 
/aak nader toe te lichten. 
. In afwachting uwer instemmende beantwoording zijn wij hoogachtend, 

UEd. du: dm 11. 
HKNRI HUINCK .V ALEX. IMHOFE. 

N*. 125. ROTTERDAM, 9 Febr. 1893. 
M. M. 

Lioor deze hebben wij de eer te bevestigen ons schrijven van 27 
Sept. jl. waarop wij tot ons groot leedwezen tot heden vergeefs eenig 
antwoord hebben ingewacht. Wellicht is de aanleiding daartoe, dat 
U E d . ia ons stieren niets anders zagen dan een middel van reclame. 

annecr l l'.d. echter de verdiende aandacht aan bijgaande drukwerken 
niet onthouden, zal UEd. echter onvermijdelijk blijken, dat de op
lichting en 't doel onzer Maatschappij hoofdzakelijk gegrond i», op 
het belang van patroons als van hunne werklieden cn dat, terwijl de 
verzekering tegen ongelukken tegenwoordig in de bestekken vaak 
verplichtend wordt gesteld, liet naar onze innige overtuiging zeker 
gewenscht zou zijn, dat uwe leden, waaronder lal van practici, 
gebruik maakten van de door ons aangeboden gelegenheid om onze 
Maatschappij nader te leeren kennen. 

liet /al ons hoogst aangenaam zijn te ontwaren dat deze een gunstig 
onthaal ten beurt valt. 

Intussclieii verblijven wij met alle achting 
t KJ. dw. dunt. 

IIKSKI HUINCK & ALEX. IMHOFE. 

VEREENIGING „ A R T I ET INDUSTRIAL". 
AFDEELING 'I-GRAYENHAI IE. 

Vergadering gehêmten dc» 11'" Maart 1893. 
Na mededeeling van het liestuur, dat als afgevaardigden der Vereeniging 

in zake bet onderzoek naar hel vakonderwijs benoemd zijn de heeren 
I'. Ilurieu Ezn. en G. II. Bauer Jr., werd overgegaan tot de kunst
beschouwing, aangeboden door de Haagsche plateelbakkerij „Rozen
burg", en toegelicht door tien directeur, deu beer A. Vosmaer. 

De wanden tier vergaderzaal waren behangen niet velschillende 
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tegeltableau's, terwijl langs «Ie wanden een zeer groote collectie vazen, 
pullen, horden, tegcllainbrizecringeii cu/. tentoon waron gesteld. 

Onder de verschillende tableau's, vervaardigd naar schilderstukken 
van Bosboom, 1.. Apol en anderen, meest uitgevoerd in sepialinlen, 
trok de bijzondere aandacht een groot tegclstuk, vervaardigd naar 
teekening van Professor Sturut cn voorstellende dc Schoonheid, de 
Waarheid en de Goedheid, aangeduid door drie vrouwefiguren cn 
bestemd lot plaatsing aan liet Rijks-museum. Men teekening van den 
heer 1 lerkinderen, bestemd om eveneens op tegels Ie worden uitgevoerd, 
fraai van kleur en Hink vnn teekening, Hok niet minder de aandacht, 
liet moet dienen voor dc kerk te Haarlem en stelt voor de 2 eerste 
statics: l''. Jezus ter dood veroordeeld wordende, 2''. Jezus het kruis 
op zijne schouders nemende. De tegcl-lambrizeeringen waren, evenals 
dc verschillende vazen, borden, en/., fraai van kleuren en op geestige 
wijze versierd. Vooral de op de vazen in vlammen en stralen uitloopende 
combinaties van kleuren en lijnen trokken vcelaandaclit 

Men kort maar duidelijk overzicht der fabrikage werd door den 
directeur der fabriek gegeven. Wel is waar is „Rozenburg" lang hulp
behoevend en kwijnend geweest, maar thans kan al wat verlangd wordt, 
• tok geleverd worden en zou dc fabrikage tc splitsen zijn in twee 
deelen, n.1. i in voorwerpen dienstig voor bouwkundige versieringen, 
2''. in luxe* voorwerpen. 

Tot hel vervaardigen dier voorwerpen is de klei de grondstof, een 
kleisoort echter, die ons land niet oplevert en van elders betrokken 
moet worden, 't zij uit Duitschland of uit Engeland. * 'm meerdere 
Stabiliteit te verkrijgen cn zooveel mogelijk het scheuren te voorkomen, 
wordt bij de klei tot poeder gewreven vuursteen gevoegd benevens 
porselein-aarde cn veldspaat. De onderlinge verhouding dezer vier 
bestanddeelen is voor de fabriek van het meeste belang. Dit alles 
wordt met water vermengd cn in groote kuipen door middel van zware 
steenen zeer fijn gewreven, na welke bewerking deze massa den naam 
van paal verkrijgt. 1 >c paat wordt in drie toestanden verwerkt, n.1. Ie. zooals 
/ij na hel malen uit de bakken komt en dus vloeibaar is; 2*. nadat het 
water erin geperst is en hel eene elastische massa vormt; y. tot 
koeken gedroogd en dan gemalen. 1 >e vloeibaie paal wordt gebruikt 
voor voorwerpen die gegoten worden, als vaasjes en dergelijken. Zij 
wordt daartoe in een gipsmodel gegoten, dat de vochtdeelen opslorpt 
en binnen korten tijd vormt zich een vrij harde korst langs de wanden van 
het model. Is die korst gevormd, dan is de binnenste massa paal nog 
vloeibaar en kan om een hol voorwerp te verkrijgen eruit gegoten 
worden. Zoodra de korst, die in het model achter is gebleven en dus een 
vaas vormt, voldoende verhard is, wordt /ij van hel model dat uit twee 
stukken best aai, ontdaan, bijgewerkt en zoo glad mogelijk geschuurd, 
waarna hel stuk gereed is om voor de eerste maal te worden gebakken. 

De elastische paat wordt gebruikt tot het vervaardigen van massieve 
voorwerpen, die in gipsmodellen geperst worden. Zijn dit onderdeden 
van andere voorwerpen, zoo worden zij daarop met vloeibare paat 
bevestigd en vormen daarmede na bet bakken één geheel. 

Het poeder wordt gebruikt voor de tegelfabrikage. Het wordt bij 
een druk van 21000 K.G. bijna droog in stalen stempels ineen-
geperst en daarna gebakken. Zijn de voorwerpen van paat éénmaal ge
bakken dan verandert «le naam van paat in „biscuit" en als zoodanig 
zijn zij geschikt om beschilderd te worden. Het beschilderen geschiedt 
uit de hand zoowel bij de meest eenvoudige als bij de meest gecom
pliceerde voorwerpen, zoodat slechts goede schilders daartoe te ge
bruiken zijn Vooral moet rekenschap gehouden worden met liet kiezen 
tier kleuren daar deze bij het bakken geheel veranderen. 

Zijn de voorwerpen beschilderd, dan moeten zij geglazuurd worden, 
wat mede van veel gewicht is. Glazuur is eigenlijk een soort fijn
gemalen glas niet water tot een brij gemengd, en nu vraagt de eene 
kleur veel, een andere kleur weinig glazuur; te veel glazuur bederft 
het voorwerp, te weinig glazuur maakt vlekken en geeft geen glans. 
I >e kleuren zijn na het glazuren totaal onzichtbaar geworden om, wanneer 
het voorwerp voor de tweede maal isgebaU(en,deste fraaier te verschijnen. 
Na het glazuren worden de voorwerpen voor de tweede maal ge-
hakken en zijn hierna gereed. De fabriek telt een ïu-ial ovens, waar
van elke 14 dagen er acht worden gestookt met gas, op de fabriek 
zelve vervaardigd. Het eigenlijke stoken duurt slechts 10 uren, maar 
voor het verwarmen der ovens alvorens de voorwerpen erin komen 
en het later afkoelen ervan, zijn ongeveer 4 a J dagen benoodigd. De 
verhitting geschiedt tot 1000 a 1^00 graden, terwijl tic voorwerpen 
niet met dc vlam iu aanraking mogen komen. 

Verschillende vragen werden nog lot den heer Vosmaer gericht, 
welke hij welwillend beantwoordde, waarna de Voorzitter hem 
namens de Vergadering dankzegde voor zijne belangrijke bijdrage en 
daarbij wees op dezen zoo rijken tak op het gebied der kunstnijverheid. 
Tevens werd verzocht of de leden van Arti ter gelegener tijd ook de 
fabriek Rozenburg in oogeuschouw mochten nemen, hetgeen met de 
meeste bereidwillig beid ward toegestaan. 

Door de zorgen van het Bestuur is deze kunstbeschouwing gedurende 
drie dagen voor hel publiek gratis ter l>cziehliging gesteld. De renning-
meester diende vervolgens zijne begrooting in voor bet jaar 1893, welke 
werd goedgekeurd. 

Nadat eenige candidaat-leden waren aangenomen en anderen voor
gesteld, werd Dr. G. Galland, privaat-docent aan de technische hooge-
-chool te Berlijn, Op voorstel \an het Bestuur als eere-lid der ver
eeniging benoemd. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering ran Vrijdag 10 Maart iSoj. 
Door ziekte van den Voorzitter opende de Vice-voorzitter de ver

gadering en deelde mede, dat het bestuur thans samengesteld is 

als volgt: Jacob Y. Klinkhamer, voorzitter, C. B. Posthumus Meijjes, 
vice-voorzitter, J. N. I.andré, Penningmeester, Am. A. M. Itruning, 
P. E. Laarman, J. Y.. Van der Pek, leden, en I'. W. M. Poggcnbeek, 
secretaris. 

Hierna werd een schrijven voorgele/en van het comité voor de op
richting van een particulieren arbeidsraad voor de bouwvakken te 
Amsterdam, waarin tie Afdeeling wordt verzocht nieuwe candidaten 
te stellen voor de Bestuursverkiezing van den arbeidsraad. 

De Voorzitter herinnerde eraan, hoe door de commissie voor de 
vaststelling van de statuten tot de Afdeeling het verzoek gericht was 
om advies cn om candidaten te stellen voor het lidmaatschap van 
dezen Arbeidsraad. Het Bestuur der Afd. had als candidaten de ar
chitecten U. Muysken, O. B. Salm en W. Springer aangewezen, doch 
had van de commissie lot benoeming van leden van dien 
raad ten antwoord gekregen, dat zij het beter oordeelde geen archi
tecten, maar liever patroons en werklieden voor liet lidmaatschap 
voor te dragen. 

Het bestuur der Afd. was het met deze zienswijze niet-eens en 
stelde daarom de volgende motie aan de vergadering voor: 

„De afd. Amsterdam van de Mpij. tot bev. der Bouwkunst besluit 
naar aanleiding van bet verzoek van de commissie voor de statuten 
van den Arbeidsraad, om namelijk andere candidaten (geen architec
ten» voor genoemden raad te stellen, daaraan niet te voldoen, maar 
ten einde moeilijkheden te voorkomen, in verband met de reeds 
ontworpen statuten en «le presidentskeuze, zich voor ditmaal van het 
stellen van candidaten voor bedoelden arbeidsraad te onthouden, het 
overlatende aan tic zuivere patroonsvereenigtngen, om patroons in dien 
raad te brengen." 

De Vergadering hechtte zonder voorafgaande discussie hare goed
keuring aan deze motie. 

Hierna kwam in behandeling een schrijven van den beer W. Y. 
Bijvoet Jr., waarin tleze vraagt of het ook op den weg der Afd. ligt 
om pogingen in het werk te stellen tot het verkrijgen van een kor-
teren credict-termijn voor werkbazen, omdat lange credieten voor 
kleine bazen zoo hoogst bezwaarlijk zijn. 

Hel bestuur kon zich volkomen met de zienswijze van den heer 
Bijvoet vereenigen, dat lange credieten niet gewenscht zijn, maai 
merkte tevens op, dat het niet ligt op den weg van de Mpij. voor 
Bouwkunst, die uit technici bestaat, om zich in te laten met een 
quaestie van economischen aard. 

Daar de vergadering zich bij deze meening van hel bestuur geheel 
neerlegde, lokte ook tlit punt geen discussie uit. 

Verder was nog ingekomen een schrijven van de timmerliedenver-
eeniging ..Concordia inter Nos," die den steun der Afd. verzocht om 
te verkrijgen: dat bij de werken der gemeente worde ingevoerd een 
lo-urige arbeidsdag met geëvenredigd loon; dat alle timmerwerken 
voor de gemeente hieitci stede worden uitgevoerd; dat er verbetering 
kome in den ellendigen toestand, waarin vele woningen verkeeren; 
dat de bouwpolitie worde gereorganiseerd en tlat gesteund wordende 
pogingen tot hei vormen van een commissie tot keering en voorkoming 
van werkloosheid. 

Nadat besloten was deze belangrijke punten in een der volgende 
vergaderingen te behandelen en de heeren K. J. Bremmer Hzn. en Ed. 
Cuypers, als leden van de Afd. waren aangenomen, verkreeg Dr. 
N. P. Kapleijn het woord om zijne aangekondigde voordracht te houden 
over het „waken van buizen zonder naad uit het volle blok, zooge
naamde Mannesman n-buizen*". 

Dr. Kapteijn begon zijn rede met een kort overzicht te geven lute 
tie uitvinding is tot stand gekomen. 

Een 30-tal jaren geleden had de oude heer Mauucsmaim, destijds 
vijlcnfabrikant te Remscheid, hel principe van de uitvinding in stilte 
tot stand gebracht en teboekgesteld en bewaard om die uitvinding 
aan zijn beide zoons bij hel eindigen van hunne studiën op te dragen. 
De zoons, meer wetenschapelijk gevormd dan de vader, hebben na 
lang vergeefach pogen het schitterend doel bereikt om de uitvinding 
practisch te doen slagen en eene maatschappij opgericht, die over een 
kapitaal van 30 millioen mark beschikt en in het bezit is van een 
\ijftal fabrieken. De spreker schetste vervolgens de vroegere wijzen 
van bewerking VOOt het maken van buizen, n.ni: het gieten, het ver
vaardigen van buizen uit vlakke platen die opgerold en daarna gesoldeerd, 
geklonken of nadat de naden tot gloeihitte waren gebracht, werden 
geweld, welke methode vooral in Engeland wordt toegepast, vervolgens 
het maken van buizen door middel van uilboring, zooals geschiedt voor 
kanonnen eu ge weer loopen eu het persen van looden buizen. 

De roodkoperen buizen zonder naad, in gebruik bij stoomschepen, 
worden geheel vervaardigd langs galvanische», weg. Een kern, ter 
grootte van de inwendige diameter van de buis, wordt onder VOOTt-
durend draaien in een bad gebracht, waarin koper is opgelost en 
waardoor een electrische stroom gaat; de koperdeeltjes, die zich nu 
op de kern hechten, worden door middel van een heen- eu weèrgaand 
toestel vast aangedrukt en hiermede wordt voortgegaan tot de 
verlangde dikte is bereikt. Op deze wijze werden buizen gemaakt 
van 0.40—0.50 M. middellijn, die echter veel geld kosten 

Op populaire wijze behandelde Dr. Kapteijn verder het wal/en van 
vlakke platen en rails om daarna over te gaan tot de uitvinding van 
Mannesmann, waartoe tie spreker een groot aantal teekeningen en 
eenige eenvoudige toestellen had vervaardigd om deze merkwaardige 
uitvinding duidelijk te maken voor de aanwezigen, en veel werkstukken 
in natura geëxposeerd om hel resultaat van de vinding te doen zien. 
Daar het 'niet mogelijk is zonder teekeningen sprekers woorden 
duidelijk weer te geven, worden hier slechts enkele punten aangestipt. 

De vervaardiging van buizen zonder naad geschiedt iu hoofdzaak 
door middel van in gelijke richting draaiende, gegroefde, walzen 
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waarvan de assen elkander kruisen en die als 't ware een laag van 
het daartusschen gebracht wordende ij/er afstroopen en door de 
draaiende beweging tot een huis vervormen. 

Voor huizen, die inwendig glad moeten zijn, wordt, voor bet losscben 
de wal zen uitkomende werkstuk, een toestel geplaatst voorzien van 
een kegel vormigen kop van staal, zoodat de huis al draaiende en voort
bewogen gepolijst wordt De Mannesmanivbuizen ziju zeer sterk, 
vooral door de richting van den vezel, die in- en uitwendig gekruist 
en spiraalvormig is en zijn gewoonlijk beproefd op een drukking van 
500 — 600 atmospbeeren. 

Eene buis van 126 m.M. middellijn en 6 m.M. wanddikte begaf 
zich eerst bij een drukking van 562 atmospheeren en eene dito van 
23.8 m, M. middellijn en 1 m. M. wanddikte bij een drukking van 
632 atmospheeren. 

Ronde buizen worden door een samenstel van horizontaal en ver
ticaal geplaatste walzen tot holle vierkante kokerbalken gevormd, 
waarhij vooral merkwaardig is dat de doorsnede up het midden van 
den balk grooter wanddikte vertoont dan aan de uiteinden. 

Ook is het mogelijk holle buizen te vervaardigen, waarvan de uit

einden gesloten zijn, en die dus wegens gering gewicht en Sterkte 
voorn! voor assen zijn aan te bevelen, 

Tot heden* heef) men Mannes man n-buizen vervaardigd van 2—1200 
m. M. middellijn en is de grtn>tst bereikt geworden lengte 27 M., 
«elke afmeting slechts als uitzondering moet worden beschouwd, daar 
de buizen Over het algemeen in tie gewone lengten worden afgeleverd. 

Dr. Kapte.jn besprak vervolgens de toepassingen, die tie Mannes-
mann-buizen reeds hebben gevonden, als voor: telegraafpalen met 
aange walsten schroefdraad, die dus gemakkelijk verlengd kunnen, 
worden en wegens de lichtheid zeer transportabel zijn, verder steen-
boren met afgesloten kop, doorslagen, schroeftappen, vlampijpen voor 
locomotieven met plaatselijke verdikkingen, ketelhuizen uit een stuk, 
geweer- en kanon loopen etc., etc., en wijst er vooral op dat het 
materiaal in de bouwkundige constructies eene groote rol zal gaan 
vervullen, omdat de Mannesmann-buizen sterkte met groote lichtheid 
vt reenigen en dus uitstekend geschikt voor kap- en brug constructies zij n. 

Nadat aan de leden nog gelegenheid was gegeven 0111 inlichtingen 
te vragen en Dr Kapteijn onder daverend applaus was dankgezegd 
voor de/e leerrijke voordracht, werd de vergadering gesloten. 

PERSONALIA. 
— De ingenieur der 2e klasse der marine 

J. 'tllooft wordt met 1 April a. s. gedetacheerd 
te Vlissingen tot het houden van toezicht bij 
den bouw van een ram'chip, in aanbouw bij 
de Koninklijke Maatschappij „de Schelde" 
aldaar. 

— bij Koninklijk besluit is aan den eerste-
teekenaar bij 's Rijks werf te Willemsoord , J. 
Damman, op verzoek, eervol ontslag verleend, 
met toekenning van pensioen. 

— Door den directeur-generaal der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
i> benoemd tot adjunct-ingenieur 2de klasse 
bij den dienst van tractie en materieel te 
Zwolle, de heer R. II. Bloemendal. 

— Tot opzichter bij den polder Anna-Jacoba 
onder St.-l'hilipsland is benoemd de heer M. 
\V. Berrevoets te Kadzand. 

VACANTE BETREKKINGEN 
— Een opzichter-teekenaar, bij 

voorkeur vroeger bij den bouw eener stedelijke 
waterleiding werkzaam geweest zijnde; salaris 

f 90 a ico 's maands. T wee opzicht e r s-
te ekenaars; salaris ƒ 7 0 a /'No's maands. 
Twee opzichters-teekenaars; salaris 
/ DO a ƒ 70 's maands ; allen bij den bouw van 
waterleidingen Adres lett. (' A. Üuteau van 
dit blad. {/.ie advert, in nu. 11.) 

A D V E R T E N T T E N . 
Openttare 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S van ROTTER I) AM zijn voor
nemens op ÊHtmilnit den f April 
ÉH9S, des namiddags te 1 uur, ten 
liaadhuizc aldaar a a n te houteden : 

Het verhouwen tot 1'olitie-
b n r e a u met ( » i i i i u i » « a r N -
w o n i n g r u n eene School 
a a n de L a n g e T o r e n x t r a a t 
niet een bovenhui* a a n de 
Opper t . 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en in het Stads-Timmerhuis 
te Rotterdam, on zijn tevens voor t'l.— 
verkrijgbaar l.ij Wed. I>. V A X W A E S -
B E R U E en Z( M ).\. Boekdrukkers llwil-
ttfiti, No. 78. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen 
nan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loeo zal plaats hebben op Doiiileriluo 
den 30 Maart lK'.m, des voormiddags 
te 11 uren. 

De insclirijvingsbiljcttcn moeten op 
.Ion «lag dor aanbesteding voordes 
niimi.ldags é é n uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
luis, geplaatst op de fieiiieento-Scoro-
taric, afdeeling Alg eene Zaken. 

Maatschappij tot Exploitatie van 

AANBESTEDING. 
( V O O R R E K E N I N G VAN" HEN' S T A A T . ) 

Op Dinsdag den 4den Apr i l 
IH!>3. des namiddags ten Ü ure (lokale 
tijil), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tut Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij dc Moreelse Laan tc I'THKCIIT 
vnn : 

B E S T E K No. 601. 
Het m a k e n van het Hoofd

gebouw met d a a r m e d e i n 
verband « t a a n d e w e r k e n 
op het Mtation 4.!rollingen. 
Heirrootinc /«04.1MMI.—. 

De besteding gcs.diic.lt volgens § 6 8 
van het bestek. 

Het bestek ligt vanden lSdenMaart 
IH'.III ter lezing aan het ('cntraalliiirciiu 
bij dc Moreelse baan cn aan liet bureau 
van den heer Sectio-Ingenieur A . 
•I. H U I S tc (rronhii/eo on is op franco 
aanvraag (por brief laan genoemd Ccn-
triiallniroau ( Dienst van Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van f'i.~ri>. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
O'entraalburoau (Dienst vnn Weg cn 
Werken) en door den Scctie-Ingoniour 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 2 ï d e n Maart 1803, ton '2 uren 
namiddag (Wesl Eiirojieesehe tijd). 

UTBKLHT, den llden Maart 1898. 

Ter o v e r n a m e gevraagd 

W A T E R B O U W K U N D E 
van IIKX' l i KT e. N. 

I'rijs.ipg. lett. I. ii li Bureau v d Blad. 

HH. ARCHITECTEN. 
Ken bekwaam KOI W KI X M U K 

gewoon zelfstandig tc werken, zag zich 
gaarne spoedig geplaatst als O P Z 1 C H -
T E R - Ï E E K E N ' A A K liefst op een werk 
van eenig belang. Uitstekende referen
tiën ten dienste, Kr. Br. Lett. B. 35 
Bureau dezer Courant. 

AANBESTEDING. 
Op W o e n s d a g 3S9 M a a r t e. k. 

zal 11. K I X C K . Biiuwiiundigc, namens 
don WolEdcn l l c o r . l . M. II. E V E L E IN 
in hot Koffiehuis in: Bat us in het 
111M11 11IKn;i' aanbostoili'it: 

Het m a k e n v a n een Itoiivt-
••I tl n oxo lm ui- a a n den Spie-
r i n g e r w e g . hoek Mpaarn-
wonderweg te H a a r l e m 
mermeer . 

Hot bestek en teekening liggen in 
genoemd Koffiehuis tor inzage. Bestek 
on teekening zijn togen bonding van 
f 1.75 verkrijgbaar bij den oii.lerge-
teekende. 

Aanwijzing zal plaats hebben op 
Zaterdag 25 Maart n. s. des namid
dags ton 1 uur op hot bouwterrein. 

Nadere inlichtingen geeft II. RIN'CK 
to ll.iiiFiiniiKi' Haarlemmermeer, 

van hout en van utetal, in verschillende 
entmlructiëtt. Prijscouranten cn in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II'. IÊ. M. SVIIIH/FIl. 

Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

BECKER & BUDDING! 
KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T • It PA I I O K K M K K T -
KN' AJTDBBI 

I X M T R I M K X T E X ' , 
voor I N G E N I E U R S , ARCHITECTEN, 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

( i c ö m a i l l c o r d - i j z c r c n 

I *< ' i 1 s c l i a l e i i . 
W E E G W E R K T U I G E N . 
Ter drukkerij dor Vennoot». „Het Vaderland" 
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TIJDSCIIRLFTLEZING V. 

De Deutsche Bauseituug bestond in het jaar '92 
vijf-en-twintig jaar. Uw tijdschriftlezer heeft elders (in 
het weekblad, dat zich de menschen-eigenschap van 
boinvkniutie- te zijn heeft toegelegd, van .30 Januari 
1892) eenige woorden aan dat feit gewijd: belangrijk 
ook daarom, dat de wakkere, geleerde en humane 
architect, die de courant oprichtte, nog aan haar hoofd 
staat, en met onverzwakten ijver haar bestuurt. 

Hij zeide toen : 
„Met volle recht kan de Redactie. waarvan de 

„architect Fritsch van den aanvang af de ziel was, 
„in haar dankbetuiging 'aan lezers en medewerkers , 
„spreken van het eerlijke streven der Rauzeitung. 

„Schrijver dezer regelen behoort tot de lezers, van 
„den dag der oprichting af. En wanneer hij een blik 
„laat gaan langs de 25 lijvige jaargangen , en bedenkt 
„welk een arbeid zij vertegenwoordigen: welk een 
„massa kennis en wetenschap daarin de hand reikt 
„aan juiste en onpartijdige critiek; welk een edele 
„bezieling voor de verhevenste eischen , den bouwkun
stenaar te stellen, daarin gevonden wordt naast de 
„waardeering van de ernstige taak der wiskunste-
„naars — dan meent hij, dat een woord van gelttk-
„wensching aan de Redactie van de zijde der „stamm-
„verwandte" Xederlandsche kunstbroeders niet uit mag 
„blijven. 

„Wanneer de Redactie spreekt van den veelal klein-
„geestigen toestand, die in 1866 op het gebied van 
„het bouwvak heerschte, dezen vergelijkt met de 
„tegenwoordige gesteldheid, en met opgewektheid de 
„groote vorderingen daarin waarneemt, dan kan zij 
„met fierheid zeggen (uit bescheidenheid zegt zij het 
„echter niet), dat zij in het opruimen en verbeteren 
„van dien toestand een ruim aandeel had. 

„Wanneer zij zegt, dat de schatting en waardeering 
„der bouwkunst door het publiek een betere werd, 
„dan is dat door de krachtige, passende en zelfbewuste 
„wijze, waarop zij vaak in grooteren kring optrad. 

„Wanneer zij nadruk legt op de ontwikkeling, die 
„het prijsvragenwezen nam, waardoor zoovele jeugdige 
„talenten zich een baan konden breken , dan gaven de 
„besprekingen, de leiding der Rauzeitung , daaraan 
„den stoot " 

„En wanneer zij aanvoert, dat de onderlinge aan
raking , de samenwerking tusschen den architect en 
„den ingenieur gedurende het laatste vijf-en-twintig-
„jarig tijdperk zooveel beter geworden is, dan mag 
„de Redactie zich erop beroemen, deze naar krachten 
„te hebben bevorderd". 

De jaargang 1893 is niet bij haar voorgangster 
achtergebleven. In veelzijdigheid heeft zij deze vaak 
overtroffen. Men neme vooral in aanmerking, dat de 
Rauzeitung haar kolommen ook openstelt voor beschou
wingen over de ingenieurswetenschappen, ja voor pu ur 
mathematische theorieën, daarop betrekking hebbende, 
en dat artikelen over de nieuwste der ingenieursweten
schappen, de electrotechniek, haar niets afschrikkends 
opleveren. Deze zullen wij echter niet memoreeren. 

Wij mogen echter niet nalaten met ingenomenheid 
melding te maken van de stukken over geschiedenis van 
het antieke ingenieurswezen, van den ingenieur Curt 
Merkel. Het opschrift had evengoed kunnen luiden: 
beschouwingen over sommige antieke bouwwerken. 
Men kan immers uit Vitruvius zien , wat in zijn tijd 
onder architectuur verstaan werd. 

Zij bestond uit drie deelen: het bouwen, het 
maken van uurwerken en vervaardigen van ma
chines; het bouwen bestaat weder in twee afdee-
lingen, waarvan de eene zich met den bouw van 
stadsmuien en de voor algemeen gebruik bestemde 
werken op openbare plaatsen, de andere met de uit
voering van gebouwen van particulieren bezighoudt. 
De openbare gebouwen vallen weer in drie afdeelingen ; 
de eerste heeft betrekking op de verdediging, de 
tweede op den godsdienst, de derde op de zaken van 
algemeen nut . . . . als havens, markten, zuilengangen , 
baden, theaters enz.... 
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De eigenaardige pedanterie, die den ouden vriend I gave uit vrees tegen invallen in het Romeinsche rijk 

™ ".lV!!!?, m C : \ c ; r ! ° o c ^ n t f c l V n d e , z c v c r d e e l ; n S ' | n werkelijkheid uit nijd tegen Trajanus, afgebroken. 
komt, zooals men weet, op de Traja-en opsomming niet. Zijn tien boeken bevatten dan 

ook van allerlei, van af wijze voorschriften over dc 
oriëntatie van huizen, tot aan vingerwijzingen over 
den aanleg van steden, die onze aedilititeit zich niet 
zonder nadeel ter harte had kunnen nemen; van af 
de constructie van een rechthoekigen driehoek tot be
schouwingen over de sterren, de planeten en de 
maan, waarvan de eersten om de aarde en de zee 
moeten draaien, en de laatstgenoemde allerlei evolutiën 
met betrekking tot de zon uitvoert; van af beschrijvingen 
der in zijn tijd gedeeltelijk, ook door hem, uitgevoerde 
waterverplaatsings-werktuigen (waaronder de tonmolcn) 
tot moordtuigen , catapulten en balisten toe. 

Nadat de schrijver aan Vitruvius de eer gegeven 
heeft, die hem toekomt, gaat hij het bouwen van 
wegen bij de verschillende volken na; bij de Romeinen, 
die ze uit oorlogstaktiek aanlegden; bij de Phcniciers, 
bij wie het handelstaktiek was; bij de Grieken, die-
zulks gedeeltelijk deden tot transport hunner versierde 
wagens naar dc geheiligde plaatsen, cn die de wegen 
van bepaalde sporen van een wijdte van 1.60 M . 
voorzagen, voorloopers van onze spoorwegen aldus: 
in Indië en Ceylon, waar veelvuldige overblijfselen 
gevonden worden; in de aller-oudste tijden in China, 
waar op geregelde afstanden van 30 Li herbergen 
werden aangelegd. 

In Perzië gaf de verdeeling in satrapiën aanleiding 
tot het bouwen van wegen, die de hoofdsteden ver
bonden , en met tempels en paleizen versierd waren, en 
reeds onder Darius Hydaspes (521—485) met op 
dagreizen gelegen stallen en herbergen. 

Belangrijk is de beschouwing over de wegen dei-
Romeinen , die gedeeltelijk door soldaten, gedeeltelijk 
door de bewoners der provinciën in heerendienstarbeid, 
gedeeltelijk ook voor rekening van particulieren, die-
men daarvoor bijzonder eerde , werden geconstrueerd. 

400 jaren lang was men aan het wegennet bezig; 
enkelen waren met een bewonderenswaardige zorg aan
gelegd. Op een bed van gemetselde, groote vlakke 
steenen, kwam een laag gestampte beton en daarop 
óf de polygone steenen van den rijweg, opnieuw in 
mortel gelegd, óf stukjes basalt of andere steen. 
Terzijde vond men vaak verhoogde voetwegen, terwijl 
men mijlsteenen, en banken, en steenen om lastdieren 
te bestijgen, nooit miste. 

Om de wegen zoo rechtlijnig en zoo horizontaal 
mogelijk te verkrijgen, ontzagen zij geen moeite. 
Vespasianus maakte een doorsnijding in tie Apenijnen 
van kilometer, Trajanus legde een weg aan door 
de Pontijnsche moerassen; ja zelfs tunnels, door ver
ticale kokers verlicht, vindt men (bij Bajae, bij Napels). 

Belangrijke bruggen legden zij aan; Trajanus' Do-
naubrug, in een jaar (104 na Christus) met span
ningen van 36 meter en pijlers van 46 meter hoog 
cn 18 meter breed, door Apollodorus van Damascus 
op palen met beton aangevuld gebouwd, terwijl om 
in den droge te werken, caissons werden gebezigd, 
is bekend gebleven. 

Dezelfde Apollodorus was de aanlegger van het 
Forum l'Jpiuni te Rome, met de daarbij behoorende 
gebouwen, de twee triumf bogen en de Trajanus-zuil. 
Onder Trajanus' opvolger, den ijdelen Iladrianus, 
moest de geniale man zijn francparler eerst met ver
banning , later met den dood boeten. 

Gelukkig voor sommige bouwmeesters, dat zulke 
tijden achter den rug zijn! 

De bovengenoemde brug bestond slechts een twin
tigtal jaren. Zij werd door Hadrianus, naar op-

Ken afbecldins 
nus-zuil voor. 

De namen van de verschillende andere bruggen
bouwers zijn bekend gebleven, bijv. Julius Lacer.de 
bouwmeester eener brug in de provincie Estramadura, 
in een Taagdal, door de Mooren Al-Cantara (tie 
brug) genaamd (*). Zij is (zie het zoo uitmuntend werk 
van Prof. Gugel) bijna 2Co M. lang en 8 M. breed. 
Er zijn spanningen bij van 30 M. , waarlijk een 
enorme afmeting voor steen-constructie. Een aantal 
andere grootsche brug-constructiën, te Babylon, Rome 
en elders slaan wij over. 

Dat de Romeinen, op hunne uitstekende wegen 
een goeden postdienst onderhielden, is bekend. Daartoe 
waren er halten (mutationes) en stations met logemen
ten, ja zelfs kamers voor den keizer en hooge ma
gistraten (mausiones). 

De hooge heeren hielden ook toenmaals van snel 
reizen. 

Nero legde eens op bevel van Augustus in 24 uur 
100 Fransche mijlen af, terwijl Caesar, om zijn snelle 
reizen bekend, in éen dag 148 kilometer reed. 

De oudheid deed op het gebied van haven- en 
kanalenaanleg niet onder voor den wegbouw. Reeds 
van 2200 jaren vóór Christus bestaan er berichten 
over kanalen in China onder Keizer Jii. De aanleg 
en het onderhoud was nauwkeurig tusschen de om
wonenden verdeeld. 

Ook van Egyptische koningen wordt veelvuldig 
kanaalbouw bericht. De bouwmeesters, uit de priesters 
voortgekomen, waren in hoog aanzien. Er werden in 
de rots kanalen uitgehouwen van 35 kilometer, ja van 
60 kilometer (in El Tayum) bij een breedte van 200 
en een diepte van 16 a 17 meter. In deze kanalen 
zijn uit steen geconstrueerde dammen, tot regeling en 
opstuwing van het water, van 7000 meter lang. 

Daarbij verzinkt Panama en La Gileppe! 
Hoe zorgvuldig die voor een deel van Egypte zoo 

belangrijke Nijloverstroomingen nagegaan werden, 
bewezen de grootsch aangelegde peilschalen , waarvan 
er nog een, te Elephantine, is overgebleven. Tegen 
een muur, van 180 meter lang en 15 meter hoog, 
zijn 50 treden met een peilschaal, aangebracht, waarop 
dc waterstand afgelezen kan worden. 

Van grootsche havenwerken zijn berichten over
gebleven: zoo van Tyrus, een door ophooging van 
twee naakte rotsen verkregen terrein, met twee havens, 
door dammen beschermd, en waarvan de eene 500 
schepen kon bevatten. 

In ySo v. C. liet Koning Hiram het eiland vcr-
grootcn, en een nieuwe haven aanleggen. De daar
heen voerende dijkglooiïng was met steen bezet; op 
de landzijde ware gewelfde magazijnen. 

Het groote Tyrus werd driemaal verwoest. 
Volgens de loffelijke gewoonte der oudheid volbracht 

Xcbucadnezar tlat edele werk om een door hem ge
stichte stad (üiridotis) van een lastigen concurrent 
te bevrijden. 

Alexander de Groote volbracht het uit ijdelheid, 
terwijl de overblijfselen aan de benden der kruisvaders 
een wolkomen buit opleverden. 

Nebucadnezar droeg groote zorg voor den handel 
van zijn land. De beide rivieren, de Tiger en de 
Euphraat liet hij door 4 kanalen, waarvan een voor 

(*) Zonderling gsnoeg spreekt 002e schrijver (als zoovelen niet hem) 
van de brug ie Alcantara : een duhbcl openslaande poste-brisée deur! 
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zeeschepen, verbinden. Een groot bassin, vermoede
lijk tot voeding dier kanalen, van 11 meter diep cn 
60 kilom. in omvang, voltooide den aanleg. 

Behalve bovengenoemde werken verlengde Nebu
cadnezar de rivi:r de Euphraat door lange dammen, 
ten einde de stroomsnelheid te verminderen, en stichtte 
een stad, Diridotis, als havenplaats voor Arabië en 
Indië. Het onderhoud dezer werken, die voortdurend 
aanslibden, was verbazend moeilijk, zoodat Alexander 
de Groote een der kanaalmondingen (Pallatiopos ge
naamd) liet sluiten, en een nieuw iu dc rotsen aan
leggen. 

Alexander liet twee havensteden aanleggen , beiden 
naar hem genoemd, de een aan den mond van den Tigris, 
de tweede aan den Nijl, door den bouwmeester 
Dinokrates. Deze laatste stad was geducht door de 
moeilijkheid der invaart. Ptolemeus Philadelphtis 
voegde daaraan een vuurtoren toe, waarvan het licht 
ver in zee (7 a 8 geographische mijlen) te zien was. 

Belangrijk waren ook de havenwerk-en van Seleukia 
Pierria, de havenstad van Antiochië , door den Koning 
Selettkos Nicator 300 jaar voor C. aangelegd, en 
door de keizers Constantius en Üiocletianus vergroot 
en verbeterd. Een deel daarvan is een reusachtige 
doorsnijding van rotsen, meer dan een uur gaans 
lang, gedeeltelijk als tunnel uitgevoerd en op sommige 
plaatsen 45 — 50 M. diep. De doorsnijding, die een 
verval heeft van 1 op 50, dient gedeeltelijk tot af
leiding eener woeste beek, gedeeltelijk tot waterleiding 
der stad, gedeeltelijk vermoedelijk tot doorspuiing 
der haven , waartoe zij met deuren gesloten kon worden. 

Aan het wonderbaarlijke grenst hetgeen van een 
havenaanleg van den prachtminnenden Koning der 
Joden, Herodes Agrippa, te Cesarea Palestina bekend 
is gebleven. Hij liet voor de dammen steenblokken 
gebruiken van 16 meter lengte, en 3 M. hoogte en 
breedte. De diepte der dammen of piers onder water 
bedroeg 16 ellen, de breedte 65 meter. De muur moet 
65 meter boven de zee geweest zijn: er bevonden zich 
5 torens op, cn pakhuizen, tot berging der goederen. 
Verder was hij met drie kolossale beelden versierd, 
terwijl een tempel met een reuzenbeeld van Caesar 
Augustus niet ontbrak. 

Belangwekkend is verder de bijzonderheid, dat dc 
aan de haven grenzende stad van een net van 
onderaardsche riolen was voorzien. 

Op het gebied van den aanleg van straten in steden 
levert de oudheid evenzeer merkwaardige voorbeelden 
op. Zoo was Babyion regelmatig aangelegd, terwijl 
in Pergamon in Klein-Azië, de rivier de Selinus, 
waaraan zij lag, over een aanzienlijke lengte door 
twee gewelven werd overdekt, teneinde' een boulevard 
te verkrijgen. 

Hetzelfde wordt van de merkwaardige rotsstad Petra 
op het schiereiland Sinaï verhaald. 

In het algemeen schijnt noch Athene noch Rome 
door goeden aanleg van straten uitgemunt te hebben. 
Augustus, Domitianus en vooral Nero, na den niet 
zonder zijn toedoen ontstanen brand, vaardigden politie
verordeningen uit tegen het uitbouwen, tegen de hoogte-
van gebouwen, enz , echter zonder veel baat. 

In Pompeji heeft Nissen waargenomen, dat de straten 
eerst zeer breed moeten zijn geweest, echter bij be
strating versmald werden. Deze dateert echter van de 
laatste eeuw v. C. 

Rome verkreeg eerst in liet eind der 6e eeuw n. C. 
èn goed plaveisel met trottoirs èn een rioolstelsel. 

De steden Antiochië en Palmyra bezaten straten 
van een uur gaans lang, met marmer geplaveid en 
met een dubbele rij kolommen en twee colonnades 

versierd. Ook Konstantinopel moet zulke straten hebben 
gehad ; ja zelfs twee verdiepingen trottoirs, door trappen 
verbonden. Althans er wordt een bouwverordening van 
Keizer Zeno vermeld, voorschrijvende, dat deze trappen 
massief moesten worden aangelegd. 

Konstantinopel is New-York en Chicago in hooge 
huizen voor geweest. Huizen van 10 tot 12 verdie
pingen waren niet zeldzaam, ja de bouw van huizen 
tot 100 Romeinsche voeten = 29 M. hoogte, werd 
bevorderd. 

Men kan zich voorstellen hoe het in deze hooge 
huizen-bergplaatsen uitzag. 

Hoogst belangrijke wetten werden alom in de oud
heid aangelegd voor de waterverzorging van steden. 
Om van de mythische Semiramis te zwijgen, die een 
12 stadiën (2250 meter) lang onderaardsch kanaal van 
4.6 M. hoog en 12 M breed aangelegd moet hebben, 
vindt men betrouwbaarder berichten over een aantal 
waterleidingen, die aan de beroemde Romeinsche van 
Appius Claudius en anderen voorafgegaan zijn, en 
daaraan tot voorbeeld dienden. 

Zoo van Akragas, Syracuse, Athene enz. 
Van een grootschen Phenicischen aar.leg voor de 

stad Tyrus (boven reeds vermeld) zijn nog overblijf
selen. De stad Tyrus bestond uit twee gedeelten; een 
deel lag op het land, een deel op een eiland. Dit 
laatste nu was door een onderzeesch kanaal met de 
groote waterreservoirs der landstad verbonden. 

Aan koning Salomo, of den onder zijn regeering 
werkenden bouwmeester Hiram. worden in Syrië 
enorme werken toegeschreven, vooral ter voorziening 
van Jerusalem en Bethlehem. Onder koning Hiskias 
werd V( >or eerstgenoemde stad een tweede waterleiding 
aangelegd en wel, naar Perzische voorbeelden, onder
aardsch. 

Ook in I'erzië zijn een aantal overblijfselen voor
handen. 

Van Antiochië in Syrië zijn resten eener water
leiding, die gedeeltelijk 3 M. boven den grond ligt. 
De wanden bestaan uit groote steenblokken, en op 
afstanden van 16 meter zijn er monden, met trappen. 
Peroemd was het dicht bij Antiochië gelegen Daph-
nalië, waarin zich in Strabo's tijd fonteinen bevonden 
bij tempels van Apollo en Daphne, die aldaar ineen 
laurier veranderd werd, Venus en Isis. De omgeving 
wordt als een der schoonste geschilderd. De dienst 
van Venus werd daar zeer openbaar gevierd. Palmyra 
schijnt ook door een reusachtige, onderaardsche leiding 
met water te zijn voorzien. 

Ook van reusachtige stuwen wordt bericht. Zoo 
werd onder Artaxerxes I een uit groote steenklompen, 
met ijzeren krammen verbonden, dam gebouwd bij de 
stad Shuster in Perzië. 

Alexandrië , Corinthe bezaten leidingen, die het water 
van uit verre oorden aanvoerden, en waarbij gebruik 
gemaakt werd van de wet der communiceerende 
buizen, (dat wil zeggen, dat het water in een deel 
der buis zich op het niveau stelt, van dat in het 
andere deel). Waar waterleidingen moeilijk waren, 
vergenoegde men zich met bakken, die of met regen
water of met bronwater gevuld werden. Reeds Solon 
schreef tot wie het gebruik daarvan in den omtrek 
moest beperkt worden. Gedurende de heerschappij der 
zoogenaamde tyrannen (± 560 V. C.) werden er in 
Athene, Samos, Megara naar de haven, den Piraeus 
enz. talrijke waterleidingen aangelegd. De afmetingen 
der uit dit gebergte (den Hymettos en Penthelische 
bergen) voortkomende kanalen waren reusachtig. Over 
kilometers lengte konden twee menschen daarin naast 
elkander gaan. 
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Het ambt van opzichter over de waterleidingen was 
in Athene zeer in eer. Themisthokles zelf heeft die 
betrekking langen tijd vervuld. 

Ken aantal feiten, o. a. over werken in Klein-Azië, 
door den schrijver genoemd, moeten wij kortheids
halve overslaan, om nog 't een en ander over de 
grootsche waterleidingen van Rome over te nemen. 

Onder keizer Claudius waren 700 personen bij de 
leidingen werkzaam; per hoofd der bevolking leverden 
de waterleidingen 760 liter. 

Uit gevonden opschriften is gebleken, dat er bij de 
verschillende legioenen waterstaats-ingenicuren waren, 
die zich in 't bijzonder op den bouw van waterlei
dingen toelegden. Enkele namen worden genoemd. 

De ingenieur Merkel besluit zijn beschouwingen 
met eenige mededeelingen over de waarde van grond 
in Rome gedurende de republiek , toen de bouw
werken en de weelde hoog gestegen waren. 

Het terrein, waarop Caesar het Forum aanlegde, 
moet naar den geldstandaard 17 Va millioen mark 
kosten. Bovendien werd aan aangrenzende eigenaren, 
tot vergrooting van het plein tot aan het atrium 
van den tempel der Libertas 10,200,000 mark uit
betaald. De grootte van het door Caesar gekochte 
terrein was 90,000 vierkante voet, zoodat de qua-
draatvoet ± 2000 mark gold. Dat is ongeveer de 
prijs van een quadraatvoet in de City van Londen! 

Messala betaalde voor het huis van Antonius 660.OOO 
mark; Cicero voor het huis van den bekenden gie
rigaard en bouwspeculant-woekcraar Crassus 614,000 
mark! enz. 

Wij zullen het referaat over het antieke ingenieurs
wezen hierbij afbreken. Die met een aantal andere, 
weinig bekende feiten wil kennis maken, getrooste 
zich de moeite van nalezing in de Bauzeitung zelf. 

Hij zal niet teleurgesteld worden. 
De lezer verontschuldige den zijsprong naar een 

Wij der verwant vak. In een volgend artikel hopen 
bouwkunde het woord te laten. 

Amsterdam, 23 Maart '93. I. 

H U L D E A A N D E NAGEDACHTENIS 
Dr. J. A. ALBERD1NGK THIJM. 

Op Donderdag 23 Maart werd bij gelegenheid van 
de vierde verjaring van het overlijden van Dr. J. A. 
Alberdingk Thijm (17 Maart 1SX9), in den gevel 
van zijn sterfhuis de gedenksteen onthuld, waartoe 
zoovele vereenigingen en vereerders van den onver-
getelijken man hebben bijgedragen. 

Door het onverwacht overlijden van den voorzitter 
der commissie, welke zich met de uitvoering heeft 
belast, van pastoor Brouwers, Thijm's ouden en 
warmen vi iend, droeg de plechtigheid een meer 
bescheiden karakter. 

De gedenksteen is van graniet en bevat in gouden 
letters de volgende inscriptie: 

„Hier woonde in 1867 en f 17 Maart 1889 
„Dr. Joseph Albert Alberdingk Thijm." 

worde 

worden belegd tot het verkiezen van twee nieuwe leden. Tc 
dien einde werd de Afdeeling verzocht twee candidaten te willen 
•tellen voor het lidmaatschap van den rund cn drie afgevaardigden 
te /enden naar de algemeene vergadering. 

AIH afgevaardigden werden benoemd de heeren S. \\ ijn, J. 
II. <'. Van Kaamd en J. I*. Lorrie Jr.. terwijl als candidaten 
voorden rand werden gekozen dc heeren il. .1. .Mondt, architect, 
eu Lubbers, werkman. 

A Isnu verkreeg de heer <'. van Capelle, elcctricicn te Rot
terdam, het woord tot het houden zijner aangekondigde lezing 
over „Klectrisrhe verlichting." Spreker wenschte niet in herha
lingen te vervullen van hetgeen reeds door hem destijds behandeld 
was op eene algemeene vergadering der Maatschappij tot bevor
dering der Houwkunst, te A msterdain gehouden, muur wilde nuguan 
hoe de electrische stroom wordt opgewekt en voortgeleid. 

Om electrischen stroom op te wekken, werd vroeger gebruik 
maakt vun galvanische elementen, zooals die thans nog gebezigd 

voor electrisehc schellen en telepbonen. Al spoedig bleek 
het echter dat deze elementen alléén voldoende waren om zwakke 
Bt room en op te wekken, doch voor sterke stroomen veel te kostbaar. 
Wel z.eide men gedurig galvanische (dementen gevonden te heb
ben, geschikt voor sterke stroomen, maar men leverde niets 
nieuwH. 

Kuradny echter vond het middel om elcctrisch.cn stroom te 
verwekken door koperen ringen te bewegen bij een magneet. 
I>oze wijze tot het verkrijgen van den stroom werd uitvoerig 
door spreker medegedeeld, terwijl hij mede eenige verklaringen 
van wissolstroomen gaf. 

Nu volgde echter de groote vraag: hoe stroom te verkrygen 
die dezelfde richting behield, hetgeen men wist op te lossen 
door de gelijknamige polen tegen elkaar te brengen. Om tot een 
langen weg te geraken, gebruikte men de spiraal en om steeds 
één doorloopenden stroom te verkrijgen, maakte men gebruik 
van ile cirkel-spiraal. Mij deze laatste gaut de stroom eehter in 
twee tegenovergestelde richtingen, welke beiden door een draad-
verbinding in ééiic richting geleid worden. De polen konden nu 
ook constant gehouden worden en de ring met draad daarom 
bewogen, terwijl men later op deze soort toestellen z. g. stroom-
gevers aanbracht, die vele voordeden opleverden. Steeds voor
uitstrevende kwam men op de gedachte de permanente magneten 
te vervangen door electro-magneten, om vervolgens te geraken 
tot de dynamo-machine van Gram, welke machine den 
stoot guf tot de verspreiding van het electrisch licht. 

Om eleetrischen stroom tc verkrijgen, is kracht noodig cn wel 
I paardekracht voor I2 gloeilampjes. 

Hoe grooter de spanning en de stroomsterkte is, hoe meer 

eersten 

en lengte 

Jgen aan 
ortnkkiugcii daarop 
wordt dan ook het 

MAATSCHAPPIJ TOT BKVoKDKIilNU DLK BOUWKUNST. 
Al liLKMMi 'S'GllAVENHACE. 

Vtrijaiirriuy van 17 Maurt 1898. 
Na opening der vergadering deed de Voorzitter mededeeling 

van het overlijden van het eerelid «Ier afdeeling, den heer (i. IL 
Bauer, die gedurende zijn leven tut van jaren iu het Bestuur 
zitting had eu steeds met onvermoeideu ijver medewerkte tot 
den bloei der Afdeeling. 

Van den arbeidsraad was ingekomen een schrijven, waarin 
werd medegedeeld dat thans twee zetels in dien raad onbezet 
zijn, lil. die van deu beer J. 11. Pfeiffer, architect, die als lid 
van deu raad bedankte, eu die vau den werkman V. d. Waals, 
zoodat in de maand April a. s. eene algemeene vergadering zal 

kracht ook bcnoodigil is, wnarhy tevens nog rekening gehouden 
moet worden met de stof. die de eleetriciteit geleidt en waartoe 
koper het beste geschikt is, alsmede met de dikt 
der geleiding, die ook haren invloed doet gelden. 

Om tien stroom nu op de beijte wyzo op de lampjes te verdeden, 
zou men hem door alle lampjes moeten doen loepen eu daar de 
stroomsterkte op alle punten in de leiding dezelfde moet zyn, 
zouden op deze wyzo slechts lampjes te gebruiken zyn van 
dezelfde lichtsterkte. 

Behalve tlit nadeel zijn daaraan nog meerdere verbonden, aU 
b.v. de weerstand der lampjes enz. By de toepassing daarvan 
KOU men zoodoende een stroom noodig hebben van zekere over
spanning, die gevaar oplevert voor het leven; alléén iu het vrjje 
Amerika mag dan ook van deze toepassing gebruik worden ge
maakt. Om dit alles te voorkomen, worden de lampjes tusschen 
tie leidingen aangebracht cn als *t ware met bruggen aan den 
stroom verbonden, terwyl ook verschillende 
zijn aau te brengen. Deze laatste method 
meeste toegepast. 

De bewering van sommigen, als zou by de eleetriciteit geen 
gevaar voor brand bestaan, is geheel onjuist. Zoodra een draad, b.v. 
door te sterken stroom gloeiend wordt, bestaat reeds dit gevaar. 

Om dit te voorkomen brengt men tusschen de leidingen ver
bindingen aan van lood plaatjes, die smelten alvorens de draad 
gloeiend is en zoodoende het onderlinge contact verbreken. Alsnu 
gaat spreker na hoe eleetriciteit door middel van lampen in licht 
wordt omgezet. De lampen berusten op de electrische wormte-
stroomeii. Lij de booglampen valt op te merken, dat de beide 
spitsen niet gelyk afbranden; de bovenste wordt kratervormig, 
de onderste puntig, zoodat de bovenste als 't ware een nutuurlyke 
reflector vormt, die dc verlichting zeer bevordert. 

Aangezien de spitsen zich by het afbranden te ver van elkaar 
verwijderen, was eene automatische beweging noodig om haar 
wéér tot elkaar te brengen; men bezigt hiertoe de eleetriciteit 
zelve, die de spitsen op de juiste afmeting houdt. 

Om nu goed licht te hebben moeten de lampen onaf hatikelijkn 
van elkaar /ijn en om deze en andere redenen zocht men steeds 
naar verbetering op dit gebied. Daarom vond dan ook de Kun 
•luhloclikow ile bekende electrische kaarsen uit, die naar zyn 
naam /ijn genoemd en berusten op wisselstroomcn. Deze kaarsen 
werden het eerst te l'arys in de Avenue de 1'Opéra op groote 
schaal toegepast, doch voldeden niet. Het licht was niet mooi, 
erg blauw en dikwyls gingen zy plotseling sissend uit. 

,\*a eenige wyzigingcu iu de eerste booglamp gebracht te 
hebben, slaagde men erin de lampen te maken onderling onaf
hankelijk van (dkaar. Men wenschte echter kleinere lichtbronnen 
te hebben en in deze behoefte voorzagen de gloeilampen. Voor 
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dc gloeilampjes heeft men eene leiding noodig die gloeit, cn 
daartoe gebruikte men eerst platina-druad. Dit laatste voldeed 
niet en men ging kooldraden gebruiken. Ken gloeilampje bestaat 
uit een luchtledig gepompt lampje, waarin een kooldraatl aange
bracht is die gloeit, doch niet verbrandt. De kooldruud moet in 
verbinding gebracht worden met de leiding, waartoe diverse 
methoden bestaan, waarvan de meeat gebruikelijke oorspronkelijk 
door Edlaon geconstrueerd werd. 

Dc verbindingen moeten zoo zyn, dat geen lucht in de lamp 
kan treden, voor welke verbindingen men platina gebruikt omdat 
de uitzettings-eoëfficiont daarvan gelijk is aan glas. Het wordt 
luchtdicht in tic lampjes ingesmolten en door middel van koperen 
plaatjes en contactschroevcn met de leiding verbonden. Alvorens 
do lampen goed geconstrueerd waren, moesten veel moeiolijk-
beden overwonnen worden. Had men vroeger I paardekracht 
noodig voor S lampjes, thans is dit voldoende voor 12 stuks, 
en waar vroeger één cleetr. eenheid noodig was, kan men thans 
met ^ volstaan. De lampjes kunnen NOU tt loot) uur branden cn 
kosten nu slechts /0.45, waar zij vroeger /'I2. kosten. Ken 
en ander maakt dus dat de exploitatiekosten veel goedkoopcr 
zyn geworden. Dc clcctrotcchnick geeft liet bewijs hoe de men-
schclijke geest naar het volmaakte streeft. De geleerde, die in 
zijn studeercel de natuurwetten zit tc besturen, stelt deu practicus 
in dc gelegenheid haar in de praetijk toe te passen. 

Het electrisch licht wordt niet meer als luxe-licht beschouwd, 
maar is in veel gevallen boven ander licht te verkiezen. 

Schier overal, waar een centraal bureau wordt opgericht, moet 
dit na korten tijd worden uitgebreid en het cleetr. licht kan 
zeer goed naast het gas bestaan. Ook het gas zal zeer goed 
kunnen blijven bestaan, alhoewel het verbruik niet zoo snel zal 
toenemen. Ken ceiitrnal-hureau voor electrische verlichting is voor 
onze steden een eisch des tijds geworden. 

Nadat de voorzitter den heer Van Capelle dank had gezegd 
voor zijne interessante lezing, werd door hem nog mededeeling 
gedaan dat het bestuur der Afd. 's (iravenhnge van mooning is 
dat het wenschelijk zou zijn wijziging te brengen in de verkiezing 
van leden voor bet hoofdbestuur der Maatschappij , aangezien deze 
eene Nederlandsche vereeniging is, waarin Amsterdam te sterk is 
vertegenwoordigd. Dc concept-wijzigingen, welke het bestuur heeft 
gemaakt, zullen gedrukt cu deu leden met de oude bepalingen 
toegezonden worden, waarna eene buitengewone vergadering tot 
liet bespreken van de door het bestuur bedoelde wijziging zal 
plaats hebben. 

Als leden der Afdeeling werden aangenomen de heeren A. van 
Delden en M. A. van Wadenoyen. 

Door den heer Nic. Molcnunr was voor de kunstbeschouwing 
afgestaan het plaatwerk: „Aus mcincut Skizzetibuch, ure hit ck-
tonische Keisestudien aus Frankreieh, von Hubert Stier". 

AIÖJ:KUNO ARNHEM. 
Vt'Tyader'tMj tan 2'i Maart ÏM'.'L 

Dc Vice-voorzittcr, de heer P. IL Scheltema, opende de ver
gadering cn heette het nieuwe lid Crollaer welkom, waarna het 
jaarverslag 18ï*2 ï*3 voorgelezen en goedgekeurd en den secretaris 
voor zijne moeite dankgezegd werd. 

Na ballotage werden de voorgestelde leden Th. Roskam en li. 
Weenillk Jzti. met algemeene stemmen aangenomen. 

De vragen, door de Maatschappij uitgeschreven, kwamen nu aan 
de orde. Vraag N°. \\\ „Hoe moet de plank van een kegelbaan 
geconstrueerd worden, opdat zij zoo min mogelijk aan werking 
onderhevig is'f Welk soort van hout kan het best daarvoor 
dienen r1" werd in korte trekken behandeld door den heer Crollaer. 
Spreker had zich gewend tot de besturen van diverse kegel ver
eenigingen , om eenige inlichtingen omtrent die vragen, maar 
allen waren het antwoord schuldig gebleven. Welk hout men ook 
neemt: eiken-, iepen-, beuken-, pokhout, het blijft de ipiaestic hoe 
moet dc baan geconstrueerd worden? Daar men vun deze hout
soorten een plank van 0.3 M. breedte cn '20 meter lengte moeilijk 
zal vinden, moet men, uit een theoretisch oogpunt beschouwd, de 
baan maken van strookeu welke wuaicrsgewijze uitloopeu, daar 
voor den linksehen en rcchtscheii kegclaar de tc beschrijven lijn 
van den bal steeds een schuine lijn zal zijn, wil men zekerheid 
hebben dat alle kegels vallen. Het is nu verder zaak die strookeu 
zoodanig tc bevestigen dat zij niet trekken kunnen. Afschaven 
door slytuge moet men ook deze banen. 

Spreker zegt dat dit spel bij do Romeinen reeds beoefend 
werd, cn beschrijft verder de zoogenaamde Waalscbe kegelbaan, 
wuarvnu dc plank slechts uit enkele meters bestaat voor opzet 
van den bal eu de verdere of cigenlyke baan hoofdzakelijk gemankt 
is van een mengsel van nseh met ossenbloed, waarop uien 
een met groote platte spijkers beslagen bal werjd. In dezen bul 
zyn 4 vingergaten en I duimgat. Meermalen heelt spreker gezien 
dut goede kcgclnars (te Maastricht o. n.) een dtvgelyken hal ter 
zwaarte van 80 K(L, zonder de baan te raken, op een afstand 
van 20 M. in de kegels wierpen en oji deze wyze honneurs maukten. 

Na eene geanimeerde discussie hierover werd de volgende con
clusie getrokken: 

Het beste is ecu kegelplank tc maken van goed hard hout, 
bestaande uit strookeu, opgesloten met ijzeren banden en met 
houten verbonden. Dc plunk moet waaiervormig uitloopcn. 

Daarna behandelde dc heer W. (I. Lcnsink dc vragen 6 en 7 
en deelde dnaromtreiit liet volgende mede: 

liy openbare aanbesteding geeft men gelegenheid voor de grootst 

zegt spreker, dut meestal 
wordt gegeven, maar het 

soliditeit van den aan
geven de Algem. Voorw. 
recht om de gunning vau 

mogelijke concurrentie en verkrjjgt gewoonlijk daardoor de goed
koopste aanbieding. Immers er is voortdurend Hlapte van werk. 
Overtollig velen leggen zich op 't aannemen toe. Personen van 
verschillenden leeftyd, bekwaamheid, sididiteit en moraliteit wed
ijveren met elkander om luagste ïnschryver tc worden. Velen, wien 
het onverschillig is hoe hun werk er uitziet, als't maar goedkoop 
is, trachten hun winst op de leveranciers cn werklieden tc ver
halen en leggen het dus min id' meer op bedrog aau, als zy zich 
door Onachtzaamheid of onkunde vergissen. Wil men dus kans 
hebben een werk als aannemer te bemachtigen, dan is er geen 
sprake van het berekenen van een behoorlijk winstcijfer cn wor
den de werken veelal beneden den werkelyk kost enden |>rys 
gemaakt. Bij eigen beheer moet men betalen wat alles kost 
plus de kosten van uitvoerders en administratie. Bij publieke be
steding heeft men volgens het Burgert. Weth. gedurende een 
zeker aantal jaren garantie van den aannemer, wat bij eigen 
beheer niet bestaat. De zorgen cn risico van de uitvoering wor
den bij publieke besteding op den aannemer overgebracht. 

Beide systemen hebben in de laatste jaren groote uitbreiding 
verkregen en houden als 't ware gelijken tred met de sociale 
nonden. 

Van beiden is de uitvoering in eigen beheer het meest af te 
keuren, daar men de maatschappelijke banden verscheurt. Is iu 
de meeste gevallen het voor direction niet zeer moeilijk aan
nemer en koopman te spelen en gelooft men dat opzichters 
daarvoor fungeereii kunnen'r 

Op bet eerste gedeelte vun vraag 
liet werk aan den laagsten inschryve 
wc use hel ijker ware op liekw namhoiil 
nemer te letten. < Ivor het algemeen 
aau ile direction meer dan voldoende 
het werk naar hunne zienswijze te beslissen* 

De heer Seheltema meent dat de vraag niet iu dezen zin be
doeld is, maar dat men met eigen beheer meer particulier werk 
op liet oog heeft. Hij heeft eenige beschouwingen in dien zin 
over de vraag mede te deelen. 

Spreker zegt dat de jaren van wrijving op dat gebied cn uit 
allerlei mistoestanden, het bestuur vau de Mij. er eindelijk toe 
gekomen is de vraag te stellen en bespreekt uit een sociaal en 
economisch oogpunt de voor- en nadeelen van de stelsels. Als 
slotconclusie meent spreker dat men de vraag zou kannen sa
menvatten iu de volgende: 

Welke voorschriften zijn noodig voor de stelsels iu eigen 
beheer en publieke besteding. Ook over deze vraag werd eene 
opgewekte discussie gevoerd. 

De Secretaris (helt mede dut de examens voor toelating tot 
de ambachtschool zijn afgeloopen en de Afd. dus eene keuze kan 
doen voor een voor hare rekening te plaatsen jongen. 

Besloten werd den heer directeur een lijst vun de toegelaten 
jongens te vragen en hieruit eene keuze te doen. 

liet lid Kreem doet een voorstel tot bet oproepen van eene 
vergadering met de patroons, ten einde ook hier een arbeidsraad 
te stichten, welk voorste] wordt ondersteund en aan het bestuur 
opgedragen verdere stappen te doen. 

A R C H I T E C T U R E E T A M I C I T I A . 

Verijadrr'iiHj run 15 Maart 1898. 
De Vice-voorzittcr, de heer (i. A. Zeeman, opent de vergade

ring, waarna do notulen worden gelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

Ken schrijven is ingekomen van eene vergadering van werk
lieden in de ..<ïeclvinck" om adhesie te scheuken aan eenige 
Wijzigingen die zij wenschen in de gemeenteverordeningen omtrent 
bouw. arbeidsduur enz. Na eenige bespreking wordt besloten slechts 
in enkele opzichten daartoe mee tc werken, omdat de andere niet 
op den weg van het Genootschap liggen. 

Geïnstalleerd worden nis gewoon lid. dc heeren J. A. van der 
Kloes, tc Delft, cn A. Seholtz Jr.. tc Amsterdam. 

Aan de orde komt nu de lezing von den beer L. .1. Kijnink. 
Spreker geeft een beschrijving der verschillende dieren, die onze 
zeeweringen en houtwerken verwoesten, waaronder de paalworm 
een der meest vernielende ÏH. Iu 1700 zyn deze dieren in zoo 
groote getale opgetreden, dat men hen als de plaag dier eeuw 
beschouwde, en dankgebeden werden dan ook bi] het verdwijnen 
in alle bedehuizen gehouden. Spreker licht toe luie de paalworm 
niet zoo zeer in geereosoteerd hout dringt, laat een teekening 
zien van een toestel om tc zien hoeveel creosootolie in het hout 
aanwezig is, door langs chemiseheii weg de olie uit liet zaagsel 
tc verwijderen, geeft eene opsomming der houtsoorten, die het 
meest tegen den paalworm bestand zijn enz. Met belangstelling 
wordt deze lezing gevolgd, waarna de prachtige kunstbeschouwing 
van deu heer J. IL de Kruyff, bestaande uit „the picturial Arts 
of Japan" gehouden wordt. 

Niets meer aan de orde zynde, wordt de vergadering, onder 
dankzegging aan den spreker en den gever der kunstbeschouwing, 
gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTERDAM. I'oor Dr. I'. J . II. ('uypere, lid van den Uemecnte-

riuiil, ï» hy dien Kami een plan ingediend tol stichting eener 
nieuwe Ileum op een terrein, te verkrijgen door liet dempen van 
liet water tinuu-licu liet I'entraalatatlM en bel l'riux-llendrik-
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plantsoen, l'it dc toelichting lilykt, dat door den voorsteller do 
konten globaal begroot sjjn: voor demping, rioleering. beplanting 
enz. f 75(1.00(1. een overdekte doorvaart voor liet verkeer te water 
/ 286.000, Te urnen ƒ 991.000. 

Hiertegenover stunt echter een liute voor de gemeente, wegens 
liet productief maken en verkrijgen TIUI bouwterrein nabij de 
nieuwe beurs, ml / 1.545.000. Aangezien de bouw der beurs p. m. 
/ 2.500.000 zul kosten — tegen een jaurljjksche opbrengt! vun 
f 150.000, hetgeen voor rente cn afrossing ruimschoots voldoende 
1» — znl dc verwesenlijking vun Dr. «'inpers' plande gemeente
lijke financiën met een niet onaanzienlijk' bedrag schragen, afge
zien van de andere voordeden: verbeterde verkocringou naar den 
Dam enz., die er het gevolg zullen zjjn. 

— Door de Vereeniging „Amstels llouwkring" is uit huur 
midden een nu issie benoemd ten einde te overwegen of de 
mogeljjklieid bestaat voor zoover de timmergezelleu betreft, be
palingen in bet leven te roepen, om zonder hulp van Stunt of 
gemeente de werklieden tegen werkloosheid te verzekeren. Tevens 
leeft zjj twee barer leden — de heeren D. Schut en I. I'. Ilnal-
' , n c ' v e r - afgevaardigd om zitting te nemen in de commissie 
door de Tininicrliodeii-vcrceniging gewenseht, om te onderzoeken 
ol in de invoering van een tien-urigen werkdag met een minimum
loon van 25 cents per uur niet een middel tot oplossing der 
quaestie vun de jnurljjksche torugkecrende werkloosheid gelegen 
kan zjjn. Deze commissie zal bestaan uit zes architecten, ze» 
patroons en zes werklieden. 

— In bet weekblad de Amsterdammer wordt de ..kunstkring-mnnie" 
onzer dagen nis volgt gcpersifllcerd: 

„Kvcneccns onder eenige reserve melden vvjj, dat te Schiermon
nikoog ecu Kunstkring is opgericht. Heeds zouden mannen als 
•I. D. Iliiibers, .1. I,minimin, ,1. II. Smits en Jan Strieiiiug hun 
welwillende medewerking hebben toegezegd." 

HAARLEM. In de Woensdagavond gehouden jaarvergadering van 
liet departement Haar) Ier Nederlandsche Maatschappij ter 
bevordering van Nijvci'beid. bracht de heer De t'loreq ter sprake 
de afgeloopen tentoonstelling van kunstsmeedwerk op het museum 
van kunstnijverheid. Zeer ingenomen met wat bjj daar had gezien, 
kon hij bet niet best verkroppen, dut de critiek zooveel had 
afgekeurd vun wat hij mooi huil gevonden en wilde, waar hij 
er geen kans toe zag. dat het bestuur die artikelen zou tegen-
sebrijven. 

De voorzitter en de beer Van Keilen wezen er den heer De ('. 
op, dat die artikelen juist veel goed zouden doen. .Men weet nu 
de zwakke | ten en kan daar zijn voordeel mede doen. I'.eue 
volgende tentoonstelling zul daardoor veel beter wezen. 

Dit nu vond de heer Klink sterk nltemaiil goed en wel, maar 
volgens zijn oordeel moest voor het museum vun kunstnijverheid 
geen tentoonstelling worden uitgeschreven, waar ook slecht werk 
kan worden ingezonden. Alleen bet uitstekende moest een plaatsje 
kunnen vinden. 

pc voorzitter wees erop dut juist, om dut uitstekende te 
krijgen het minder goede ook moest worden toegelaten, terwjjl 

de heer Van Keden dc verzekering gaf, dat in bet museum zelf 
niets werd geplaatst wat niet uitmuntte. 

Mot deze antwoorden waren de heeren Sterk cn De (,'lcrcq 
echter niet tevreden en do beer lljjmans Bteldo nu voor, later 
eene jury to benoemen, dio over bet al of niet toelaten zou 
beslissen, wat echter niet doenlijk werd geacht. 

Nadat nu nog dczelfdo spreker had verzocht, do discussie over 
tc brengen bij het hoofdbestuur, cn dc beer Van Keilen had 
betoogd, dut bet beter was bet bestuur vun hut museum ermede 
in kennis te stellen, werd tot het laatste besloten. 

XiuiEiiEN. Op uitnoodiging van bet bestuur van de Vereeniging 
van sti'cnfuhrikiiiitcn hebben vele Waalsteciifabrikunten hierterstedo 
een vergadering gehouden tot bespreking vun middelen, die ertoe 
kunnen leiden om ('enigermate den zoo gedrukten toestand dezer 
belangrijke industrie te verbeteren, lit de meiledecliiigeii van den 
voorzitter bleek, dat van 1888 tot cn met 1803 gemiddeld 50(i 
millioen steenen iWaalvorml waren gemaakt, in 18112 zelfs 501 
millioen tegen 4114 millioen in 1801. De prijzen waren in den 
laatsten tjjd zoo aanzienlijk gedaald, dat bet voor vele kleine 
fabrikanten onmogelijk zou blijken om langer te kunnen werken. 

liet bestuur bracht ter tafel een voorstel om lijj de verschillende 
fabrikanten erop aan te dringen, naar gelang van hun productie, 
een percentsgewijze vermindering aan te nemen. Voor het j'aar 
1HII3 moesten zich zeven-en-vijftig fabrikanten, die ieder minder 
dan 4 millioen per jaar rubriceerden, een reductie vun 12 pCt., 
dertien, die vau 4 tot 5 millioen maakten, lil pCt., negen, die 
meer dan 5, doch minder dun 7 millioen rubriceerden, 14 j>Ct., 
en dc zestien fabrikanten, die van 7 tot 8 millioen produceerden, 
zich een reductie vun 1(1 pt't. laten welgevallen. De vier fabri
kanten, die van 8 tot millioen fabriceerden, zouden 18 pt't. 
minder moeten maken; de zeven, die jaarlijks ieder vun 10 tot 
18 millioen maakten, 20 pt't. minder en de twee,die respectieve
lijk 20 en i(2 millioen maakten, 22 pt't. minder. Dit voorstel is 
aangenomen, met bepaling, dat het in werking zou treden, wan
neer het bleek, dat de fabrikanten, vertegenwoordigende 80 pt't. 
der totaal gemaakte steenen, met het plan instemden. Voorts is 
een commissie benoemd om den .Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid te verzoeken voortaan het gebruik van steen van 
Neilerlaiulseht' fabrikanten in de bestekken te doen voorschrijven 

BoLSWARD. De commissie voor de petroleuni-tentoonstelling 
wacht vóór 1 April antwoord oj, de ruim 700 circulaires, welke 
zij nuar liet binnen- en buitenland heeft verzonden. Heeds is 
deelneming toegezegd van fabrikanten van lampen en verwar
mingstoestellen, maar er wordt ook gerekend op inzendingen 
vun fabrikanten vun petroleummotoren, waaraan ten plattclande 
in friesland in menig opzicht behoefte bestaat. De watermolens 
in kleine polders, waar vau stomiiuiiichines geen sprake kan zijn. 
zijn te veel afhankelijk van wind, wanneer op een gegeven 
oogenblik de waterstand te hoog is; de petrolcummotor moet 
duur zijn diensten bewijzen. Ook voor verschillende kleine be
drijven zijn deze toestellen zeer gewenseht. en de verwachting 
is gerechtvaardigd, dat bij meerdere bekendheid van dergelijke 
beweogkracht het gebruik ervan zul worden bevorderd. 

Aflevering :i vun lieXaU.tr (uitgave vun 
.1. (I. Broese te l'trecht bevat: De invloed 
der drukking op de waterdieren {metHg.).— 
liet Miearagua-kanaal (metjiu.). De Lem
ming ol' Noorsche trekniuis (Mpudes Lev.nut). 

He Ainu's y„,H n,,.\. - Azalea's [met 
tin.). Het resoueeren of niedetrillell bij 
electrische verschijnselen {teel fff/.). Het 
theorema van Pythagoras, experimenteel 
bewezen [met titj.). Sterrenkundige op
gaven • l'orrespiindeutie. Antwoorden. 

V ragenbus. 

PKltsoN ALIA, 
riviel-ingeiiieiii' K. Vun Krimpen. 

thans tijdelijk adjunct-ingenieur Dij de 'vol
tooiing vun den Waterweg van Rotterdam 
naar Zee. is met ingang van 15 April a.s. 
benoemd tot tijdelijk ingenieur bij de ge
meentewerken te Leeuwarden. 

He ingenieur vun deu Wuterstnut. 
Pierson, met verlof uit Ned, (ndië, zal voor 
rekening vun Int (iouvenie nt een tech
nische reis naar Engeland doen. 

De heer .1. A. Krieus le 'sllraven-
hage. is voor den tjjd van 5 maanden be
noemd tot buitengewoon opzichter hij den 
ijzeren bovenbouw eener vaste brug over 
de Nicrs te tiellncp. 

De heer A. (1. V. Kerkknmp is voor 
den tijd vun 2 muaiulen benoemd lot buiten
gewoon opzichter bij de werken tot verbete
ring van den (leldersclien Usel. 

- Hjj de .Maatschappij tot exploitatie van 
staatsspoorwegen (dienst vun wegen werken l 
is niet ingang van I April benoemd tut 
adjunct-ingenieur 2de klasse, ter standplaats 

l'trecht, de heer II. ('. .1. Critters, thans 
adspirant adjunct-ingenieur aldaar. 

In Ned.-Indië is verleend een twee
jarig verlof naar Kuropa, wegens ziekte, 
aan den ing. 2e kl. W. II. M. de llruijn. 
en wegens lungdurigeii dienst aan den opz. 
le kl. 1' .1. van der Ham. 

K e ii o p z ie h t e r-t e e k e n aar, hjj 
voorkeur vroeger bij den houw eener stede
lijke waterleiding werkzaam geweest zijnde: 
salaris /'.in a 100 's maands. Twee op-
z i e h t e r s-t e e k e u a a r s : salaris /'70 u 

ƒ80 's maands. T w e e opzichters-
t e e k e ti u ars; salaris / (Hl a /'70 's mounds; 
allen liij den houw vun waterleidingen. Adres 
lett. C. A. Bureau vun dit blad. (/ie advert, 
in no. l l.l 

ADVERTENT IEN . 

AANBESTEDING. 
(>|i IMnsdng II A p r i l a. ». des 

middags ten las ure van 
hel l io i inei i viin .» H u i *<-•• 

n a n li«>I P l e i n o|> l»ni i i -
OOl'd tO ><. I'ilA I'll lèllg.»' 

Bestek en teekeningen zijn van at' 
Woensdag 29 Maart op franco aan
vraag tegen betaling vim f2.50 ver
krijgbaar aan liet bureau van don archi
tect ,1. .1. V A X X I E l ' K E K K E N , Maiid-
sti'ttttl no. 4<S te 's-(iravenhuge. 

Nadere inlichtingen geeft ilc archi
tect voornoemd. 

IOO 

AANBESTEDING. 
H U R O E M K E S T K R on W E T H O U 

D E R S iler (leiiieeiiti' AnxiiE.M zullen 
Z a t e r d a g H A p r i l IS!>:{. 'svoor-
miililags l l ' / s ure, in hot openbaar, ten 
(ii'iiii'i'iiti'litiizc n n n li <• s t c il r ii: 

Bestek No. 15. 

Het leveren van 68500 Ben 
Afiin-keien. 

Inlichtingen worden alle werkdagen 
tot den ilac; dor aanbesteding, vun 
1(1—12 uur v o o r m i i l d ü g s gegeven aan 
liet bureau gemeentewerken Kinlestraiit; 
bestek met gezegeld insclll'ijvillgslliljl't 
togen betaling van / 0.50 verkrijgbaar 
aan Int bureau Gemeentewerken ten 
ton (ii'iiii'i'iiti'liuizi'. 

S T O O M Tl M M E R -

H O U T W O L - F A B R I E K . 
DIJKERHAN & BDIJZERD, Breda. 

S P E C I A L I T E I T in verp laatsbare 
H o u t e n w o o n h u i » ' i l , l l i reet ic -
keeten . Z i e k e n b a r a k k e n cn 
Isuinkoepels . 

Lijstenscliavcrij voor betimmeringen. 
• O Ü T W O L tot opvulling vun 

P L A F O N D S enz. I 

-o 

f 
AANBESTEDING. 

Op D i n s d a g , 11 A p r i l 1 H » 3 . 
des middags tc It unr, tal , onder nadere 
goedkeuring vun tien .Minister van F i 
n a n c i ë n , aan het gebouw van Int Minis
terie vun F i n a n c i ë n , worden aanbesteed: 

den verbouw en liet onder
houden en herste l len v a n 
het R i jksgebouw te's-Her-
togenhoseh. w a a r i n de 
k a n t o r e n v a n de Hypo
t h e k e n en het K a d a s t e r 
z i j n gevest igd, v a n den 
d a g at' waarop de aanbe
s teding woi'dt goedge
k e u r d tot en met .'il De-
eeniber IN!>.V 

liet bestek ligt tor lezing in het 
Ministerie vun F i n a n c i ë n , aan het bareel 
van den Rijksbouwmeester in het 1ste 
district to 's-tirnvenhnge, uan dat van 
het Provinciaal Bestuur van Noord-
Brabant cn uan het kantoor van de 
hypotheken en bet kadaster te'a-Her-

BOUWTERREIN. 
Aan dc K o e r m o n d s r h e straat 

en buiten de < » e l d e r s e h e Poort te 
I «'**/<><> zijn verschillende « O l II -

T # ; « # » # ; # A * ; . V T K K « O I » . Adres 
bij den heer V A N H A S S E L T aldaar. 

Gebr. V A N DEIt VLIET, 
UZKHHANDKI.AAUS tc AMSTERDAM. 

Klaar-, Plaat-, HanS-, Huik- euT-Uier enz. 
Steeds voorhanden 

BalkIJzer invcrschil lcnde piofieleiienletigten 
Vijlen i u gegoten Staal uil dc fabriek 

van Gehr. Holll.tli Sc Co. te Weenen, alsmede 
t 'hr i s t ia i i i i i S ter Hoefnagels . 

togenbosch. 
Inlichtingen 

voornoemden 
's-tlruvenhugc 

Aanwijzing 
Woensdag) 'r> 

worden gegeven door 
Rijksbouwmeester te 

Deugdzaam Stukadoorwerk 
met A d a m a n t . ( 'I iromolith en I t irml i . Cement . Speciaal aanbevolen 
voor O P E R A T I E - , B A D K A M E R S . K E I ' K E N S , L A M B R I S K E R IN(i E N enz. 
Overtreffen door hunne hard- on gladheid en wit glanzende oppervlakte Tem 
liet gewone Stuendoorwerk. 

<iiCll.-Aut'llf J . I I VKiiK J . I S / . l l . Rottordaw. 
van /««»#ƒ en vau nletetl. in verschillende 
etntnlfuelie!n. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

i i . 11. tl. Hviioi/rv, 
Fabrikant, PrinseagTdcbt 516, AMSTERDAM. 

zal worden gedaan op 
April 18SI3, des voor

iniddags ten H ore. 
't-Oravenhage, 10 Maart 18'J3. 

Yoor den Minister, 
De Secret(ii'ix-G roe raai, 

R A H T S T R A . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AAIBËSTËDIM. 
Op IHttmliif/ den / M e n A p r i l 

ISJr.'ï. dos namiddags ten 2 ure tlahtle 
tijd), aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tut Exploitatie van Staatsspoor
wegen hij (Ie Moreelse Laan te UTRECHT, 
van : 

B E S T E K No. lliti. 

L e v e r i n g v a n 

STALEN PLATER, 
tea behoeve der Staatsspoorwegen. 

De besteding geschiedt volgens Art . l(i 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24stcn Maart 
1893 ter lezing aan bet Centraalbureau 
hij do Moreelse Laan en aan de bureaux 
van de heeren Sectie-Ingenieurs W . J . 
K L E R K D E K E U S te Me,,,,el en II. 
V A N D E R K U N te Undo en is op 
franro aanvraag (per brief) uan ge
noemd Centraalbureau (Dienst vau Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van , 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst vun Weg en 
Werken) cn door den Seetie-lngenietir 
voornoemd. 

UTRKCIIT, den 22tten Maart 18'J3. 

Wed. N. S. A. BBANTJES & Co. 
Furmerend. 

Fabficeeren V U U R V A S T E S T E E N E N , P L A T E N ' , B L O K K E N , S C H E O O E N , 
K A C H E L P L A T E N , P A T E N T (1RAP1I1KT. S M E L T K R O E Z E N enz. 

Leveren in den kortst mogclijken tijd voorwerpen vau vuurvasten steen 
voor technische doeleinden, naar teekening of model. 

liKIl 

LOMBARD INVESTMENT COMPANY. 
Blaatschappelijk-Kapitaal $ 4.000.000 /(100(0.000) 

Voljjt «stort. 
P r e s i d e n t J A M E S M M I H A l t l » . K a n s a s C i t y (Mt>). 

Deze pandbrieven ter grootte van S 1000.- (ƒ2800.—), '500.- (A1250.-•••), .J400.-
(ƒ1000. I cn *200.— (/'500.- 1 zijn a pari verkrijgbaar bi) de firma 

l i O O X H A K T H I A A ' K & V A X T I . I H X . A m s t e r d a m . 

Hoofd-Agentcn voor Nederland en l l c l g i ë en bij de Heeren: 

(li KOERS WIEGMAN te A l k m a a r . 
VAX ASCII VAN' WIJC'K Sc ('»., te A«fr«-

flMH'l. 
ISOONKN & IHYMAKK VAN TWIST te 

Ariilit' in. 
VAN DEK HEES tt ZOKNKR te Breda, 
(iiiius. VAN HOVTK.MA te D e l f » . 
OTTO DB KAT • ZONEN tc l tordrerht. 
VAN HEEL & 0°. te 6*ea (en l iUknntorenl. 
HOFFMANN Sc C". te « o u r f n . 
KI'.l'KKN A Kit & ('". te 'n-l iravrnhaicr. 

P. II. DE WAARD te liroiiiilltrn. 
TKHKKT « 0VERD1EP te H -rnveeii. 
tiiims. (IR AT AM A te Leeuwarden. 
I.KZW1.IN & Kit 1 K.MAN tc l.eiden. 
SCIIMASKN Sc NACKKN tc Knerniond. 
('. KHAKMl-'.lt & Co. te Itnttei'dnin. 
VAN ASCII VAN WIJC'K .\ C». te l 'trecht. 
,1. 11. 1). KA K'I'N KR tc TllUurit . 
VAN DKR VEHT & VAX RKKDK to 

Kvtollt'. 
PARREL ,t C. te Wuwehetea. 

V o l l e d i g e o m s e h r l j v i i i g der H y p o t h e k e n , welke het 

o n d e r p a n d d e / e r P a n d b r i e v e n u i t m a k e n , l iggen dage l i jks 

ten k a n t o r e der H o o f d a g e n t e n voor P a n d b r i e f h o i i d e r s ter 

inzage . 
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Levert tot concurreerende prijzen i n uitstekende qualiteit: 
f l T i T i m m i i r i a i r m v r n r s r R a i l s uit Bessemer staal en dwarsliggers. W l s e e f e 

compleet met toebehooren. A s s e n en H i e l e n . 
_ . . I , -r * Stalen banden en assen uit Siemens Martinstaai. 

Tramwegmaterieel, Systeem Haarmann. 
Beveelt zich bijzonder aan tot levering van gesmeede stukken voor S C H E E P S M A C H I N E S 

en van gegoten-stalen voorwerpen, alie soorten Faconguss. Alles uit Siemens Martinstaai, op 
verlangen volgens de voorwaarden van. Bureau Veritas of Duitsche Lloyd. 

Vertegenwoordiger: F. W. VAN GENDTJBz., Van-Speijkstraat 117, 
die gaarne tot het geven van naden' inlichtingen bereid is. 

Dc gunstige resultaten liij liet onderzoek van lloutgraniet door vide otticieolo proeven verkregen, zijn gestaafd 
door langjarige ondervindingen liij veelvoudige toepassingen in S ta t ions . P o s t k a n t o r e n . . M a r k t h a l l e n , S c h o l e n . 
K a z e r n e n , Z i e k e n h u i z e n . F a b r i e k e n . I t a d i u r i d i t i n g r n . enz. 

liet is gebleken, dat dergelijke 
\ I. 4» i: It I. Si I' \ T It A P l> I' X V A X II ( H T U It A M K T 

a l l e soorten v a n hout a a n d u u r z a a m h e i d overtref fen en d i e v a n steen e v e n a r e n . 
lloutgraniet I N h a r d e r dan g r a n i e t en door zijne vezelaebtige bestanddeiden b u i g z a m e r d a n steen. 
liij bestellingen gelieve men de juiste maten op to geven en of zulks op hout of stecnvloeren, buiten of binnen gebruikt wordt. 

r j T I l l : 0 1 > . F1<]R1>. B T I O I I I I O B S T , H a a r l e m . 
Fabrikant in Ma rnier-Moza'ik, 6'ran ito-, Ifmtfrn /Vr/.v7-, en Asphaltvloêren. 

Depothouder cn eenig ('nucfssioimri!* voor Nederlind van do Puitsclh' lloutgraniet (Steenlioiit) Kabriek tc POTSCIIAPPFX. 

BECKER & BUODINGH. AAWBESXEDIIMG 
( i l l I I / K i n ^ . l . . A M -mar m 1 

^ V f i i l u ' i i i . 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAX 

W I T H It P A S- IIO l ' .K J l V. K T -
KX AXIlKltF. 

I X S T I t l I I K X T K X . 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N . 

L A N D M E T E R S , T E E K K N A A R S , enz. 

Gecinailloerd-ijzcrcn 

P e i l x o l i & l e n . 
W E E G W E R K T U I G E N 

« e k r o o n d : A n S T i: It l> A .11 I S H » 

B E K R O O N D : 

H E I D E L B E R G 

M A N N H E I M 

BEKROOND: 

S I D N E Y 
i 8 j r o / 8 o . 

MELBOURNE 

A , « t r . . , i ! l i . V " 1 ; ( V ' t - w , ' , k , [ 1 ; l D I : L J ! ' : " » i . v o r n I . S C M I P P K B » l ! O K l ! l l 

Vertegenwoordiger voor Export en Magazijnhouder. 

l l e e r e n g r a e h t : W . V T e l e p h o o n ^ n " , ' " 5 » : I 

Op tt'aenntltig * » t/tmrt e. k. 
' zal des n. m. ten '£ ure in liet C a f é 

F . .1. P R I T S C H Y , Geldersehe Kade 
tegenover de Jleiirs door de firma 

A . D R I E S S E N 
Cacao- en ( 'horo lnadfahr iek , 

l t . K O T T K K A I » K t e K n t t e r d n m . 
worden aanbesteed : 

H e t houwen v a n een P a k h n i n 
•net P a a r d e n s t a l . Koet s 
h u i - en verdere a a n h o o r i g -
heilen. op het t e r r e i n d e r 
genoemde f a b r i e k a a n de 
zijde v a n de K i e v i t s t r a a t , 

stekken en Teekeningen zijn van 
at' J() Maart verkrijgbaar bij den A r c h i 
tect tegen betaling van / 2.50 per 
stel, bij wien na dien datum nadere 
informaties gegeven worden van des 
v. in . S i tut l i ' uur. 

De aanwijzing in loco zal plaats 
hebben op Mumiilinj 'ii Maart des v. in. 
tra 11 iirr, beginnende bij den hoofd-
iui/iiiiil der fabriek aan de II. Hiittrhnle. 

De Architect 
1'. A . W K E E D E N B U R G . 

H n T T K i t i i A M , 18 Maart lS'.lb". 

B i 

1(1 
S T O O . M h ' A l l l t l K K V A N 

Priescht Machinale goudgele Siersteen en 
G e l e h a n d v o r m M e t s e l - en S t r a a t s t e e n 

M o n s t e r s „ , , , „ , , . „ „ B r a t l s . 

Ter drukkerij der Veuuoots. „Het Vaderland" 
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REDACTEUR : F. VV. VAN GEXDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bateau van Dc Opmerker, Van-Speykstraat I I 7 . V Cravenhage 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland 
voor de landen der Postunie, bij vooruitbetaling 
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H E T BEURSPLAN V A N Dr. P. J. H. CUIJPERS. 

„Geltkkig maar een droom!",— met deze verzuchting 
ontwaken wij vaak, wanneer de slaapgod, gedurende 
de uren, dat hij ons in zijn macht had, ons allerlei 
fantasieën heeft voorgespeeld op de indrukken van 
den voorafgaanden dag. Bizarre, schrikwekkende fan
tasieën, maar toch steeds geïnspireerd door de wer
kelijkheid , die daartoe in onze dagen zooveel aan
leiding geeft, dat men zich waarlijk niet behoeft te 
verwonderen over het steeds toenemend aantal ze
nuwlijders en men bijna zou vragen, hoe 't komt, 
dat te Amsterdam nog geene maatschappij is opge
richt , ter verzekering tegen ongelukken, speciaal ten 
gevolge van duizeligheid bij 't doorwandelen van die 
wijken, waar in de laatste jaren veel nieuwe gebouwen 
verrezen. 

„Gelukkig maar een droom!", was het, toen ik 
mij verbeeldde Burgemeester der hoofdstad te zijn 
en een raadsvergadering te moeten leiden, waarin 
een voorstel in behandeling zou komen tot het bouwen 
van een Museum voor Beursontwerpen, midden op 
den Dam, die naar mijn overtuiging daarvoor tc 
klein zou blijken, en toch — ik wist, dat de meerder
heid dat plannetje zou doordrijven. 

Een heerlijk voorjaarszonnetje wekte mij uit de 
benauwdheid en speelde over mijn schrijftafel tusschen 
allerlei papieren, waarbij een blad, bezaaid met roode 
en grijze vierkantjes, dat, toen ik mijn oogen uitwreef, 
bleek te zijn de bijlage van het Bouwkundig Werk
blad, bevattende het nieuwe beursplan van Dr. Cuypers. 

Daar had ik den sleutel van mijn onzinnigen droom; 
juist den vorigen avond had ik 't gelezen, hoe de 
heer Dr. P. J. H. Cuypers, lid van den Gemeenteraad 
van Amsterdam, aan den Raad in overweging had 
aangeboden een nieuwe oplossing voor de quaestie, 
die reeds menig lustrum heeft gevierd, en nochtans 
een open quaestie is gebleven en dit ook voorloopig 
nog wel blijven zal, want de heer Cuypers stelt zich 
zeker niet voor, in deze den heksluiter te zullen zijn. 

Onze hulde intusschen aan zijn moed, al kunnen 
wij dan ook, voornamelijk uit een esthetisch oogpunt, 
niet zeggen, dat het plan ons bijster kan bekoren. 

De financiëclc zijde laat ik rusten; in Amstels Raad
zaal zetelen genoeg ervaren financiers, om deze te 
kunnen wikken en wegen, beter dan iemand anders, 
en zij zullen zich zeker niet onbetuigd laten. 

Maar, in de toelichting in 't weekblad staat te 
lezen: het plan is van den heer Dr. Cuypers, lid van 
den Gemeenteraad; heeft dan de architect Cuypers, 
de met zooveel smaak begaafde, conscientieuse artist, 
hierbij geen woord medegesproken? Die vraag rijst 
dadelijk bij een enkelen blik op de situatie. 

Geen stationsplein meer en het Damrak vervormd 
tot een rechte straat, zoo eene, als door de Duitschcrs 
dadelijk „Kaiserstrasse" gedoopt zou worden. 

Men behoeft nog niet tot de ouden van dagen te 
behooren, om zich levendig te herinneren de jammer
klachten , geslaakt bij de afsluiting van het IJ en de 
daaruit gevolgde metamorphose, die de hoofdstad aan 
den Buitenkant heeft ondergaan. Zij hebben aange
houden , zoolang de werken daar ter plaatse in uit
voering zijn geweest en zij worden nog menigmaal 
gehoord, nu die werken voltooid zijn, meest uit den 
mond van conservatieve buitenlui, dat mag zoo wezen, 
doch bij al de overdrijving, die erbij gebruikt werd, 
er was en is een kern van waarheid in, namelijk: dat 
de hoofdstad aan deze zijde het grootste deel van hare 
karakteristieke schoonheid heeft verloren. Jongere ge
slachten gevoelen dit niet meer; en wie met zijn tijd 
medegaat blijft ook niet treuren om een verlies, dat 
noodzakelijk was door den drang der omstandigheden, 
doch ziet liever vooruit en verheugt zich in verande
ringen, die blijken van krachtige ontwikkeling zijn. 
Met belangstelling volgt hij de nimmer rustende 
gedaanteverwisselingen en den overgang van oude, 
locaal gekleurde toestanden in nieuwe, meer kosmo
politische. Het is de oude Buitenkant niet meer, dien 
men bij aankomst te Amsterdam te zien krijgt, nu 
ja, laat ons daar nu maar niet meer over praten, 
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maar ik vraag: krijgt men, afgezien van conserva
tieve betrachtingen en van details als b. v. de hob
belige bestrating, wanneer men het station uitkomt 
een indruk, der hoofdstad onwaardig? 

Mijns inziens in geenen deele. Moge de aanleg te 
wenschen overlaten, het plein imponeert door zijn 
ruimte, door de boogvormige begrenzing tegenover 
het stationsgebouw en het silhouet van omringende 
gebouwen. 

Links de slanke lijnen van de koepelkerk van 
Bleijs, rechts de meer zwaarmoedige van het Victoria-
hotel, daartusschen de breede opening van het Damrak, 
waarnevens wat meer op den achtergrond, een der 
mooiste torenspitsen van Amsterdam verrijst; dit 
alles, gezien in onze, in 't oog van den kunstenaar 
terecht onvergelijkelijke, Hollandsche atmosfeer, le
vert ongetwijfeld een beeld van groote esthetische 
waarde, een hoogst effectvol stadsgezicht, vol ka
rakter, zij het dan ook niet meer bepaald het oud 
Amsterdamsche. 

Moge ook nu nog aan de harmonie van "t geheel 
een en ander ontbreken, een verstandige aediliteit 
kan veel bijdragen tot hare voltooiing. 

En nu komt de heer Cuypers dat alles bederven 
en de uit den chaos vanzelf wedergeboren harmonie 
opnieuw verstoren, door dat ruime plein met zijn 
fraaien achtergrond bijna .vol te bouwen, zoodat het 
station aan een straat komt te staan en er op een 
pleintje na. juist groot genoeg voor standplaats van 
tramwagens, slechts straten overblijven. 

Van een raadslid kan men een dergelijk voorstel 
verwachten; van den architect, den artist, bevreemdt 
zoo iets in hooge mate. Onmogelijk is 't ons dan 
ook den ontwerper met zijn denkbeeld geluk te 
wenschen cn 't zou ons zeer verwonderen, wanneer 
niet binnenkort, ook dit ontwerp den weg van al 
zijn voorgangers was opgegaan. 

Betreuren zullen dit zeker weinigen; veeleer zal 
de meerderheid van harte instemmen met d 
zuchting: „Gelukkig maar een droom!" 

3e ver-

DK A A N V A N G DER K T N S T I N GRIEKENLAND. 
Den 23 Maart j. 1. werd in de Vereeniging Aiti ft 

Industtiae te 's-Gravenhage door Dr. 11. J. de Dom-
pierre de Chaufepié cene lezing gehouden over den 
aanvang en voortgang der kunst in Griekenland en 
haar invloed op de hedendaagsche kunst. 

Er ligt een groote aantrekkingskracht in om door 
te dringen tot het ontstaan van eene kunstontwikkeling 
en na te gaan hoe zich eene nieuwe kunst langzamer
hand uit den duisteren nacht der tijden losmaakt, eerst 
rondtastende in een verward pogen, langzamerhand 
meer vastheid krijgend in vorm, gedachte en wezen. 
Dit is vooral aantrekkelijk wanneer het geldt de Griek
sche kunst, een kunst waaruit nu nog de meeste kunst
uitingen, vooral op het gebied der industrie, zijn ge
sproten. Achtereenvolgens kan alzoo de kunst van het 
oude Mykene besproken worden om daarna de gedachten 
en vormen in hun ontwikkeling uit die oudste beschaving 
te behandelen. 

Iwaalf eeuwen vóór onze jaartelling verhief zich in 
den 1'eloponesus, niet ver van zee, op een vlakken voor
uitspringenden bergrug een burcht; de bergrug was ge
kroond door zware muren, en massieve poorten gaven 

de kunst van 1'henicië, van Cyprus, van Egypte, de 
oudere en zuivere beschaving van de bewoners der 
Mykeensche vlakte langzamerhand hervormde. Wat 
de ligging van den burcht aangaat, denken wij onwille
keurig aan het bekende Salzburg, maar er heerschte 
eene andere beschaving dan in een middeleeuwschen 
burcht. 

De koningstad Mykene werd door uit het Noorden 
binnendringende volken verwoest in den aanvang van 
den tijd, dat men pleegt de Grieksche geschiedenis 
te doen beginnen. Mykene sliep den eeuwen langen 
slaap cn ook Winckelman en anderen, die de monu
mentale oudheid in woord en beeld deden herleven, 
lieten Mykene en haar schatten rusten. Het was de 
beroemde Schlieniann, die den burcht cn de graven 
ontgroef en een geheel nieuw veld van studie opende. 
In 1876 vond hij een vijftal graven, gevuld met gouden 
sieraden van allerlei aard, voorts vaatwerk, gedecoreerd 
met tot nu toe ongekende motieven, en ook lijken met 
gouden maskers, zwaarden met edelgesteenten, gouden 
diademen enz. 

Over de architectonische overblijfselen kan men kort 
zijn. De burcht was omringd door muren van zware, 
groote gehouwen steenblokken en zeer breede poorten 
gaven toegang tot de verschillende vertrekken De haard 
vormde het middelpunt, waar altijd vuur onderhouden 
werd en waaromheen de mannen zich des avonds na de 
jacht of den strijd verzamelden. In de ruïnen werden ge
scheiden verblijven voor mannen en vrouwen geconsta
teerd, maar de toestand der overblijfselen is te veel ge
schonden om daarop een bepaalde theorie over dc archi
tectuur te baseeren. .Alleen zij nog opgemerkt, dat men er 
zuilen vond, die levendig doen denken aan de Dorische 
en dus of uit Azië of uit Kgypte in Griekenland zijn 
doorgedrongen. Dit wijst op de ontwikkeling, die de 
zuil in den loop der tijden doorliep en 't behoeft geen 
betoog dat de Dorische zuil, zooals wij die aan het 
Parthenon bewonderen, niet op eens is ontstaan maar 
eene ontwikkelingsgeschiedenis achter zich heeft. 

De oudste steunsels of kolommen zijn aan een 
Egyptisch graf tc Ghizeh gevonden en bestonden uit 
vierkante blokken, die den balk van den ingang van 
een graf droegen. De ontwakende schoonheidszin en 
de eischen der praktijk dwongen spoedig van dezen 
vorm af te wijken; de te veel plaats innemende 
kanten werden weggekapt en men kwam daardoor tot 
de achtkante kolom. Voor hoogere gewelven kon deze 
gedrongen vorm niet blijven bestaan, het zijden-aantal 
werd vermeerderd en eindelijk verkreeg men de ronde 
zuil met hare canneluren. 

De muren van de paleizen dier dagen waren bedekt 
met metalen, koperen en bronzen platen, en niet 
alleen de wanden maar ook de daklijsten glinsterden. 
Hehalve die muurbedekkingen, vond men sporen 
van muurbeschilderingen , veelal jagende en strijdende 
mannen voorstellende. Terecht heeft men dan ook 
de opmerking gemaakt dat het Mykeensche paleis meer 
doet denken aan een Oostersch paleis dan wel aan 
een burcht, op Griekschen bodem gebouwd. Roven 
de zoo beroemde ingangspoort, genaamd de „Leeuwen
poort" , prijkt een prachtig marmeren relief; twee 
opstaande leeuwen rusten met de voorpooten op een 
basis waarop een zuil prijkt; dit doet ons denken 
aan de wapenschilden boven de poorten onzer oude 
kasteelen. 

Tot de graven afdalende, vinden wij in Mykene twee toegang tot den burcht, terwijl in de vlakte en op de 
glooiing tal van woningen verrezen. De burcht, waar een soorten en "wel de als koepels gewelfde ei/die, welke 
machtig vorstengeslacht heerschte, vraagt in de eerste : uit de rotsen gehouwen zijn; de wanden dier laatste 
plaats onze aandacht, wijl in Mykene het Oosten het eerst 1 graven waren met metaal bedekten de daarin ge-
zijn invloed deed gevoelen op het Westen, waardoor j vonden lijken allen omgeven door lijfsieraden. De 
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grafsteenen waren versierd met jacht- en krijgstooncelen 
en gaven den doode weer, zooals hij ter jacht of 
ten krijg toog. 

Het meest merkwaardige van de graven zijn de 
gouden voorwerpen, welke als versiering der kleedercn 
en het lichaam gediend hebben. Het hoofd der vrouw-
was gedekt met een gouden diadeem, versierd met 
langwerpige en ronde knoppen, zoo dicht aaneengesloten 
dat er geen plekje onversierd bleef. Hij het aan
brengen dier versieringen schijnt vrees bestaan te 
hebben voor het ledige en met angstige zorg zijn dan 
ook overal knoppen, cirkels en lijnen aangebracht. 
Er is een steenen blok opgegraven met decoratie-
motieven , die men in de diademen vindt, en dit 
doet vermoeden dat het goudblad daarop werd gelegd 
om er de figuren in te hameren. 

Behalve met den diadeem tooiden de Mykeensche 
vrouwen zich ook met borstsieraden , oorringen. arm
banden en dergelijke; een telkens terugkeerend ver
sieringsmotief is dc spiraal, die de grondvorm is van 
geheel het Mykeensche decoratie-systeem, want zelfs 
bij het nabootsen van diervormen is de voorliefde 
voor zich in- en uitwindende spiraalvormige lijnen 
opmerkelijk. De inktvisch met zijn lange kronkelende 
armen, de vlinder met gekrulde voelhorens, allen 
geven hetzelfde motief weder. Dc oorringen beston
den niet uitsluitend uit goud maar ook barnsteen 
werd daarvoor gebezigd. Evenals de lijken der 
vrouwen te herkennen waren aan de sieraden, was dit 
ook het geval bij die der mannen, en als het merk
waardigste daarbij wordt gewezen op de maskers van 
goudblad , die blijkbaar het gelaat dekten. Tal 
van wapenen als zwaarden, speeren, helmen enz.om
ringden den doode; op de kling van verschillende 
zwaarden waren voorstellingen geciseleerd , met groote 
fijnheid cn levendigheid weergegeven en merkwaardig 
niet alleen als onderwerp, maar ook voor de techniek. 
Zeer waarschijnlijk waren de voorstellingen bij ver
schillende zwaarden niet op de zwaardkling zelf aan
gebracht , maar op daaraan bevestigde bronzen platen; 
op die platen was dan een laag zg. „Schmelz" van 
donker glinsterende kleur gespreid, waarin van blad
goud de figuren waren ingelegd. De kleinere details 
waren er door ciselceren ingewerkt en een vrij hooge 
graad van technische ontwikkeling werd voor het ver
vaardigen dier voorwerpen gevorderd; ook de draag
banden der wapens en schilden waren versierd. Ver-, 
want aan de techniek van inleggen en ciseleeren was 
die van het snijden in min of meer kostbare steenen; 
er zijn een groot aantal kiezelvormige steenen ge
vonden, met afbeeldingen op den glad gemaakten 
fond, ongetwijfeld uit dc hand bewerkt. 

Ook de metalen vazen verdienen de aandacht; bij 
deze fabrikage werden waarschijnlijk voorstellingen op 
een blad metaal gegraveerd, dat later in den beker-
vorm kromgebogen en met kleine spijkertjes aaneen 
geklonken werd. De overgang van de metalen vazen 
naar het aardewerk is zeer gemakkelijk; deze toch, 
ten minste de oudste, waren imitatie van metaal. 
Er werden vazen zonder hengsels gevonden, maar 
allen zijn aan den bovenrand van gaatjes voorzien 
tot het bevestigen van touwtjes, hetgeen zeker geleid 
heeft tot het maken van vazen met gebakken heng
sels, die later in verband met de eischen der practijk 
en het ontwikkeld esthetisch gevoel verplaatst werden. 
Men kan het Mykeensche vaatwerk in twee groepen 
verdeelen: 1". De vazen die dicht bij hetprimitieveaarde-
werk staan en versierd zijn met meest horizontale, soms 
verticale lijnen, die de banden der metalen vazen 
imiteeren. De vorm was log en zwaar en zeker uitsluitend 

bestemd voor practisch gebruik: de kleur was bleek 
roodachtig, de decoreerende lijnen waren donker
bruin. 2". Vazen van vlugger vorm, versierd met 
meanders, spiralen en knoppen, waarnaast bloemen , 
bladeren, dieren enz. Dc voorliefde voor de spiraal 
vindt men hierbij terug en de vrees voor ledige 
vlakken is ook hier duidelijk merkbaar. De vazen 
werden van bruinachtig gele aarde op een draaischijf 
gevormd, daarna gebakken, vervolgens beschilderd, 
gevernist en overgebakken. 

Over het ontstaan der beschaving is men het niet 
eens, maar waarschijnlijk is zij het gevolg van de komst 
van eenige vreemdelingen, die in de beschaving van 
een Oostersch volk deelden; de Mykeensche beschaving 
toch is niet die van één periode, want men vindt er 
Egyptische, Azische en andere invloeden. De. invloed 
van een dicht bij zee wonend volk heeft zich onge
twijfeld doen gelden, zoodat men tot dc gevolgtrekking 
komt, dat vreemdelingen . dragers eener hoog ontwik
kelde beschaving, over zee kwamen , zich in den 1'elo
ponesus vestigden en daar een nog weinig beschaafd 
volk vonden, dat zij tot kunstontwikkeling brachten. 
Omstreeks 1100 werd de stroom der Mykeensche be
schaving gestuit en een minder ontwikkeld volk uit het 
Noorden verwoestte de paleizen en vernielde de sieraden. 

Geeft het voorgaande eenig denkbeeld van den aan
vang der Grieksche kunst, niet onbelangrijk is het enkele 
kunstmotieven in hunne geleidelijke ontwikkeling na 
te gaan, als bv. het relief- en ciseleerwerk in metaal 
cn marmer, de ontwikkeling van het goden-type in de 
beeldhouwkunst en de verschillende vazen. De ge
dachte, die geheel het relief- en ciseleerwerk ten 
grondslag ligt, is het weergeven van tooneelen uit het 
leven. Een der hoogste uitingen dezer gedachte zien 
wij aan den aan Minerva gewijden tempel te Athene 
„het Parthenon". Onder de verschillende reliëfwerken 
daarvan trekt in 't bijzonder de aandacht het 160M. 
lange fries, waarop weergegeven is de feestelijke tocht, 
dien dc Atheners alle vijl jaren deden om hunne be
schermgodin een nieuw kleed te gaan aanbieden, 
welk relief het meest volmaakte genoemd mag wor
den, dat ooit is geschapen; ongetwijfeld is het ook 
beschilderd geweest en waren tal van details in metaal 
aangebracht. De techniek der reliefs van de oude en 
van de moderne beeldhouwers is verschillend ; bij de 
moderne is het grondvlak overal gelijk en de hoogte-
der aangebrachte versiering verschilt, terwijl bij 
de ouden op de eene plaats het grondvlak dieper 
ligt dan op de andere en het bovenvlak der versiering 
dikwijls gelijk is. Niet alleen echter ontwikkelde zich 
dc kunst der reliefs, maar ook die in het maken van 
vrijstaande beelden; de eerste afgodsbeeldjes, aan de 
godin Venus gewijd en van goud of terra cotta ver
vaardigd, zijn wanstaltige figuurtjes met onbeholpen 
stompjes voor armen en toch zijn die beeldjes de 
grondslag van de groote Venus van Milo, waartoe de 
overgang geleidelijk plaats had. 

Wat de vazen aangaat, men vond in Mykene een 
soort vaatwerk, vlug van vormen vrij sierlijk gedecoreerd. 
De vazen der S*te en 9 , l e eeuw v. Chr. zijn zwaarder 
van vorm en stijver van decoratie. In plaats van 
den spiraalvorm traden wiskunstige lijnen op den 
voorgrond, de bloemen-ornementen waren gestyleerd, 
de mensch- en diervormen geheel anders gevormd. 
Langzamerhand ontwikkelde zich de vazen-industrie 
tot die, welke men Etrurische vazen pleegt te noemen, 
maar welke meest gemaakt zijn óf in Griekenland 
óf door Grieksche kunstenaars in Italië. 

Tal van vormen treft men aan en zoowel vorm 
als kleur en decoratie verdienen de aandacht. Dc 
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oudste vazen waren roodbruin en daarop kwamen 
zwarte figuren voor; de latere en mooiste waren 
zwart met roode figuren. De oudere vazen waren sober 
van vorm, kleur en decoratie, iets wat later geheel 
veranderde, en eindelijk zien wij vazen die van een 
steeds dalenden smaak getuigen In de meest ver
schillende vormen komt de godenwereld der Grie
ken op de vazen voor; doch ook het gewone leven 
leverde stof tot versiering, en waren de Mykeensche 
vazen eerst zwaar van vorm en mat van kleur, lang
zamerhand kwamen vorm, kleur en decoratie tot de 
hoogste volmaking. 

Eeuwen na eeuwen waren niet bij machte den 
boom der kunstontwikkeling te ontwortelen en nu 
nog staat onze kunst, hoe haar vormen, haar ge
dachten, haar streven ook gewijzigd mogen zijn, 
op de oude basis. Kunstenaarsgeslacht na kunste
naarsgeslacht voegden eigen gedachten en individu
aliteit bij het reeds verkregene en stempelden hunne 
persoonlijkheid op de overgeleverde grondvormen en 
grondgedachten. 

Elke kunst, die zuiver navolgt zonder eigen leven 
en zonder eigen krachtig scheppende individucele 
uiting is dood. De basis der kunst, ook die der he-
dendaagsche, ligt in die allerprimitiefste Atheensche 
ontwikkeling ; de oude vormen zijn hervormd en ver
levendigd door elkander opvolgende kunstenaarsge
slachten , het karakteristieke in die ontwikkeling is 
juist dat steeds nieuwe generation nieuwe (niet altijd 
Grieksche) kunst scheppen. Altijd zal het zoo zijn. 
Hoe ook de kunstenaars mogen verschillen, allen 
hebben één streven, één passie: het zoeken, vinden 
en scheppen van wat karakteristiek persoonlijk, schoon is. 

P R I J S V R A G E N . 
D R I K l'RIJSVRAGKN', IN 1892 LTT( iESCHREVEN DOOR l»K 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK B O U W K U N S T . 

Omtrent den uitslag van den wedstrijd deelt het 
bestuur het volgende mede: 

Ontwerp voor rat vrij staande n predikstoel met doop
hek en banken voor doopvaders en kerkbestuur, in een 
protestantse/ie ketk, volgens een gegeven situatie. Inge
komen dtie antwoorden. 

i e prijs: verguld-zilveren medaille en het getuig
schrift der Maatschappij; niet toegekend. 

2 e prijs: zilveren medaille en het getuigschrift der 
Maatschappij; toegekend aan het ontwerp met het 
motto Aus Zeitvertreib, iu A'ure Kneipp. 

3e prijs: bronzen medaille en het getuigschrift der 
Maatschappij; toegekend aan het ontwerp met het 
motto Calvijn. 

Ontwerp voor een getuigschrift ten dienste der af dee-
/tngen van de Maatschappij, om te worden uitgereikt 
aan de bekroonden wegens prijsvragen, door de af-
deelingen uit te schrijven. Ingekomen zeven antwoorden. 

ie prijs: zilveren medaille en het getuigschrift der 
Maatschappij, benevens f 100 door de afdeelingen 
Arnhem, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, 
Rotterdam en Utrecht verstrekt; niet toegekend. 

2e prijs: bronzen medaille en het getuigschrift der 
Maatschappij. 

De jury heeft aan het bestuur voorgesteld, om aan 
den vervaardiger van het ontwerp Hannes uit te 
reiken de bronzen medaille en het getuigschrift der 
Maatschappij, maar tevens met hem te onderhandelen, 
teneinde een bruikbaar en waardig diploma te ver
krijgen ; in het ontwerp zullen eenige wijzigingen (die 
in het Jury-verslag worden omschreven) moeten aan
gebracht worden, waarna voor eene belooning van 

f 100 de ontwerper zijne teekening zoude afstaan ter 
reproductie, zoodra deze wijzigingen zijn goedgekeurd. 

Met het ontwerp motto Hemos alis artes heeft 
de vervaardiger naar dc opvatting der Jury recht ver
kregen op eene vergoeding van f 25. 

Ontwerp voor een bliksemafleider met windvaan, èe~ 
stemd voor een land/mis. Ingekomen twee ontwerpen. 

Prijs: bronzen medaille en getuigschrift der Maat
schappij ; niet toegekend. 

Het Bestuur der Maatschappij heeft zich vereenigd 
met het rapport der Jury en zal zich tot de afdeelingen 
wenden, die de geldelijke belooning. bij den prijs 
hebben aangeboden , om te vernemen of zij onder de 
gegeven omstandigheden de som van / 100 beschikbaar 
blijven stellen. 

S T O O M I t K A N D S I ' l T r E N ' l l l I S M E T V K R I J U J F V O O R H E X 

BRANDWEERPOST. 
Het programma van deze prijsvraag, uitgeschreven 

door de afdeeling Leiden en Omstreken van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, 'komt op 
bladz. 229 van den voorgaanden jaargang voor. Aan 
dien wedstrijd, uitsluitend voor bouwkundigen in dc 
provincie Zuid-Holland bestemd, namen vier personen 
deel en de jury, bestaande uit de heeren S. Baron, 
H. II. Kramer en J. IC. G. Xoordendorp, allen te 
Leeuwarden, kende den eersten prijs toe aan het 
ontwerp met het motto Metry- Weather en de premie 
aan dat, onder het motto Alarm ingezonden. 

De heeren W, Coepijn te Kralingen en H. D. van 
Hoogstraten te Rotterdam zijn de prijswinners, respec
tievelijk van den eersten en den tweeden prijs. 

VEREKNH.IMi TOT KEVORDEKIXfi DKR Hol WKIXST 
TK OKONINoKN. 

Vnryaderin<j van 80 Maart 181*3. 
Hij tic opening doelde de Voorzitter mede, dat de hoor C'. C. 

(ioertsemn. Commissaris der Koningin in onze provincie, ultt 
kunstlievend lid ia toegetreden. 

In de Commissie van bijstand voor het bestuur dor \Vrzokcring-
maatschappij togen invaliditeit eu ongelukken te (ironiligeli, werd 
benoemd lid de heer Ifehingh. 

Het in een vorige bijoen komst gekozen onderwerp voor een 
prijsvraag, een poortje in oud-IIollnndseheu stijl, vond by nader 
onderzoek zooveel bezwaren in de uitvoering, dut hot met byna 
algemeene stemmen wertl verworpen, waarna als gesehikter on
derwerp gekozen wertl een inrijhek voor eene villa. 

De lieer K. lïaeh las het rapport voor ter beantwoording der 
vraag: „In hoeverre is het constructief redegevend, dat een of 
meer rozetten worden geplaatst in een paneelvlak van een plafond, 
indien de rozetten door geene lijsten of banden niet de zijwanden 
zijn verbondenP* 

in 't kort luidde het antwoord, dat rozetten in een paneelvlak 
steeds op de assen en svmmctrisch behooren aangebracht to 
worden, als zo niet door lijsten ol banden met de zywanden zyn 
Terbonden. Naar aanleiding van dit antwoord had er oen levendige 
discussie plaats over verschillende rozetten, in verlmnd met het 
constructief redegevende ervan. Do hoor Itueh en a. beweerden, dat 
rozetten in oen vlak paneel steeds vlak moeten geschilderd zijn, 
terwijl de Voorzitter onder anderen zeide, dat ze even goed en-
relief konden geschilderd worden, leder rozet moest naar 
don aard der plaats, waar hot aangebracht wan, een hyzondcr 
karakter vertoonen : bij de verbinding van twee lijsten of balken 
b. v. een knopvorm. Sommige sprekers vonden hot heele plafond
stelsel verwerpoiyk en /.ouden liever de balkzoldering met tusscben-
liggendo vakken versieren. 

Hierna las de heer N. \V. Lit het commissie-antwoord over 
do vraag: „Kr is eene wetsbepaling, die aannemer of architect of bei
den gedurende geruimon tyd verplicht, de verantwoordelijkheid van 
het werk te dragen. In hoeverre kan en wordt die wetsbepaling 
gewoonlijk toegepast':' Is de aannemer of de architect voor de 
wet de verantwoordelijke persoon ?" 

De Commissie verwees naar art. 1045 en 1040 van het Hurgerljjk 
Wetboek, meer speciaal naar liet eerste, hetwelk zeer duidclyk 
bouwmeesters en aannemers beiden aansprakelijk stelt gedurende 
10 jaren voor de gebreken aau een gebouw, ontstaande door do 
slechte samenstelling, enz. 

Ook over deze quaestie der verantwoordelijkheid werd zeer breed
voerig van gedachten gewisseld. De beer K. Hoekzema meende, 
dat de wetgever in den tijd der samenstelling van het B. W. geen 
speciaal onderscheid tusschen aannemers en bouwmeesters bad 
gemaakt en er kou dus, volgens hem, door beide benamingen do 
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maker van bet werk bedoeld zyn. Mij meende, dat vooral do aan
nemer aansprakelijk zou gesteld wortlen. Anderen, waaronder do 
heeren Spiers en Walker, wilden liever den architect do grootste, 
zoo niet alle verantwoordelijkheid oplegen. Hij toch schreef voor 
hoe alles gemaakt moest worden en ilo aannemer was op boete 
verplicht, do directie, don architect, iu alles te gehoorzamen. 

in een volgende bijeenkomst zal dit punt nog eens ter tafel 
gebracht worden. 

Nadat do aanwezigen nog eenigen tyd haddon besteed aan het 
bezichtigen dor teekeiiiiigen voor het nieuwe stationsgebouw tc 
Groningen, afgestaan door do boeren Kruizinga en De Ridder, 
sloot de Voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
itHTe Veryadrrïtxj ran Woensday VA Maart 1606. 

De Voorzitter, de iioer II. (ï. .lansen, opent de vergadering, 
waarna de notulen worden gelezen en goedgekeurd. 

De beer .1. A. van der Kloes uit Delft verkrygt nu het woord 
tot het houden zijner aangekondigde bijdrage, evenwel niet, als 
volgens de aankondiging, over de eigenschappen dor houtsoorten, 
maar meer bepaald over de structuur van het hout, de chemische 
samenstelling en hardheid. Spreker behandelde de eigenaardige 
vorming der verschillende houtsoorten, lichtte een eu ander toe 
niet schetsen besprak het groeien van een boom in het Iste, 2de 
cn* 3de jaar met de vorming der jaarringen, stond hierbij eenige 
oogenblikken stil om daarna duidelijk door verscheidene aanwe
zige monsters het verschil tusschen naald- en loofhout aan te 
tooneil. Met behulp van het zonnemieroBcoop met kalklicbt werden 
nu in hot donker op oen wit vlak de preparaten van verschillende 
houtsoorten sterk vergroot geprojecteerd, waarbij de jaarringen, 
voelitkanalen enz. zeer duidelijk zichtbaar werden. .Met veel be
langstelling werd deze bijdrage gevolgd, waarna iloor tien Voor
zitter namens do vergadering den beer Van dor Kloes dank werd 
gebracht. 

Aan dc orde was uu de kunstbeschouwing van den heer Hoeker 
te Amsterdam, bestaande uit den catalogus van do bekende 
„eollection Spitzer" van den te 1'arys voor ongeveer 3 jaar over
leden millioiinair cn kunstverzamelaar Spitzer, Voor deze collectie, 
die eene Europeesche vermaardheid heelt, is alleen voor de uit
gave der catalogi een som van ItMi.O(H) francs besteed. De ver
schillende afbeeldingen van tapisserie, mantels, goud-, zilver-, 
glas-, porselein-, faïeiiee- en andere werken, benevens gobelins, 
werden met zeer voel belangstelling bezichtigd. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot do Voorzitter na dank aan 
tien heer Hoeker, de vergadering. 

UIT DORDRECHT. 
liet verzoek van de vereeiiighig Oud Dordrecht om do (iroot-

hoofdspoort van de gemeente in gebruik te ontvangen, ton einde 
haar in te richten als oudheidkundig Museum, heeft de aandacht 
opnieuw gevestigd op dit eerbiedwaardig monument uit de 17e 
eeuw. Naar hier tor stede verzekerd wordt in kringen waar men 
het kan weten, heeft hot voorstel der Vereeniging bij het duge-
lyksch bestuur geen ongunstige ontvangst gevonden. Het gebruik, 
dat thans van dit heerlijke bouwwerk gemaakt wordt, is trouwens 
eer een misbruik te noemen. Dezer dagen was ik in de gelegenheid, 
het inwendige van het gebouw op te nemen. 

De beide ingangen bevinden zich aan de zijde van de Wijnstraat; 
wandelt men deze schoone straat, die eene ware architectonische 
staalkaart vormt, naar de zijde dor rivier ten einde, dan rijst het 
kleurige bouwwerk, achter eeu uitspringende!) hoek van do rooilijn 
teruggedrongen, plotseling in al zijn indrukwekkende en pittige 
schoonheid uit de moderne vervelendheid der laatste gebouwen 
van de Wynstrant omBOOg als eene orchidee tusschen de made
lieven, voornaam, statig, verheven linveti de alletlaagsche omgeving. 
In den gevel aan deze zijde wisselt de sappig roode baksteen dor 
17e eeuw af met bet verweerde geel van de zandsteenen ornemen-
tatic, en brengt aldus die heerlijke kleurenoppositie tot stand, die 
de bouwwerken van dat tijdvak als het ware maakt tot svinbobn 
dor frisHclie, gespierde kracht van het geslacht dat ze in het leven 
riep. Het geheele gebouw is in Hollandsche Renaissance uitgevoerd. 
De facade aan deze zijde is iu twee verdiepingen verdeeld door 
twee ryen even vooruitspringende pilasters (anten), de onderste 
iu Dorisch, de bovenste in Ionisch karakter. Vlak boven de poort 
praalt het meesterlijk gebeitelde Dordtsehe wapen, beschermd door 
dc twee griffioenen en geflankeerd tloor slanke obelisken. Daarboven 
vertoont zich in eeu medaillon het borstbeeld van eeu man iu 
Nnmciiischc kleederdracht, een dikke, korte, vleezige kop, die de 
volksmecning, dat het Alva's beeltenis zou zyn, door zijne baartle-
looze welgedaanheid logenstraft. Alva toch was zoor mager, 
met vooruitstekende jukbeenderen en zeer langen puntbaard. 
Hoven deze facade verheft zich de achtkantige toren met een 
ruimen koepel gedekt; elk dier acht zyden vertoont het wapen 
van een der regeeringsledeii, die de stad tijdens het aanbrengen 
van deze versieringen bestuurden. De koepel dateert VMll69Q.de 
poort zelve van 1618. De onderbouw waarop het geheel rust, is 
waarschijnlijk die van den vroegere n l'uttoxtoren, welke in 1Ü07 
was ingestort. Deze l'uttoxtoren kroonde het gebouw, dat in 1048 
onder Dirk IV ter verzekering van de stadsbaveu was opgericht. 

Treedt men het eerwaardig gebouw binnen, dan deukt men onwille
keurig aan de heschryviug van Floreut\jusehe en Komeiiisohe 
paleizen, thans bewoond door burgergozinnon. Hechts van de poort 

is een winkeltje, waar „eieren en zuur" worden verkocht, («nut 
men de eikenhouten trap op. dan komt men op een portaaltje, 
dat toegang verleent tot een paar kleine kamertjes, bewoond door 
een gezin uit tien hundwerksstund. Dit gedeelte is door een houten 
betimmering afgescheiden van de ruimte die zich boven het poort
gewelf en boven don anderen vleugel bevindt. Op de volgende 
verdieping zot dit beschot zich voort, maar hot is tiaar althans 
mogelijk de aangrenzende ruimte te bereiken, liet is een lang
werpig vertrek, laag van verdieping, met kleine diepliggende 
vensters; de zoldering laat het eikenhouten bintwerk zien; een 
antieke schouw verleent aau de ruimte een klassiek cachet. Hoven 
dit vertrek is de straks vermelde koenel, die verhuurd is aan een 
ouderwetsch leesgezelschap, dat er sinds lK4t; zijn wekelijksche 
bijeenkomsten houdt. Men heeft bier oen heerlijk gezicht op den 
Noord, de .Merwede, de Oude Maas en het lage polderland in den 
omtrek. 

Om den anderen vleugel van het gebouw te bereiken, moet 
men eerst weer langs bet eieren- en zunrwiukoltjo naar beneden; 
do ingang tot die zyde van tie poort bevindt zich links. De 
ruimte die men hier binnentreedt, is bij de rooderij Kop Smit 
iu gebruik als pakhuis. Het plan bestaat deze localitcit tot ves
tibule in te richten. Ken breede tra}» voert naar tie eerste ver
dieping, waar zich een ruim vertrek bevindt, tlat iu do tytlen 
toon de afstand tusschen Moerdijk en Rotterdam nog niet dooi
den spoorweg verbonden was, tot wachtkamer diende voor de 
reizigers die met do booten der Grand Central Beige, welke 
tusschen beide bovengenoemde plaatsen voeren, hier aankwamen. 
Dit vertrek zou iloorloopen tot tie straks vermelde bouten be
timmering, indien men niet goedgevonden had, oen met behang
selpapier beplakt beschot tussehen beide te stellen. Wordt dit 
schot Weggenomen en de houten betimmering weggebroken dan 
verkrijgt men, tloor bet vroegere wachtlokaal te doen ineenloopon 
met de straks vermelde bewoonde kamertjes, oen zaal van 13 M. 
lang eu 0 M. breed, die Hink boog van zoldering is. Op tic vol
gende verdieping bekomt men ecu even groote ruimte, tloor 
eenig houtwerk al' te breken; de outlorwetsche schouw en de 
boogvenstertjes zullen bier juist in het karakter zijn van een 
iintiipiiteitenzaal. Wat den koepel betreft, men wil dien, als ik 
wol ben ingelicht, tot penningkabinet inrichten. 

Even schoon als de gevel aan tic landzijde is het front der poort 
aan de rivier. Wie. die Dordrecht per boot passeerde, werd niet 
onder het aanleggen door de schoonheid vnn dit gebouw getroffen? 
Omgeven door tie wapens der 15 steden, die in don grafelyken 
tyd tie beirbauier van Dordrecht moesten volgen, prykt er iu 
zandsteen uitgehouwen de Holbindsebe maagd in haren tuin. 
liet frontespice van tie omlijsting is bekroond door eeu buste, 
waarvan bet origineel ook 
schuine kanten versieren; 
eene bekroond door twee 
ktippen, alle vier mot do 
hot beeld van dc Hollandse 
H roucordia tu/tssuae nrheta 
vinistische conscientiekrect 

niet beleend is, terwijl twee leeuwen de 
van de beide dubbele vensters is het 
mans-, hot andere door twee vrouwe-
phrvgisehe muts op het hoofd. Onder 
lie maagd staat gebeiteld: ,,/Vw civium 
Muniutit"; cn daaronder staat de Cal-

J'uxtos estn mi In Drua Jefiora ! Het 
lichaam van het poortgebouw springt hier een eind achteruit: in 
tie beide ruimten, die daardoor links en rechts van deu ingang 
overblijven, zijn een politiepost en een kantoortje van den haven
dienst gevestigd; de man die iu dit lokaaltje zit. oefent er tevens 
het eerzame sehnciilnppershandwerk uit. De boog, die zich over 
den ingang welft, is in roeoco-karakter en dus van Interen tijd. 
Aan weerszijden hiervan bevinden zich twee nissen, die tot don 
bouw van 101H behooren en waarin vroeger de beelden van Mars 
en van Minerva gestaan hebben. 

Waardiger en karakteristieker verblijf dan de eerwaardige tïrnot-
hoofdspoort, baar gezonde schoonheid aanbiedend in een matte 
omgeving, als een blozende regentonkop van Krans Hals tusschen 
nerveuze facies vnn gecompliceerde 1 !)e-eeuw so he mouse bon ; 
passender verblijf voor een museum van herinneringen uit ons 
groot verloden, kan men zich nioeielijker denkou. Door hot verzoek 
van Oud-Dordrecht in te willigen, zal bet Dordtsehe gemeentebe
stuur zich een blijvender gedenkteekeu stichten dan do borst
beelden zijn die een vroeger geslacht in tie gevels van de poort 
beitelde ter vereeuwiging van thans vergeten regooringspersonen. 

{X. A'. ('.) 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-iiii.\vi:su.\i.i:. 1 >o«ir de afdeeling VUravenhage „Volksonderwijs 

H" was deze weck een vergadering belegd tut liet bespreken van 
het licrhnlingsondcrwÜB te-dezer-8tede, welke vergadering de bjjzou-
dere aandacht verdient om dc beide stroniningcn die zich duar 
deden kenmerken. 

Nadat gewezen was op de weinige belangstelling die dit 
onderwijs van dc zyde der werkgevers geniet cn op de slechte 
naleving van de arbeidswet cn hare vele uitsonderingen, was 
Ma deel der aanwezigen van meening, dat genoemd onderwijs 
niet genoeg gericht is naar dc eischen van het dugclüksch leven, 
waaronder b. v. tc rangschikken is voor meisjes dc handwerken 
en voor jongens liet teekenen. Ook op den handenarbeid voor 
jongens werd nog door hen gewezen en cindelyk de wcnsclieljjk-
hcid geuit om dit onderwijs meer in verband cn in aansluiting 
met dê verschillende vakken te doen geven. Om tot dit laatste doel 
te geraken en het onderwijs iu die richting zoo vruchtbaar 
mogelijk tc doen z.nn, ware het bovendien wenschelijk dat dc onder-
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wijzers zich hieromtrent verstonden met verschillende patroons 
en fabrikanten. 

Door een ander deel der aanwezigen werd dit echter bestreden 
cn deze weiisehteu het onderwijs bovenbedoeld slechts gericht tc 
zien op de vorming der leerlingen voor staat en maatschappij, 
waarbij rekening valt te houden met de plaats die de leerlingen 
daarin te vervullen zullen hebben. 

AMSTKIUIAM. In de onlangs gehouden vergadering van stem
hebbende gewone leden der Maatschappij „Arti et Amieitiae" is 
besloten tot geheele binncnverboiiwing en gedeeltelijke gevel-ver
bouwing van liet maatschappelijk gebouw, waarmede men vóór 
1894 hoopt gereed te zijn. De ingang wordt verlegd naar het Spui 
en het bouwen eener nieuwe kunstzaal is inliet plan opgenomen. 
Het benoodigde kapitaal, mede bestemd tot aflossing en conversie 
der bestaande schuld, tot een bedrag van /' 1(10,000, is geheel uit 

. eigen middelen gefourneerd. 
Architecten voor den verbouw zijn A. <'. Bic va CD II. 1*. Iter-

lage Nzn. 
ARNHEM DC Arnhcmschc waterleiding-maatschappij zal een 

tweeden watertoren en wel aau den Bakcnhergachen weg bouwen, 
waardoor de muutschappij de hoogst gelegen woningen bij de 
stad op voldoende wijze van water hoopt te voorzien. 

DORDRECHT. Woensdag had een treurig ongeval plaats; de heer 
J. A. FranCOlB, directeur van de gasfabriek en de hoogdruk
waterleiding, wertl dien morgen dood in bet reservoir gevonden. 
Kort tc voren had hij zich naar hoven begeven; men vermoedt 
dat hij, over de planken willende gaan die over het reservoir 
liggen, een duizeling heeft gekregen en aldus te water is geraakt. 

Dc overledene was M l van het bestuur der Vereeniging van 
gasfabrikantcn, oud-bestuurslid van fabrieks-en handwerknijverheid 
en stond alom hekend als een hoogst bekwaam man. wiens ad
viezen op hoogen prijs werden gesteld. 

MAASTRICHT. Door de Sociëteit Momus, afdeeling Beeldende 

Kunsten, zul op 2, ;! en 4 April, in het Augustijner-gebouw eene 
tentoonstelling worden gehouden van: 

1°. eene verzameling aquarellen en teekeningen uit den kunst
handel van den heer Oldenzeel te Rotterdam: 

2tt. een aantal oude gravures en teekeningen, betrekking heli-
bende op de stad Maastricht en omstreken, welwillend afgestaan 
door het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg 
en door den heer Mr. G. D. Fraiupiinet, cn 

;t". schilderijen, aquarellen en teekeningen, welke vóór den 27 
Maart vrachtvrij zyn toegezonden aau den concierge van het 
A ugiistijner-gebouw. 

VL!SSIXI:I:N. Gok hierterstede openbaart zich lust om een museum 
of oudheidskamer op tc richten. Iu verbum! daarmede wenden It. en 
W. pogingen aau om den bomvrijen toren, thans in gebruik hij het 
algemeen depót van discipline alhier, in beheer te verkrijgen. 

De Raad besloot het standbeeld van De Ruyter te verplaatsen. 
DlXKT. liet verzoek van den gemeente-opzichter I'. A. van den 

Berg om zijn jaarwedde met f 200 te verhoogon werd tot dc be
grooting voor IH!)4 aangehouden. 

GOK R KSPOXDKXTIE. 
Aan H. te A. In den loop der volgende week ontvangt u 

omtrent de quaestie nader bericht. 
Aamiaelitig tfzer. Aan uwen wenk zal gevolg worden gegeven. 

VERBETERING. * 
In de laatste „Tijdsehriftlozing" zijn enkele drukfouten gebleven, 

die di- welwillende lezer reeds zal hebben opgemerkt en waarvan 
correctie dus overbodig is. Niet echter van den zin omtrent de 
badplaats, iu de tweede kolom van pag. 07, Be alinea v. o. Deze 
zin moet aldus gelezen worden : Beroemd was het dicht bij A ntioehië 

•en Ihijilinueauu waarin itch in Strabo's tijd fonteinen bcvon-
bij de tempels van Venus en Isis en hjj die van Apollo en 

Daphne, die aldaar in een laurier veranderd werd. 

e l e 

den 

- H U 
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PERSONALIA, 
den waterstaat in Nederland geil
den ingenieur 2e kl. •). Schetter 

ecu jaar verlof naar Lampa verleend en is 
benoemd tot ingen. 2e kl. de waarn. adsp.-
ing. M. Llpolaar, laatste!, die betr. bekleed 
hebbende. 

•— Dc civiel-ingenieur R. van Kees, te 
Scheveningen, is voor den tijd van 8 maan
den belast met het verrichten van werk
zaamheden voor het onderzoek naar het ver- ! 
band tusschen den waterspiegel op tie Waal 
en de afsluiting der Herwardensche over
laten, deel uitmakende van de werken tot ; 
verlegging van den Maasmond. 

Met ingang van I April zijn benoemd : : 
1. tot 1 Januari INiHJ, tot buitengewoon 

opzichter bij het uitvoeren van leveringen, 
herstellingen cn vernieuwingen aau de rijks
werken op het eiland Schokland, do heer T. | 
iluitema : 

2. voor den tijd van 1 jaar. tot opzichter! 
bij het vormen van een deel der rivier, van I 
den Hoogen Maasdijk, ten westen van Neus
den, tot voorbij het Oude Maasje, nabij 
llagoort, de heer J . M. Joseph d 

li, tot buitengewoon opzichter hij het maken 
van den onderbouw der brug over het Heus- j 
densche kanaal, de heer B. Verdoorn: 

4. tot 1 October, tot buitengewoon opzich
ter bij hot verrichten van metingen cn pei
lingen op het PannerdenBchc kanaal, den 
Neder-Rijn en de Lek, dc heer J . G , Reijnders. 

— Door het bestuur der vereeniging van 
Industrieelen eu werkbazen te (ironingen, 
is uit een lïtul sollicitanten benoemd tot 
onderwijzer in liet men bel maken aau de 
ambachtsschool voor het tijdvak 1 April 
: i l Dcc. 1893 AV. Duns, oud-leerling der 
ambachtsschool. 

Bij kon. besluit is aau den opzichter 
der telegraphic van de 2e klasse J. de Graaff, 
op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit 
's Rijks dienst. j 

VACANTE BKTREKKINGKN. 
— P r a c t i s c li o p z i c h t o r op een 

bouwwerk tc Leeuwarden, voor vijfmaanden. 
Adres met opgave van verlangd salaris enz. 
aan den ing.-arch. .1. II. A. M ia la ret te 
's-Gravonhage. 

— Praetiseh opzichter. Salaris naar 
bekwaamheid. Adres den arch. P. A. Weel-
denbtirg te Rotterdam»{'/.ieadvert.inn*, 18). 

ADVERTENTIE N. 

G O E D E R E N ? P E R S O N E N " [ N S P I J Z E N - -

^ ^ p n S S e * ^ ^ ^ <Xyc l rau l is cjje 
-^~~&loom-2jiiancl: betree gkracht 
MET V ' A N . G - r N R I C H T I N G ^^^\M)<SÓ'BACH 
HpOSSTE BEKRONINGEN HONDERDEN R E FE R ENTI EN 

L ,. , . , , (SCHMIDT, KRANZ & C° 

" • t ^ a b n e k v a n j j Y o r d P l d U S e n (-Harz) 

^emraa^^etit T.G. TISS01'J^Amst&rdant. 

BECKER &BUDDINGH. 
- A _ i * n l i e i i i . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T K R 1'AH- I I O C . K H K K T -
BH ANDERE 

I X H T R r J I E X T K J T , 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

Geeinaillecrd-ijzeron 

P e i l s c h a l e n . 
W E E G W E R K T U I G E N . 

-o IOS 

O -

--»>. 'ÉS**. 

Levert tot concurreerende prijzen i n uitstekende qualiteit: 
H a i E s uit Bessemer staal en dwarsliggers. W i s s e l s 
compleet met toebehooren. A s s e n en W ï e i c i i 
Stalen banden en assen uit Siemens Martinstaai. 

Tramwegmaterieel, Systeem Haarmann. 
Beveelt zich bijzonder aan tot levering vau gesmeede stukken voor S C H E E P S M A C H I N E S 

en van gegoten-stalen voorwerpen, alie soorten Faconguss. Alles uit Siemens Martinstaai, op 
verlangen volgens de voorwaarden van Bureau Veritas of Duitsche Lloyd. 

Vertegenwoordiger: F. W. VAN GEHDTJCz.,Van-Speijkstraat 117, 
V - G l t A V J 0 > I I A G I 

die gaarne tot het geven van nadere inlichtingen bereid is. 

M a a t s c h a p p i j t o t E x p l o i t a t i e v a n 
S t a a t s s p o o r w e g e n . 

AANBESTEDING. 
Op V r i j d a g ili'ii 1 lili'ii A p r i l 

IHSKt. ilos namiddags ten 'i. ure (lokale 
lijil), aan hot Centraalhiireau dor Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen liij ilo Moroolso Laan to L'TRBOHT, 
van : 

H E S T E K ' >'o. «03. 
H e t i» . i l»o i i van cci i jfci lcf ltc 

spoorweg l o r plaatse van 
(Ie g r o n d v e r s c h u i v i n g OIM-
s c l l C I I «Ie stat ions K u n d e 
••li Keek . mt'l d a a r m e d e 
in , ••••II:III«I staande « I T -
Kon. Ion l io l ioc ic vnn den 
« p o n r w eg M li il * I r i «• li I — 
V •• n I «i. 

K c g r o o t i u g /'44.SSOO.—. 
Do besteding geschiedt volgons ij "29 

van hot bestek. 
Hot bestek ligt van don 'J'iston Maart 

1893 tor lezing aan het Centraalbureau 
hij do Mureelse Eaan on aan hot bureau 
van don hoor Sect ie-Ingenieur A . V A N 
L I E B E R G E N te Venlo on is op franco 
aanvraag (por brief)aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van /'41.54). 

Inlichtingen worden gegeven aan bot 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) endoor don Sectio-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den don lillen eu Tden April 18113, ton 
1 uren namiddag ( U'isl E'ttrupeesche 
tijil). 

UTRECHT, don lUsten Maart 18113. 

MTSYMONS; 
Civiel-liifffiiie'ter. 

Advies en aanleg 4'entrnle V e r w a r 
m i n g en l . i i ch tverversc l i ing . 

O N T S M E T I IN(iS<)VEXS. 
I>rooglnrichtii igen.-4ii i isvureu. 
Toestellen tot het K i e m \ r i j m a k e n 

van het d r i n k w a t e r . 

BOUWKUNDIGE. 
E r biedt zich aan als I c c l . e i i a a r 

of opz ichter een praktisch ontwik
keld J O X O M E X S C I I . reeds eenige wer
ken van aanbelang uitgevoerd hebbende 
en do beste getuigschriften kunnende 
overioggen. lirieven franco onder letters 
l i . ('. aan het Bureau vau dit blad. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AAIBËSTËDIM. 
Op M a a n d a g den ITen A p r i l 

iSJ»:t. des namiddags ten half twee ure 
(t .rcri ivt ic l i t i jd) zal in het Cen
traal l'ersonenstation te AMSTERDAM, in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse 
I ingang Vestibule) worden aanbesteed : 

Volgens bestek No. 543. 
Il«'l m a k e n v i m ophoogingc i i 

en a fgrav ingen , liet leg-
{••'II v a n sporen en wix-
NelM, liet w i jz igen eu uit
bre iden v a u kuustwer-
k e u , het v e r a n d e r e n v a u 
o v e r g a n g s w e r k e n , en liet 
iMiiiwen v a n eene dub
bele w n c h t c r s w o u i u g teu 
behoeve v a n een tweede 
s p o o r , t i i s srhcu 1' H II-

se i i i i it eu K A K . M : 
V i l 1.1». 
s: . i i i i in» / S J I O O O — . 

liet bestek is togen betaling van 
/ 1.54) per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Adininistratiegobouvv dor 
Maatschappij aan het Droogbak te 
AMSTERDAM bij don Portier of op franco 
aanvraag met toezending van bet be
drag in postwissel of postzegels (aan 
aanvragen zonder bijvoeging van het 
bedrag wordt geen gevolg gegeven) aan 
het Bureau Weg en Werken, Kamer 
154. 

Aanwijzing geschiedt als iu betbestek 
vermeld. 

l ie Adminis tra teur . 

I O 9 

Praktisch Opzichter 
G E V R A A G D , g e e n teekei ianr. voor 
een werk dat atloopt circa 1 Sepl .a . s . 
Salaris naar bekwaamheid. 

Adres: I'. A . W E E I . D E N B U R G , 
Architect, ROTTERDAM. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AAIBËSTËDIM. 
(lp Mimi idug di 11 I7eii A p r i l 

I.HiKi. iles namiddags (eu half twee ure 
( 4 » r c c n w ic l i t i jd) . zal in bet Cen
traal l'ersonenstation te AMSTERDAM, in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang vestibule) worden aan
besteed volgens bestek No. 51)5 iu twee 
perceelen : 

Het u i t b r e i d e n en vt i jxigen v u n 
«le w i i t r r i n r i r h t i n g . het 
m a k e n vuil den onder
bouw voor eene d r a a i 
schijf , m i d d e l l i j n 15.54) 
.11., eene \ ergroot i u g v a n 
de l .oeomol iev t' i i loods. 
v e i -plaats ing v a n de tak-
keubosscnloods , het ma
k e n v a n een k o l e n p a r k . 
het leggen v a n wielen-
• po re 11 en het wi jz igen 
v a n de s p o o r i n i r r l i t i i i g 
op het gciiiooiiwclinppe-
l i j k stat iouscm placement 
A l m e l o o . K a m i 11 v, l<> per
ceel f i:t.>4»4» Ste perceel 

/ l»4»4M».— 
liet bestek is tegen betaling van / I..IO 

per exemplaar verkiijghaaraan liet Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te AMSTER
DAM bij den Portier of op franco aan
vraag niet toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven)aan 
het Bureau Weg cn Werken kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als iu het 
bestek is vermeld. 

lie A i l i i i i i i iMra lcur . 



F R E D . S T I E L T J E S & C 0 . , 
Keizersgracht 745, Amsterdam. 

Telegram-Adres: STIELTJES, Amsterdam. 
W O R T H I N G T O N Stoompompen voor Ketclvociling on alle andere doeleinden. 

U W indcnpendent Coadeaaera voor Stoommachines on Vacuumpanncn. 
W O R T H I N G T O N Cosapouad- on T r i p l e Expans ion Poapinacf i lnes voor Waterleidingen. enz. 
W O R T H I N G T O N W a t e r . « e t e r . . ._ 

WILLANS Patent C e a t r a l V a l v e fltoommachlaes voor Electrische Verlichtingen en t'entrifugaalpompen. 

AMERIKAANSCHE „ , draul l . ehe en Electr lache M f t c n voor Hotels, Ziekenhuizen en Fabrieken. 

STURTEVANTS 
V e r w a r m i n g on Vent i la t i e van Gehouwen, Fabrieken en Kerken. 

C O M P L E E T E INRICHTINGEN van 

l^tooiiitiiiiiiioi'f»l>i'iolceii mot Woi'litiiig-on v a n 
P. A. PAY & Co., C I N C I N N A T I . 

COMPLEETE INRICHTINGEN van 
STOOMWASSCHERIJflN en STRIJKERIJEN. 

BOSTWICK 
toeschalfbare H e k k e n , voor deur- en vensteropeningen, branilkelders, kluizen, enz. 

GARDNER I l c g u l a t e u r » eu l ' R O H B V s en H l t l l t K O ' s verbeterde Indlcateurs voor Stoommachines. 

GRINNEL'S lelfv. erkende B r a n d b l u s e h . en B r a n d « l « n n a l - t n r l c h t l n g e n . 

Plannen en Begrootiagen op aanvrage. Ivoi i i i i lv l i jK*' | f r c b i , e v e t e e r d e F a b r i e k 

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

Ateliers voor de Art istiiiue bewerking van (•ee'tst en ( e b r a n d talus i n lood. 
S'l'OOMtlL VSSl.l.ll'KHI.f, BUK IKK 1,1. Inrichting voor bet verzilveren van Spiegelglas. 

DAULICIITREFLECTORS. - ZWART EN WIT MARMEHGLAS. 
Zwart glazen Schoolborden. Naamplaten met diep ingeslepen Letters. 

Vericnlil <• lazen i . c i i e i . . — l i n i i u l ï l n . voor ISakbeilekkltiK(onbreekbaar). 
MOUSSELINE. GERIBD EN RUW GLAS. 

• I n r r i i s h » Vloer- en w a n d . e « - e l s . pri-MPIK«.KM.I.AM r n 1 I I H I M I i 4 » 
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TIJDSCHRIFTLEZING VI 
Zetten wij onze lezing van den inhoud van den 

prins der tijdschriften voort, met kort het belang
rijkste te vermelden van den inhoud der Bameitung 
op het gebied der archeologie. 

Deze hulpwetenschap is voor den architect even 
onmisbaar als de wiskunde. En zij heeft met deze 
de eigenschap gemeen, dat men er niet te veel van 
moet nemen ! Zij blijve een ,t,v//<>/middel (zooals 
suiker, tabak en dcrgelijken in de wetenschap heoten), 
trachte geen ZWdfcẑ rniiddel te worden! Want dan 
gaat er allicht het restje naïeveteit mede verloren, 
dat de kinderen van het laatst der negentiende eeuw 
gebleven is, cn is er kans, dat de kennis het wint 
op het kunstgevoel, op het waarnemingsvermogen 
van het schoone! 

Een aantal artikelen zijn gewijd aan hetgeen in 
Duitschland wordt gepubliceerd over de monumenten. 
Verschillende architecten hielden zich , in opdracht 
van regeeringslichamen (Ptm<incialvc>waltuni\eii), bezig 
met het opsporen, teekenen en beschrijven van de 
gebouwen, die van geschied- of oudheidkundig of 
schoonheidsbelang zijn. 

Systematisch Dtiitsch worden in den regel, naar 
een bepaald voorbeeld, gedeelten van Duitschland 
durchgcstöbat en beschreven. 

De heer Adolf Höttichcr (bekend door zijn werken 
over Olympia en den Akropolos) beschreef Oost-pruisen, 
waarbij Koningsbergen in een afzonderlijke aflevering 
behandeld wordt. 

Uit den aard tier zaak kon aldaar de oogst niet 
groot zijn (zegt de Ref. in de B Z.i , omdat die 
provincie eerst laat voor de beschaving gewonnen 
werd, en zich slechts moeilijk staande hield tegen de 
aanstormende slavische menschen massa's van het achter
land, terwijl natuurlijk ook veel verloren is gegaan. 
Hij prijst de Gneissrnltaftigkcit en de bronnenstudie, 
die daaraan ten grondslag ligt. 

Talrijk zijn aldaar de overblijfselen van burchten 

der Duitsche orde (waaronder een paar uit de 13e 
eeuw) cn van versterkingen van steden; een ervan 
is tot verbeteringsinrichting voor veroordeelden inge
richt. Ook vindt men aldaar overblijfselen van orde-
kerken , thans — hoewel dikwijls van de gewelven 
beroofd en met een vlak houten plafond gedekt — 
als prote»tantsche kerk dienst doende. 

Naar de beschrijving moeten zij veel overeenkomst 
hebben met de baksteenen kerkjes in Groningerland 
(zie de belangrijke studie daarover van den rijks
bouwmeester, den heer Peters). 

Een prachtige kerk in barok-manier, moet die zijn 
in het plaatsje I leilige-I.inde, heerlijk gelegen te midden 
van groote boomen : 3 beuken met tongewelven, de 
zijbeuken met een galerij ; tie hooge voorgevel uit 
twee torens en een middengevel, waarin een voor
stelling van de Madonna met den heiligen lindeboom. 
De kerk is omgeven door een colonnade, waarvan 
de hoeken door met torens bekroonde kapellen gevormd 
worden. Een aanleg dus als een Italiaansche Campo-
Santu, die men in een klein plaatsje aan de oostelijke 
grens van Duitschland niet zou zoeken. 

Ken andere publicatie, gewijd aan de provincie 
Sleeswijk-Holstein en een deel van de provincie 
Lauenburg, werd bewerkt door Dr. Richard Haupt, 
professor en Oberlehrer aan de Domschool te Sleeswijk 
en Fredrich Weyser, architect in München. 

Men kent in het algemeen het treurige lot van het 
landje, dat in 1154 door Hendrik den Leeuw bezet, 
steeds slecht geregeerd werd, tot het eindelijk door 
Pruisen aan de Denen werd afhandig gemaakt; een 
geweerproef tot den Oostenrijkschen oorlog. 

De monumenten zijn grootendeels eenvoudige bak
steen-bouwwerken in overgangsstijl, vermoedelijk uit 
den aanvang der 13e eeuw, basilicae, met westelijke 
torens, dikwijls met aanbouwsels uit het gothische 
tijdperk: het koor en het schip (meestal zijn de kerk
jes eenschepig) zijn doorgaans met een topgevel af
gesloten, met bogen en arcaturen versierd (alweer als 
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de kerkjes in Groningerland). Zij zijn vaak inwendig 
baksteen en gevoegd, en versierd geweest met .schilder
werk , dat onder de witkwast verdwenen is. Zoowel 
de Deensche als de Pruisische bouw-ambtcnarcn hebben 
echter daarin tcfUimm gc/tanst.' 

1 loewel tic architectuur in 't algemeen pover is, 
Wordt er, niettegenstaande alle verwoestingen, nog 
een aantal kansels, altaren, doopvonten, opschriften, 
luchters en grafsteenen uit de middeleeuwen gevonden, 
bijzonderlijk in een kerk te Molln. 

De kunstrijkste schepping van het land schijnt een 
van 1598—1600 ingericht koor der kerk te Ijmenburg 
te zijn geweest. 

Daarin bevond zich een steenen zangerskoor (Lelt-
inr), door een prachtig ijzeren hek van de kerk ge
scheiden , daaronder een doopvont, daarvoor de kansel. 
Het geheel was in renaissance-stiji rijk behandeld; op 
advies van den 1 leenschen landsbouwmeester Timmer-
mann moesten in 1K27 deze middelecuwsche krullen 
plaats maken voor een werk, geïnspireerd door het 
edele en reinere stijlgevoel van den nicuweren tijd ! 

Is liet niet alsof men de geschiedenis van de koor
afsluiting uit den Mosch leest? 

Onze referent maakt alsnu een sprong naar Wurtem-
berg. Ken voortreffelijk werk door Dr. E. Paulus, 
conservator der monumenten, op last van het ministerie-
voor kerk- en schoolwezen vervaardigd, geeft hem stof 
tot een lang a.tikel, waaruit wij hier en daar een greep 
doen. Het boek heeft dienst gedaan als feestgeschenk 
bij de herdenking der 25-jarige regeering van Koning 
Karei van Wurtemberg. 

Het heerlijke Wurtembergschc landje was in over
oude tijden reeds voor de door het Christendom be
vorderde beschaving gewonnen. Hun, die zich met 
kunstgeschiedenis bezighouden, behoeven slechts de 
namen Esslingen , Maulbronn enz. genoemd tc worden, 
om te doen voelen, wat het boek brengt. Dc atlas, 
die tot dusver alleen verscheen, bevat yj bladen. 
waartoe zoowel de moderne voorstellingswijzen (photo
graphic , lichtdruk , zincographie) als de houtsnijkunst 
té hulp is geroepen. De uitvoering moet prachtig zijn. 

Op een door de vereeniging voor Pommcrsche ge
schiedenis en oudheidkunde uitgegeven werk over de-
bouw kunst-monumenten der provincie Stralsund, be
werkt door den stadsarchitect E. von Ilaselberg in I 
Stralsund, is het onderwerp van een volgend artikel. 

Deze provincie door handel rijk, gedeeltelijk door 
Hendrik den Leeuw op de gebruikelijk zachtzinnige 
wijze tot het Christendom bekeerd, heeft een aantal 
belangrijke kerken van de I3<lc eeuwdagteekenende, en 
vroeg-Gothische vormen vertoonende. Hetgeen latere 
tijden leverden wordt als hanttwerksnt&ssig aangegeven, j 
In den renaissancetijd was dc bloei van liet land reeds | 
voorbij. Het bouwmateriaal was in den beginne de 
veldsteen, later baksteen, terwijl de terracotta, die in j 
Mecklenburg een groote rol speelt, slechts sporadisch 1 

voorkomt. 
Uit de bekende universiteitsstad Greifswald wordt 

van belangrijke kerken bericht; in de kleinere plaatsjes 
met rechthoekige koorafsluiting (C'istercienscrkerken). 

Het raadhuis te Greifswald, in welk stadje zich 
ook nog andere middelecuwsche gebouwen bevinden, 
is algemeen bekend. 

Een ander deel der Pommersche antiquiteiten is 
bewerkt door den Landbauinspector llöttger. Wij staan 
daarbij niet stil, vooral ook omdat de oogst gezegd 
wordt armoedig te zijn. Alleen vermelden wij, dat 

nog in 1868 een altaarkast van een afgebroken kerk 
aan een bakker voor 1.50 mark verkocht werd, en 
verder dat van een aantal houtsnijwerken, 2 altaarstukken 
en nog het een en ander de opbrengst in openbare 
verkooping 27.10 mark bedroeg. 

Ook van de bij ons weinig bekende provincie West
pruisen, uitgegeven op last des ProvincialLanddtages, 
worden belangrijke baksteen-architecturen beschreven, 
voornamelijk uit de stadjes Kulm, Thorn en Kulmsee 

' ook daar weer het koor door topgevels afgesloten. 
1 Het laatstgenoemde stadje mag zich in zijn kerk ver-
[ heugen in een van onder de witkalk uitgekomen vol
ledige middeneeuwsche beschildering van muren en 

•• gewelven. 
De namen der plaatsjes, waarvan de voornaamste 

overblijfselen genoemd worden : Grzywno, Rogowo, 
I een burg Zloterie, klinken niet weinig Poolsch. 

De landstreek zelf was dan ook in de vroegste 
tijden der middeleeuwen een aangenaam voorwerp 
van twist tusschen de Polen en de hcidensche Pruisen, 
totdat in het begin der 13e eeuw de alom als regelaar 

: optredende Duitsche orde er een eind aanmaakte, en 
haar in bezit nam. 

Over de meest belangrijke uitgaven hebben wij 
hiermede bericht. 

Verder zijn er over de bouw-monumenten der pro-
) vincie Silezic (van den Regierung-Baumeister Lute), 

van het koninkrijk Saksen (van Prof. Dr. R. Steche), 
van Thüringen (van Prof. Dr. Lehfeldt), van het 
groothertogdom Hessen (van Prol. II. Wagner.) 

Silcsicii heeft verschrikkelijk geleden onder den 
; dertigjarigen oorlog en dc contra-reformatie; wat er 
I van vroegere middeneeuwsche kunst wordt bericht, 
is dan ook luttel. Er zijn nog laat-Romaansche kerken 
uit de helft der 13e eeuw, hal-kerken, dat wil zeggen 
waarvan dc beuken op gelijke hoogte liggen (waarvan 
wij ook nog interessante voorbeelden bezitten, bijv. 
in Kampen, Zwolle, Amsterdam enz.) Enkelen daar
van (in Goldberg) hebben twee westtorens en een 
hoofdtoren achter het koor. 

Het spreekt van zelf dat bevestigde steden en 
burchten in het door oorlogen geteisterde grensland 
niet ontbreken, ook enkele raadhuizen. In den renais
sancetijd werden dc laatsten ook naar den tijdgeest 
versierd en verbouwd, zoo o. a. het uit Liibke's ge
schiedenis der I luitschc renaissance bekende slot te 
Liegnitz, het raadhuis te Görlitz, een fontein aldaar enz. 

Wij kunnen den schrijver niet verder volgen, 
maar vermelden alleen als merkwaardigheid, het riool
stelsel van het plaatsje Bunzlau, dat in het jam 
1531 aangelegd werd, en nog heden in gebruik is. 
De fiolen liepen uit op sproeiveldeu, het eenige be
kende voorbeeld na de in de 12e eeuw door monniken 
aangelegde sproeivelden van Milaan. 

Van Thüringen worden slechts locale belangrijkheden 
bericht. De meeste kerken behooren tot den hervor
mingstijd of daarna. Middeleeuwschc overblijfselen 
schijnt het land weinig tc hebben, althans weinig, 
dat meer dan een ruïne is. 

In de vorstendommen Rettss bevinden zich meer 
middeneeuwsche overblijfsels (Kulm, gebouwd 1223 enz.) 

/lessen gaf, volgens onzen referent, een belangrijker 
resultaat. Vooral de wijze van uitvoering cn de af
beeldingen in dat boek worden zeer geprezen. Ver
sterkt waren in de middeleeuwen aldaar niet alleen 
de steden, maar ook de dorpen, hoewel zeer pri
mitief met een heg en vlechtwerk. 

Van het stadje Büdingen (sedert 13 27 de hoofdstad 

"Ci

der aldaar regeerende vorstenfamiliei, wordt mede
gedeeld, dat het nog geheel het voorkomen heeft 
van een I7e-ccuwsch stadje. Er zijn aldaar een aantal 
huizen, omstreeks 1500 opgetrokken, die in de borst
weringen allerlei traceeringen, in den geest der late 
Gothiek vertoonen Zouden de beroemde bouwmeesters 
Keldermans of hun voorgangers hier invloed hebben 
uitgeoefend, zooals bij ons te Middelburg, Delft en 
elders? 

Vermelden wij ten slotte een zich in het werk over 
Hessen bevindende opsomming van 59 klokken, 
waarvan de oudste uit het begin der 13c eeuw, in 
het plaatsje Wenings, In het plaatsje EchzcII is een 
klok met het prachtige opschrift: Est sua vox ham 
luim potens repel/ere satan, hetgeen wil zeggen: haar 
klank bam ham is in staat satan af te zeereu. 

Wij hebben met voordacht wat lang stil gestaan 
bij het vertellen van hetgeen in verschillende gedeelten 
van het groote Duitsche Rijk gedaan wordt tot ver
krijging van kennis der monumenten. 

Wij vragen is het niet een schande, dat de beoefe
ning van een deel, en een belangrijk deel der be
schavingsgeschiedenis, in Nederland zoo verwaarloosd 
wordt? 

Waarlijk, de regecrings-lichamcn in Duitschland in 
het algemeen zijn niet zoo poëtisch gestemd. zijn 
meerendeels te nuchter van aard om iets te steunen, 
wanneer daarin niet een practisch belang lag. Welk 
dat is? 

Men kan dat, evenmin als van zoovele zaken , niet 
• in guldens opgeven, met den duimstok uitmeten. Men 
is echter niet ver van de waarheid, als men de her
stelling cn het behoud van monumenten , hetzij ze uit 
een historisch-, hetzij uit een schoonheids oogpunt be
langrijk zijn, aanschouwelijk ONDERWIJS noemt 

Alen moet het zelf ondervonden hebben om te 
neten, hoezeer zulk een herstelling ertoe bijdraagt 
om in de betrokken kringen, wij bedoelen voorname
lijk in den stand het grootst in aantal, den hand-
werksstand, het peil te verhoogen. 

Men moet het zelf waargenomen hebben om te 
weten, hoeveel liefde er huist in de gemoederen, vooral 
der minder bedeelden in de kleine plaatsjes, waar het 
leven enger begrensd , de horizon nauwer is getrokken, 
voor ////// kerk, lam stadhuis, ////// fraaie poort, hun 
schilderij, die zij terecht beschouwen als hun bezit
ting, waarvoor zij wat over hebben, waarbij zij zijn 
opgegroeid, waaraan een deel hunner herinneringen 
zijn verbonden. 

Zal deze schande altijd op ons vaderland blijven 
kleven ? 

Indertijd was men goed op weg. 

Gewekt door dc vuurziel van Victor de Stuers, 
stelde de kegeering een commissie in, geschoeid op de-
leest der Fransche en Belgische commission, die voor 
de monumenten zou waken. Ingesteld in Maart '74, 
werd zij vier jaar later ontbonden. 

Belangloos onverpoosd werkzaam , — de verkorte 
notulen harer maandelijksche bijeenkomsten slechts 
met een enkel woord de behandelde onderwerpen 
aangevende, b.slaan 150 pagina's - mag zij van zich
zelf zeggen, dat zij veel vrienden had , en ook hoe 
kon het anders —- veel vijanden. 

De vrienden waren echter veelal verspreid in dc 
provincie, dc vijanden woonden in of bij Den Haag, 
of hadden het oor der Regeering. En één vijand 
was er, die ook in den Haag woonde, maar wel 
tegen tien anderen kon opwegen 1 

Deze heette Jhr. Mr. Victor de Stuers, eerst secre
taris, toen lid der commissie. 

Uit overdreven genegenheid en ijver, hiel]) hij zijn 
eigen telg dooddrukken ! 

Velerlei zaken werkten echter (laat ons het erkennen) 
aan dien dood mede: gekrenkte ijdelheid van tien 
een ; gekwetste belangen van den ander ; onkunde, die 
zich vaak op dc kaak gesteld zag, van eenderde. En 
helaas papophohie, volkomen ongemotiveerde Jezuïeten-
vrees, die overal meende kerkelijke belangen, kerke
lijk drijven te zien, èn wel katholiek kerkelijke! 

1 )c commissie is reeds 15 jaar begraven. Van tijd 
tot tijd, bij een bijzondere gelegenheid, wordt haar 
graf geopend, en laat de heer De Stuers, door 
een kiertje, een deel der verzamelde schatten zien , 
voorzeker de waardigste apologie op de in haar prille 
jeugd ontslapene. 

Wij dachten daaraan, toen wij op de tentoonstelling 
van Zccuwschc oudheden, ingericht door den Ilaag-
schen Kunstkring , de aanteekeningen inzagen be
treffende Zeeland's monumenten, geschreven dooi
den altijd ijverigen Referendaris der afdeeling Kun
sten en Wetenschappen aan het ministerie van Bin
nenlandsche Zaken. 

Hoe groot is het arbeidsveld, dat braak ligt! Wat 
al merkwaardigs en schoons is er toch nog in ons 
kleine land, alle stormen cn beroeringen weerstand 
geboden hebbende, wachtende op de hand des bekwamen 
ontginners ? 

Maar hoe lang nog ? 
„Telken jare" — wij ontleencn dit aan het slotwoord 

van de inleiding der bovengenoemde aanteekeningen -
„worden tal van kunst- en geschiedkundige monumenten 
vernield . zonder dat daarvan een beschrijving of 
at beelding is gemaakt! Zijn wij ons roemrijk verleden 
wel waard?" 

April, 1893. I. G. 

IETS OVER DE „GROOTE KERK" 'IE 
BERGEN-OP-ZOOM. (*) 

De overblijfselen der oudheid, van verdwenen 
geslachten tot ons gekomen, om het even of 't 
kleederen, huisraad, sieraden, dan wel wapens, kunst
werken of gebouwen zijn, maken op den denkenden 
mensch diepen indruk. 

Zij brengen hem dadelijk het zoo schoon gezegde 
voor den geest: ..In 't verleden lag het heden, 
in 't geen is, wat worden zal"; zij dwingen hem 
als 't ware een blik te slaan in het leven en streven 
van hen . die zijn voorafgegaan en de voorbereiders 
waren der hedendaagsche beschaving, zooals wij die 
zijn eener toekomstige. Zij stellen hem vaak in de 
gelegenheid, de zedelijke cn maatschappelijke toe
standen van vervlogen ecuwen daaruit te reconstru-
eeren, soms veel beter, dan dit kan geschieden uit 
de boeken en geschriften dier tijden, wier inhoud 
gemeenlijk óf van zuiver politisch-historischen, óf van 
zuiver religieuzen aard is. 

Wij bezitten nog wel-is-waar enkele stukken , 
waarin het leven onzer voorouders aanschouwelijk 
wordt voorgesteld, doch dc handeling valt bijna 

i uitsluitend voor onder dc hooge en bevoorrechte 
j standen; van wat de eigenlijke burgerij, van wat de 
! z. g. „smalle luidjes" dachten en deden, vinden we 

weinig of in 't geheel niets. 
Als mystieke natuurdrift der ziel heeft, zoover 

(*) Wij verwijlen naar de brochure: „iJe Groote Kerk te Bergen-
, op-Zoom , door wijlen den burgemeester A. J. I.. de Knock, uitgave 
j van J. A. Verkouteren aldaar. 
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men het menschdom kan naspeuren, het geloof aan 
en de verecring van eene macht, die men zich buiten 
de stof, maar deze beheerschend, dacht, de goden-
vereering, later Godsvereering, in den mensch gezeteld. 

Die Godsvereering, voor welke het elk individu 
in 't bijzonder zoo moeilijk viel zich eene ideale, 
hem bevredigende formule te vinden, heeft van de 
vroegste tijden der samenleving de menschen ertoe 
gedrongen bijeen te komen, ten einde zich in deze 
materie door „de wijzen" of die daarvoor golden, 
te laten voorlichten. 

Zoo ontstonden achtereenvolgens de geheiligde 
plaatsen van samenkomst, de vaste autaren, tempels, 
bedehuizen. 

Die tempels, die bedehuizen, zij kunnen als de 
tastbare uiting van dat geheimzinnig Godsgevocl bij 
de menigte beschouwd worden, en zeer schoon zegt 
Victor Hugo: 

„L'homme, 1'artiste, 1'individu s'effacent sur ces 
„grandes masses sans nom d'auteur; 1'intelligence 
„humaine s'y résumé et s'y totalise. Le temps est 
„l'architccte, le peuple est le macon." 

De kerkbouw heeft dan ook vóór de hervorming 
in de christelijke maatschappij steeds gelijken tred 
gehouden met de maatschappelijke toestanden, en 
de oude kerken zijn uit dien hoofde, onder de over
blijfselen der oudheid, in de eerste plaats waardig 
het onderwerp onzer studie, onzer overpeinzing uit 
te maken. 

Geen wonder dan ook dat de Groote-kerk te Hergen-
op-Zoom, zoo verminkt als zij daar staat, alle rechten 
heeft het onderwerp eener nadere beschouwing te zijn. 
Zij is zeker de meest belangwekkende steenen bladzijde 
uit de geschiedenis van Nergens gemeentewezen. 
Jammer, dat zoo groot een deel dier bladzijde is 
afgescheurd en verloren geraakt! 

Toch staat, op hetgeen er van overschoot, nog 
genoeg te lezen om eenige gissingen te wettigen 
omtrent den geheelen inhoud. 

Met den toenemenden rijkdom der voormalige 
„poirters" nam ook de weelde, voornamelijk in de 
steden, toe, welke weelde zich, wat zeer natuurlijk 
is, in uiterlijk praalvertoon lucht gaf. Aan die zinne
lijke, alles doordringende richting konden de kerk
plechtigheden op den duur met geen mogelijkheid 
zich onttrekken en de kerkbouw moest van lieverlede 
daaraan passend gemaakt worden. De Romaansche 
rondbogen waren betrekkelijk laag; het gewelf drukte. 
Men trachtte dit gebrek te verhelpen door de ver
binding van spitsboog en kolom. Maar ook deze had 
zijne grenzen, wilde men niet in dc fout vervallen, 
dat het geheel, evenals men zulks in „Notre Dame" 
te Parijs zoo duidelijk kan opmerken, in plaats van 
een meer grootschen aanblik te erlangen, er eerder 
nog somberder en gedrukter door werd. 

Intusschen, bij de verheffing der voornaamste 
parochiekerken tot collegiale kerken; bij de instelling 
der kapittels met hunne kanunniken en cantors; bij 
het algemeen worden der machtige en groote orgels, 
moest het middel gevonden worden de kerkgewelven 
te verhoogen , opdat de wierookkolom vrij kon stijgen, 
de tonen van orgel en zang zich in die hoogten als 
't ware konden verhemelijkcn, en, als muziek uit hooger 
sferen over de hoofden der geloovigen ruischen. 

Noodgedrongen ontstond de bundelpijler der jongste, 
zoogenaamde derde Gothiek, maar deze beantwoordde 
dan ook geheel aan de behoefte; de stoutste eisch kon 
erdoor bevredigd worden. 

De stralen, van de pijlers uitgaande, verhieven 
zich tot duizelingwekkende hoogte, en hunne alzijdige 

kruising bij flauwe buiging deed die puntige bogen, 
die sierlijke kruisgewelven ontstaan, waarvan bijv. de 
„Lieve-Vrouwekerk" te Antwerpen ons zoo'n schoon 
type aanbiedt. Deze bouworde veroorloofde het bestaan 
eener rondgaande galerij met lichtramen, zonder dat 
de slankheid van het geheel daaronder leed. 

Van dien tijd af zien wij het verbouwen der voor 
de bevolking meestal te klein geworden kerken, of 
liever hare geleidelijke overbouwing, hand over hand 
toenemen; zij werden dan tevens naar de behoefte 
vergroot. De gang dier overbouwingen is ons vrij 
nauwkeurig bekend uit de geschiedenis der „St -
Janskerk" te 's Hertogenbosch en van „den Dom" 
te Keulen. 

Deze kleine inleiding moest vooraf gaan om den 
lezer op het standpunt te brengen, waarop ik hem 
gaarne met mij, ter beoordeeling der zaak zou willen zien. 

[Wo.dt vetvolgd.) 

M A A T S C H A P P I J T O T BKVOKDEK1NG DEK HOI'WK I'S ST. 
AFDEELING LKIHKN EN OMSTUUKKX. 

Vtrgadtring van 30 Maart 1833. 
In hit gewone Vergaderlokaal had don 29n .Muiirt een tentoon* 

stelling van tcgcltnhlcaa's, vazen, kannen, horden en andere 
voorwerpen uit de faliriek „Rozenburg" plant». Deze expositie 
werd toegelicht door den lieer Vosmaer, directeur van „Rozenburg", 
in de vergadering van liet Departement Leiden van dc Maatschappg 
van Xjjverhoid. 

Door Welwillendheid van exposanten ca activiteit van het be
stuur der Afdeeling konden vele leden van de werkeiyk schoone 
en doelmatig geëxposeerde voorwerpen genieten. Het was in een 
woord een fraaie kunstbeschouwing, die de fabriek „Rozenburg" 
en haar directear alle eer aandeed. Naar wjj vernemen, zullen 
in de volgende vergadering dc tegels, in deze fabriek vervaardigd, 
geëxposeerd worden. 

Naast die kunstvoorwerpen vonden wij in een bescheiden hoekje 
de antwoorden op de door de Afdeeling uitgeschreven prgsvruag. 
Het dezer dagen bekend geworden jury-rapport bevat een zeer 
juiste beoordeeling. Itjj de uitreiking van het diploma aan den 
eersten prijswinnaar, den heer W. ('oepijn van Kralingcn (de 
lieer Hoogstraten was aiet tegenwoordig), wenschte de Voorzitter 
den overwinnaar geluk, en hoopte met eenige aanmoedigende 
woorden dat bij onvermoeid zal streven naar meerdere volmaking; 
de werklust moge blijven en vermeerderen! He heer ('oepijn(die 
bg een eerste mededinging den ln prgs behaalde) bcdunkte voor 
de welgemeende wenschen. 

Op vraag ti der Maatschappij „openbare aanbesteding of eigen 
beheer?" werd door den heer W. A. v. I.ith een rapport uitge
bracht dat. blgkctiH den bijvul, de goedkeuring der aanwezigen 
kou wegdragen. Rapporteur, die om debat gevraagd had, mankte, 
met 't oog op de nog te behandelen zaken, geen bezwaur dit tot 
later uit te stellen. 

In zake de vraag uit de bas, omtrent geschiktheid van de plaats 
der cholera-barak tc Leiden (voormalige Ambachtsschool!, stelde 
het bestuur voor haar aiet tc behandelen, daar het meende 
dat zjj hg de Afdeeling niet thuis behoort. Deze meening werd 
door de meerderheid der leden gedeeld. 

Hierna bracht de Voorzitter in herinnering, dat in Nov. n. s. de 
afdeeling vgf-en-twiiitig jaar zal hebben bestaan. Deze dag mag 
niet onopgemerkt voorbijgaan en het bestuur meende dat een 
commissie tot voorbereiding gewenscht was. Do heeren G. v, 
Uriel, J . van Dam, V. Wempe, 1'. de Wilde en .1. van Oerle 
werden daartoe benoemd. 

AIHIIII werd aan de orde gesteld de bespreking over de vuk-
hestcdingen. Het bestuur had de onderteekenaars der adressen 
uitgenoodigd do vergadering hg te wonen, waaraan door velen 
was gevolg gegeven. Na een inleidend woord gaf de Voorzitter 
een overzicht van al hetgeen er reeds in de vergaderingen over 
gesproken en wat bereids door het bestuur der Afdeeling 
gedaan was, om vervolgens het debat te openen en het woord 
tc geven aan de belanghebbenden. 

Verscheidene onderaannemers bespraken hunne positie tegen
over de hoofdaannemers en deden vooral de hoofdzaak uitkomen, 
nl. dat zjj aiet altjjd zeker waren van hunne betaling, daar 
incnigwcrf ecu oasoliden hoofdaannemer, als laagste inschrijver, 
het werk werd gegund en ook dut dikwjjls de hoofdaannemers, 
als zjj een werk aangenomen hadden, degenen van wie zij reeds 
prijsopgaven verkregen luidden, voorbijgingen en het tot den 
laagst inogeiykcn prjjs aan den man zochten te brengen. 

Vele cn verschillende argumenten werden door de belang
hebbenden in 't midden gebracht om te doen uitkomen dat vak-
hestedingen het eenige middel zijn om knocicrgcii in deze te 
voorkomen. 

Het heir van sprekers werd beantwoord door den Voorzitter, 
die duidelijk aantoonde, dat vakbestedingen niet altjjd doenlijk en 
niet gewenscht waren; uit eigen ondervinding waB bij tot die 
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conclusie gekonen. Hg stelde voor, dat de onderaannemers BOOM 
prijsopgaaf aan de hoofdaannemers zullen geven vóór de besteding, 
cn zich geheel onthouden moesten als de hoofdaannemer niet 
solide was. Doch ook dit vond hg enkelen bezwaar, omdat er 
sommigen te vinden zouden zgn, die toch prgsopgnal'zouden geven. 
Na vele discussion kwam er ten slotte een motie te voorschgn; 
de heer Van Hiiyven ineendo een middenweg gevonden te hebben 
en stelde daarom voor in dc bestekken do bepaling op te nemen 
dat de keuze der onderaannemers blijft ten genoegen van de directie. 
VolgcnB sprekers toelichting worden dan de onsolide onderaannemers, 
geweerd. 

Deze motio werd door het Hestuur te onschuldig bevonden en 
het stelde daarom voor, dat dc onderaannemers zelven die zaak 
nog eens goed zonden bespreken, om daarna met een voorstel 
hg" het Hestuur te komen, dat gaarne bereid is om zoo noodig 
weder een gecombineerde vergadering te beleggen, ten einde dit 
voorstel te overwegen. 

Deze motie werd met overgroote meerderheid aangenomen. 
Nadat twee nieuwe leden waren aangenomen en een nieuw lid 

was voorgesteld werd de vergadering, die door üti personen bezocht 
was, gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
S-GRAVENHAGE. De Min. vun Waterstaat brengt ter kennis dat 

in den loop der maand Aug. a. s. voor de vervulling der betrekking 
van adspiraut-iiigcnicur van 's Kyks Waterstaat een vergclukond 
onderzoek zal plaat, hebben tusschen Nederlanders, die een voldoend 
examen als civiel-ingenieur hebben afgelegd aan dc Polytechnische 
School tc Delft, mits zjj op 1 Jan. e. k. niet ouder zgn dan 2N 
jaar. Aanmelding vóór 1 Aug. (/ie verder St.-Ct.) 

— Dc heer toilette, chef van het technisch beheer der Rijks
telegraaf, heeft dezer dagen zgn 40-jurigcn diensttijd herdacht 
en vele bewijzen van belangstelling ondervonden. 

AMSTEHUVVI. Donderdag jl. werd in het gebouw der Maatsihappij 
tot 'bevordering der Homekunst een vergadering gehouden tot liet 
kiezen van de leden van den particulieren arbeidsraad voor (le 
bouwvakken. 

Vit de werklieden werden gekozen dc heeren: .1. I. l-rnbbcn-
dam, .1. F. Evers, P. J. Ignatius, Van Kempen, I. van Wouw 
en F. Siccr. lit de patroons werden gekozen de heeren: I'. .1. 
de lireeuw, J. F. Egrond, C'. Smith Azn., 11. Kikke Jzn., J. II. 
l.ukko cn J. A. Harm. 

ROTTERDAM. DC Nederlandsche Vereeniging voor Teekenoader-
wjjzers hield hierterstcdc hare jaarvergadering, onder voorzitter
schap van den heer Molkeaboer. 

Voor de uitgeschreven prijsvraag: een omslag voor liet .Maand
blad werd de le prjjs toegekend aan den inzender vau het ontwerp 
X. IJ., die bleek te zgn de heer T. A. Molkcnhoer te Amsterdam. 

Tot bestuurslid werd herkozen de heer J. D. Halbenen werden 
herkozen de heeren H. A. Dekker en Lzerinnn. 

Besloten werd een adres tc zenden uua den Mm. van Binncnl. 
Zaken, om alsnog een teekcnlecraar te benoemen in de eind-
examcii-commission. Aangenomen werd een bestuursvoorstel, om 
een tentoonstelling te houden op bouw- ca kanstindustnecl gebied. 

IIAAIU EM. Dc voorwaarden, waarop de speciale raadscommisssio 
de gasconccssic wil verlengen, zgn in het kort dc volgende: Dc 
Maatschappij vorkrygt 20 jaar het uitsluitend recht voor gasleve
ring in dc gemeente en 18 jaar bet uitsluitend recht tot het 
hebben van gasbuizen in den gemeentegrond. 

De prgs vun het gas wordt zoowel voor de gemeente als voor 
de particulieren gesteld op ti cent per M1., zoodra de nieuwe 
fabriek gereed is; tot 100lang wordt S rent per M*. betaald. 
Wanneer van alle verbruikte M3. eerst is afgetrokken het vijfvoud 
van het door dc gemeente verbruikte, krjjgt dc laatste voor ieder 
overblijvcnden verbruikten M-. een halve cent uitbetaald. 

De Maatschappij moet binnen X dagen een waarborgfonds 
storten van / 50,0011. 

De concessie mag aiet aan derden worden overgedaan, en de 
gemeente kan baar ten allen tijde opzeggen als aan de gestelde 
voorwaarden niet wordt voldaan. 

lig het eindigen der concessie op 31 Dcc. 1922 krggt de ge
meente kosteloos de fabriek en alles wat duarhjj behoort. 

Voor dc kosten Tan toezicht door de gemeente te houden wordt 
door de Maatschappij f ölXXI per jaar betaald. 

De g ite geeft aan de Maatschappij voor /.' 1 per jaar in 
buur het terrein aan den Hunnen jiinswcg, thans vuilnisbelt, ter 
grootte van 2?, II.A., om daarop dc fabriek te houwen. Deze moet 
een productievermogen bezitten van 12 millioen M:'. per jaar. 

Dc plannen voor den aanleg en aanbouw, zoomede de te ge
bruiken grondstoffen, moeten door burg. cn weth. zijn goedge
keurd. Kik jaar zal eene raadscommissie de fabriek bezichtigen 
en onderzoeken. De nieuwe fabriek moet hoogstens in IK maanden 
gereed zjjn en een jaar na de ingebruikname moet liet terrein, waarop 
dc oude staat, zgn ontruimd en aan de stad zgn opgeleverd. 

LEIDKN. In de gemeenteraadszitting van j.1. Donderdag werd 
het voorstel betrekkelijk de verzekering van werklieden tegen 
ongelukken behandeld. 

De voorstellen, door It. en W. desbetreffende ingediend, hadden 
tot beginsel den aannemer van gemeentewerken te verplichten de 
werklieden te verzekeren by eene Maatschappij cn voor de wedu
wen en wcezen van stadswerklieden te zorgen door eene des
betreffende bepaling in de pcnainciivcrordcning op te ncineii. 

De commissie daarentegen wilde de Gemeente verbindend stellen 
voor vergoeding en aat wol voor alle losse en vaste werklieden, 
middellijk of onmiddellijk in dienst van den aannemer van gemeente
werken: dit beginsel werd indertyd door den Raad aangenomen 
en hiervan is bet thans ingediende voorstel een uitvloeisel. 

De besprekingen vau het artikclsgewgzc behandelde voorstel 
liepen o. a. over de vraag of ook de weduwen van in cn i/eerden 
dienst overleden stadswerklieden zouden worden gepensionncerd, 
hetgeen volgens den Voorzitter eene niorcele verplichting is. doch 
waartegen door den heer Fockenia werd opgemerkt, dat zulk 
eene bepaling z. i. nog niet aau dc orde was. 

Verder werd als amendement voorgesteld om de aitkeering toe 
te kennen aan de weduwe ol' dc „kinderen", dit laatste in plaats 
van aau de „verdere betrekkingen", welk amendement werd ver
worpen met IN tegen 4 stemmen, zoodat de bepaling bljjft „verdere 
betrekkingen, wier verzorger de overledene was". 

De geheele verordening werd ten slotte goedgekeurd. 

PERSONALIA 
— Hg den Waterstaat in Xedeihindsch-lndië 

is belast met de waarneming der betrekking 
van ingenieur 2e klasse ca geplaatst in de 
residentie Soerabaja de ambtenaar op non-
activitcit F. R. Neberias, lautatclyk inge-
nieur le klasse. 

— In Ned.-lndië is benoemd tot opz. 2e 
kl. hg dc exploit der Staatsspoorwegen op 
Java de onderopz. le kl. W. Raincrs. 

— Itjj Kon. besluit zgn hg het kadaster 
benoemd tot landmeter der le klasse l'. \V. 
(toinhault, thans 2e kb; tot landmeter der 
2e kl. K. II. II. de Kalbiau, thans 3e kb; 
tot landmeter der 3e klasse I.. Roequette 
Muutinghe, thans le kl. 

— Met ingang van 1 Juni is de heer 
M. E. H. I'll. Ilongaerts, werktuigkundig 
ingenieur te Nivellcs, benoemd tot adspirant-
adjunrt-iiigeiiieur bjj de Maatschappg tot 
exploitatie van staatsspoorwegen (dienst van 
tractie en materieel). 

— De heeren M. van Ruth tc Duisburg 
en J. L. Ternedei te Miillhcim zgn be
noemd respectievelgk tot tgdelgk uiijiinct-
ingenieur en buitengewoon opzichter bg dc 
vervuurdigiug van yzerwerken, noodig in 
verhand met de uitbreiding der sluis- ca 
havenwerken te 1.1 maiden. 

— De civiel-ingenieur F. t'. II. M. Dub
belman bljjft tgdelgk verbonden uls buiten
gewoon opzichter bg dc Maas in Limburg. 

— De heer 11. Koolc is voor 3 maanden 
benoemd tot buitengewoon opzichter hg de 
werken voor de voorhaven te (iurinchem. 

— De heeren A. de Groot cn N.ticevor-
ding zgn tot 1 Januari a. s. gecontinueerd 
als buitengewoon opzichters bij de uitvoering 
van werken ten behoeve van den s| rweg 
Maassluis -Hock-vaii-Holland. 

I)e heer J. SwetB Az. te Utrecht is 
voor ti maanden benoemd tot buitengewoon 
opzichter hg bet maken ca inbangeii van 
een paar gzerell pulltdciircn in het .Mans
hoofd der schutsluis te St.-Andries. 

— Tot directeur der ambachtsschool „voor 
Alkmaar eu omstreken" is benoemd de beer 
II. J. de (iroot, directeur der burgeravond
school aldaar. 

— Den heer J. Damman, le teekenaar 
j op 's Itgks werf te Willemsoord werd de 
voorgaande week door het personeel van 

! de tcekeakaaier een prachtig album aange
boden, waarin al de portretten van de tec-
kenaars, benevens een sicrlgke teekening 
met attributen, op scheepsbouw betrekking 

i hebbende. Genoemde heer verliet deu dienst 
met pensioen. 

A 1» V E R T E N T l f i X . 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Hoofdinspecteur over het bou

wen te Rotterdam. Jaarwedde / 22(«J » 
/ 3000. Adres vóór 1 Mei aan H. en W. 

— Vier o n d e r w jj z c r s aan de am
bachtsschool te Alkmaar, als één in het 

' timmeren, één in het smeden, één in het 
j mcubeliiiaken en één in het verven. Jaar
wedde /TOO. 1 nl. hij den directeur II. J. de 
Groot. Aangifte vóór 1 Mei aan het bestuur 
der school. 

U S 

AANBESTEDING. 
De DIRECTEUR van cle (iemeente-

gasfalniek te Arnhem zal op itin*elti/f 
ilen IHII i/n-él M M , ilc» namiddags 
ten 2 ure, in het openbaar, len kantore 
der fabriek AANBESTEDEN: 

l iet i n r i c h t e n v im het H I I Ï I I -
/.i.jn tot K a n t o o r . L a b o r a 
t o r i u m en l 'hotoiueter-
k a m e r , het verp laa t sen 
v a n het M a g a z i j n en de 
Miuederij en het m a k e n 
v a n eene I t r a i i i l k l u i » . 
R a m i n g f « « 5 1 . — . 

Hestek met teekeningen ligt ter in
zage i le fabriek en is tegen betaling 
van f 0.75 aldaar te verkrijgen. 

Aanwijzing zal geschieden op Maan
dag den Kin Apri l 1808, des voormiil-
dags ten 11 uur. 

Inlichtingen alle werkdagen van 12 
tot 2 uur n.tu. ten kantore van den 
architect A . K. FKEEM, lliii kiiniuijen-
strmtt So. 4. 

lie Ititeeteltr 

J . K L O M B o t . 
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Gebr. V A N DER VLIET, 
UZKHIIAXUKl.AARS tc AMSTERDAM. 

Kla«r-, Plaat',lluna-. Hork- onT-IJzer en;. 
Steeds voorhanden 

BalklJzcriiivcrgcliillt'iiih'nrulicleiirnlcngtcn 
Vijlen en gegoten Staal uit de fabriek 

van Gebr. Bïiui.iat & O', te Weenen, alsmede 
4 'hrist inni i i S t e r Hoefnage l s . 

Hollandsche Uzerea Spoorweg
maatschappij. 

AANBESTEDING. 
<)|> J l a a u d a g don l ï V n A p r i l 

IHSI3. dos namiddags ten hall'twee ure 
(<» r e e u w i c h t i j d ) zal in bet Con-1 
tranl Personenstation to AMSTKBDAM. ill 
liet lokaal naast clo wacht kantor .'lo klasse 
(ingang Vestibule) worden aanbesteed: 

Volgons bestek No. 04!!. 
Het Hinken v i m ophooginge i i 

en n f g r a v i n g e n , het leg
gen en ver leggen van 
sporen en wissels, het 
wijz igen eu u i t b r e i d e n 
v a n k u n s t w e r k e n , het 
v e r a n d e r e n vau over
g a n g s w e r k e n , eu het hou
wen v a n eene dubbele 
waehterswoi l ing ten be
hoeve van een tweede 
spool ' . tusseheu T l', It-
M t ' i l I I It en It A It A K-
V K 1 . 1 » . 

I t a m i n g / a IOOO — . 
liet bestek is tegen betiding van 

/'1.50 per exemplaar verkrijgbaar nan 
l i ' 1 Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te 
A.MST KitiiAM liij den Portier of op franco 
aanvraag met toezending van het l>o-
drag in postwissel of postzegels (aan 
aanvragen zonder bijvoeging van hel 
bedrag wordt geen gevolg gegeven] uan 
hot Bureau Weg en Werken. Kamer 
154. 

Aanwijzing geschiedt als in het bestek 
vermeld. 

lie Adminis trateur . 

I X S C I I I I I J V I U 
OP 

DINSDAG 25 A P R I L 1893, 
IN BET 

T i m m e r h u i s te R o t t e r d a m . 
sv.v 11 in-: 

LEVERIXG, in twee Perceelen, 

G. & B. FABBRIGOTTI te Carrara, 
berichten hiermede dat zij aan de 

De Kuijterkado 95. A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een D E P Ó T Mil l I T A M A A X S t II .HA K M K i t . Huimo 
keuze vau P l a t e n en Tege l s in fraaie qnaliteit. 

Men ailresseero zieh uan hunnen Vertegenwoordiger 

u. w. » A Y < 111:*-

MtinliHtr) lie Itnijlftkenlv »l. AMSTERDAM. 
Ix o n iii k l i jk* > j>«'l>i'«»vot «'«'r«l<> ï^ïil>i-i<?l«r 

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

Ateliers voor de Artistii|tie bewerking van 4 > e ë t s t en g e b r a n d Wlas in lood. 
s'l' i io.Miil .AssLi.ii ' i i l l l . l . lil It i CH I.I. Inrichting voor het verzilveren van Spiegelglas. 

DA(iLICHTREFLECT0R8. - ZWAKT EN WIT MAkM KMiLAS. 
/wart glazen Schoolborden. Naamplaten met diep ingeslepen Letters. 

Verguld Ctlaaea I . e t t e r » . — l l r i i n d g l i i » voor Dakbedekk ing (onbreekbaar). 
M O U S S E L I N E . G E R U I D E N R U W G L A S . 

I lurdula- Vloer- en W o li il I eg-els. I'l 1-S|-| I t . h l.t. I, A * on V KXSJTKIH. I. AIS 

B. HOLSBOER. 
A i ' i i l i t ' i n . 

Leverancier van / . M. den Koning. 
I'ithrifli eet lliii/ittijtt reilt l i i s l r n i i i e i i l e i i remt-

11 # . # • # : » n i f t ' i t . i.i H *v rit u i ii*. 
III.K B O O S l> voor H A T K I I I ' t S . H O K K M K K T - eu and 1XS.TIII M K . V T K Y 

mol Z i l v e r isr.s. I ss i . iss.i (Internat. Tentnunst.) 
Hoogste o u d e r s c h e i d i n g ISJ!>. 

i:<<i ' K K K K S . .MI;I:I'KI:TI'INI;I:N. i t i t i 1:1- en I -AKK I: I IS A I, A NSI.N enz. enz. 
I lakens. Rotatie- en Inductie-toestellen. TclogrilHr-Apnill 'nteil . enx. eu * 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
va n 

R O L L U I K E N , 
J A L O U S I É X , MA IttJl 'ISEX, / O N S C I I E U M E X , enz. V i e i i n s t c eonstriic-
tie. t 'o i ir i irreere i ide pr i jzen . 

J. V. KKO.X EK m >XEX Hofleveranciers/'- ̂ SSSS1, 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 

A 3 • « r i " i «: ï * ] > A > i. 
Groothandel in Bouwstoffen. 

M A R M E R E N SCHOORSTEENMANTELS. 
I f tin ff llliittii en iifijzet*. -- (1) 

A I X K I I T U l t S met loebe
hooren : 

H K A X H K K A A K A en A l 
St.t I T K I t S . n i j d »". met 
toehehtioreii . 

Voorwaarden l iggen, op de ge-
dagen en uren. ter lezing op het 

bureau voor de Plaatselijke Werken 
enz. in liet Timmerhuis en zijn, met ile 
daarbij behoorende teekeningen. tegen 
betaling van f SÉ.—, verkrijgbaar bij 
-Wed. P. V A N W A E S B E I S G E K X Z O O N . 
Boekdrukkere, aan den Houttuin No.73. 

J l . 

De 
wone 

< > l > t ' l l l » I l t ' 4 S 

AAffBESTEDUfj, 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van ROTTERDAM zijn voor
nemens op I rijtlng den • » # l/tril 
isu.t. ties namiddags te I uur, ten 
Raadhuize aldaar a a n te besteden : 

Het verbouwen tot bureaux 
voor deu Itl KU K K K I . 1 -
K K X V I ' A M I c n h e t K K -
V O I . K I X t . M l t K t . l K T I l l t 
v a n het v o o r m a l i g e Z i e 
k e n h u i s a a n de IIOOCY
S T It A A T . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen 

liggen op de gewone ilageii en uren. 
ter kennisneming op de Plaatstlijl.c 
Secretarie en in liet Stads-TintMerkuis 

tc Botterdam, fen zijn levens voor tl,— 
verkrijgbaar hij Wed. P. V A N W A E S -
BERGE en ZOON, Boekdrukkers Hout-

tuin, No. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Vrijdag tien 
li April 1893, dis voorin, te 11 uren. 

De inselirijvingsbiljetten moeten op 
deu ilng der aanbesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst op do Gemeente-Secre
tarie, afdeeling Algemeene /aken. 

o- -o 

o- -o 

Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij. 

AAIBËSTËDM. 
Op M a a n d a g don I7en A p r i l 

IHiKt. des namiddags ten half twee ure 
((•reeuw irht i jd ) . zal in het Cen
traal Personenstation te AMSTERDAM, in 
liet lokaal naast de wachtkamer Ito 
klasse | ingang vestibule) worden aan
besteed Volgens bestek No. ."l.V.1 ill twee 
perceelen : 

H e t u i t b r e i d e n en ni.jy.igen 
van de w a t e r i n r i c l i t i n g . 
het n i n k e u v a n den onder
bouw voor eene d r a a i -
s r l i i j f . m i d d e l l i j n 1 5 . 5 0 
Jl . . eene v e r g r o o t i n g v a n 
de l.oeoniot ie ven loods . 
v e r p l a a t s i n g v a n de tnk-
kenbossenloods . het ma
ken v a n een k o l e n p a r k . 
het leggen van wielen- j 
sporen en het wijz igen 
vau de spoor i n r i c h t i n g 
op het gemeenschnppe-
I ij k stat ionsem plaeemen t 
A l m e l o o . K a n i i u g le per-
eeel / I S 5 0 0 . — Ste perceel 
/ l ö O O O . — 

liet bestek is tegen betaling van f 1.5(1 
per exemplaar verkrijgliaaraiiu liet Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te AMSTKU-l 
DAM bij den Portier of oy> franco aan- I 

vraag met toezending van liet bedrag' 
in postwissel of postzegels laan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) aan 
het Bureau Weg en Welken kamer lö-L 

Aanwijzing wordt gedaan als in het 
bestek is vernield. 

lie Adminis trateur . 

AANBESTEDING 
liet HEEMRAADSCHAP van del 

MAIIK en D i . v n x zal op II en'llHtlllfl 
den 'Mi- titfil iNHtt, des voormid
dags ten Hl ure, in het Hof van Hol-1 
loml te l i l l K D A , in liet openbaar A A N - . 
BESTEDEN: 

H e hers te l l ingen eu vern ieu
wingen niet het e e n j a r i g ' 
onderhoud derMluis - , Hijs
en P a k werken: het m a k e n j 
eener K a xa 11 m n u r o p pa a I-
f i i i i d c c r ï n g en he tonkoHer 

volgens Bestek No, l . 
Het K n g g g e r w e r k in die r i 

v i e r i n twee pereeelen en 
m a s s a , z a m e n .'IIOOO 

volgens Bestek No. - . 

Aanwijzing te Dintelsa» op Woens
dag 'Jtl April 1893, voorin, ten It) ure. 

De bestekken No. I eu '.' zijn op 
franco aanvrage, tegen betaling van 
50 eenten per exemplaar, te bekomen 
ten Kantore van den Waterboiiwkun- j 
ilige, den lieer V. A . II. VAN D E R ; 
V A A R T te Oud-Ga»tel, bij wien tevens 
de noodige inlichtingen tot don dag 
der besteding te bekomen zijn. 

B e k r o o n d : A M S T K It I» A Jl I S S It. 

B E K R O O N D : 

HEIDELBERG 

M A N N H E I M 

1 8 8 0 . 

BEKROOND: 

S I D N E Y 

MELBOUUNE 

liet Portland-Ce nt-werk HEIDELBERG, vorm. s< III l ' l ' l , l t l l i :< K Dit 
A M ö l l A ' K . levert I» Port land-Ce ineut in steeds uitstekende kwaliteit 
eu fijnste maling. Jaarlijksche productie ruim 460,000 vat. 

Vertegenwoordiger voor Export en Magazijnhouder: 

F E R D , ENGEH8, Amsterdam, 
l l eerengr i ieht ."t:t.». T e l e p h o o n n u m m e r .>!».'{ 

J P . D O L K & Z O O I S T . 
lioi terdam. 

Fabriek vnn jreorneraenteerd SPIEGEL- en 

VEXSTBRGLAS in alle stijlen. 
Rijtuig- en Ijantaarngla/.cii. spiegels niet facetten, (ilazen 

voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
GlMsverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 

HEYENBROGK, HASELAGER & Co., 
l4on i i i t t> |W< ' i i i V \ I . Rebouw „Kosmos". A i i H l P i ' i l a m . 

Ti:i.t:iiHA.M-Aniti:s: . . T Y P E W R I T E R " . TELKFOONXÜMMEB * * » « . 

Aiuerikuaiiselie K e r k - eu Sehoolha i iUen . 
l . l / . ereu H e k k e n voor Portieken. Buitenplaatsen, Winkelramen, 

Graftombes, enz. 
H a k p a p i e r tot bedekking vau Kappen of Platten, bestand tegeu elke 

weersgesteldheid. 
ISegrootingeii van Kif ten op aanvrage. 
t » l a s i n lood voor Kerken eu Winkelramen of tot versiering. 
Porseleinen Ker l i ime le t ters voor Winkelruiten. 
K e r k k a r h e l s met aanleg. V u l k a c h e l s voor Winkels en /alen. 
De „ H o m a c o u s t i c " K p r e e k b u i s . die bediend wordt als de Telefoon. 
Edison Mimeograal'. ioi rermenigvuldigidg vau bestekken, enz. 
Aan onze inrichting is verbonden een C O P r E E R - I N R I C H T I N G mr het 

vervaardigen vau afdrukken voor Bestekkeu enz... tegen matigen prijs en door 
middel van de Schrijfmachine. 

Vraag onze P r i j s c o u r a n t e n . - Gratis toezending. 

vau s i i iu l of vau Hout werden sinds IHOO 
onder garant ie geleverd door den uitvinder 
en Fabrikant « II . I IKI .M T I I . I I A W N , 
Keiiisclieid. 

G e n e r a a l A g e n t v o o r Nederland en Koloniën: T O. T I S S O T J r , AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 

Wed. N. S. A. BRANTJES & Co. 
Purmerend. 

Fabriceeren V U U R V A S T E S T E E N E N . P L A T E N , B L O K K E N , S C H E G G E N , 
K A C H E L P L A T E N , P A T E N T GRAP111ET, S M E L T K R O E Z E N enz. 

Leveren in den kortst mogolijken tijd voorwerpen van vuurvasten steen 
voor technische doeleinden, naar teekening of model. 
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S T O O M T I M M E R F A B R I E K 

t a t a a r 11SL ü m s f G$é&m< 

F R E D . S T I E L T J E S & F , 
K e i z e r s g r a c h t 7 4 5 , A m s t e r d a m . 

Telegram-Adres: MTIKLTJKW. Amsterdam. 
W n D T O I M P T r t M ^tooni | ioni | tpi i voor Kctclvocding en allo andere doeleinden. 
WUItlnlNul(III Iii<l<'ii|x'ii<li'iii ( 'ondrnNrrti voor Stoommachines en Vacuumpannen. 

WORTHINGTON C o m p o u n d - on T r i p l e l ' , x | i n i i » i o i i Pompinael i inef i voor Waterleidingen e n / . 

WORTHINGTON W a t e r m e t e r * . 

WILLANS P a t e n t C e n t r a l V a l v e S toom m a r li i n e » voor Klectrische Verlichtingen en ('entrifiigaalpoinpen. 

AMERIKAANSCHE H y d r a n l i M c h e en K lec tr inr l i e L i f t e n voor Hotels, Ziekenhuizen cn Fabrieken. 
STÜRTEVANTS V e r n n r n i i n g cn V e n t i l a t i e vnn Gebouwen, fabrieken en Kerken. 

COMPLEETE INRICHTINGEN van 

Stoom-Timmerfabrieken met Werktuigen 
F. A. FAY & Co., Cincinnati. 

COMPLEETE INRICHTINGEN van 
STOOMWASSCHERIJEN EN STRIJKERIJEIM. 

BOSTWICK toeMrliuif bare H e k k e n , voor deur- en vensteropeningen, brandkelrlers, kluizen, enz. 

GARDNER R e g u l a t e u r » , cn C R O S H V * cn It I t ' l l \ It It's verbeterde IndieatenrM voor Stooinnnicliines. 

GRINNEL'S « e l f » e r k e n d e H m n d b l i i M r l i - en BrnndNig i inn l - i i i r i eht l i igen . 
—' 1 • 

Plannen en Otaagrooi ;lng*en op aanvraife. 

CARBOLINEUM AVENARIUS. |AANBESTEDIIMC 
Zeegras en Crin Végétal . 

W. S A N D E R S <fc Co., Amsterdam, Th. 
Lauriergracht 73 INI cn <-elu i i i l . - i i ium (iziiia « p 

uu n \ rii ng v«*rkr | | i rhnnr . 

G -

BECKER &BUDDINCH. 
V̂i*i»li«*m. 

KONINKLIJKS FABRIEK 
VAN 

\X A T F KI» A S- H O • K • H K T -
KN" ASDKKK 

I X S T R I M K X T K X . 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Gccinailleorcl-ijzeren 

P o i l M o l m l o i i . 

W E E G W E R K T U I G E N . 

I IS 

Op Rii iMdag II A p r i l a. s. des 
middags ten \'4 ure van 

het bouwen v a n .» H u i z o n 
a a u liet P l e i n op D u i n 
oord te ' M - t ï r a v e n h a g e . 

Ifestek en teekeningen zijn van af 
Woensdag 29 Maart op franco aan
vraag tegen betaling van f2.50 ver
krijgbaar aau lut bureau van ilcn archi
tect J. J. VAX XIKCKKKKKX, Mand-
straat HO. 48 te 's-tlravcnbagc. 

Nadere inlichtingen geeft ilc archi
tect voornoemd. 

K . G . Ï R L E N f » . U « v a É n 
S T O O M F A B R I E K V A X 

Fricfel ic Machinale goudgele Sieisteen en 

Gele handvorm Mctsid- en Straatsteen 
MoiiMterw » p Hitnvrnire jcrntiM. 

ïerdrukkeryder Vennoot». „Het Vaderland'' 

W N T 
K B L A H H 

yj t > A " ' r
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ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland 
voor de landen der Postunie, bij vooruitbetaling 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling . . 
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D E H A A G S C H E V O O R S T E L L E N TOT 
WIJZIGING DER W E T V A N D E MAATSCHAPPIJ 

T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Wanneer ik de pen opvat tot bestrijding der boven
genoemde voorstellen, dan zal men mij wel niet ver
denken van gehoor te geven aan een blind gevoel van 
ingenomenheid met de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

Verre van dien! 
In het Nieuws van den Dag van 2 Februari j.1. 

schreef ik, naar aanleiding van een aldaar voorge
komen poging tot reclame; „de Maatschappij t. Ii. 
d. B. had veel kunnen en moeten zijn: steeds is zij 
beneden matige eischen gebleven, en sukkelt zij, op
gaande in particuliere veeten, voort als een aantal 
vereemgingen en maatschappijen in ons vergadering-
lievend landje". 

En sedert dien kort achter ons liggenden datum 
is er zeker geen aanleiding geweest op die meening 
terug te komen. 

Kracht, opwekking, bezieling is nooit van haar 
uitgegaan. 

Ja zelfs de twee feestredenaars, die ik gedurende 
mijn dertigjarig lidmaatschap op zag treden (de heer 
Van Vloten bij het veertigjarig, de heer Pierson bij 
het vijftigjarig bestaan) konden zich niet door hun 
onderwerp opwinden, iets dat feestredenaars anders 
gaarne doen, ja 't geen men van hen verwacht! 

De laatste redevoering staat zeker velen nog voor 
den geest. 

Men had den heer professor Pierson gezegd, dat 
de Maatschappij strecjde — ! 

Streven doet de slak ook, als zij het eene gras
halmpje verlatende, het andere zoekt te bereiken! 

Naar hooger streeft ook de rook uit gindschen 
fabrieksschoorsteen ! 

Waar de mensch echter streeft, moet hem een 
edel doel voor oogeii staan , zijne inspanning waard , 
zijne zorgen loonende! 

Met een wrevelig gevoel van onvoldaanheid legde 
ik dan ook het feest geschrift ter zijde (deel XII der 
bouwkundige bijdragen — hoe zich toch die onjuiste 
einduitgang zóó heeft kunnen bestendigen !) — waarin 
de secretaris, de heer Rieber, zooveel talent, zooveel 
arbeid, zooveel goeden wil heeft neergelegd. 

Wanneer niet een aanzienlijk gedeelte door de oude 
geschiedenis der Maatschappij en door staten en onbe-
teekenendheden (hoezeer die ook in het gestelde kader 
niet konden ontbreken) ware gevuld, waarlijk de han
delingen der Maatschappij, slechts pagina 75 tot pagina 
IOO in het geschrift beslaande, zouden de uitgave niet 
rechtvaardigen. 

En de toekomstige schrijver eener geschiedenis der 
Nederlandsche negentiende-eeuwsche bouwkunst zal 
wel doen, elders zijn licht op te steken, andere 
bronnen te bestudecren dan het feestgeschrift, wan
neer hij zich rekenschap wenscht af te leggen, den 
invloed wenscht te leeren kennen, van mannen als de 
enthousiaste Buchler (hoewel geen bouwkundige), als 
de even humane als geleerde Godefroy. 

Dat alles kan en mag echter de aanneming van de 
Haagsche voorstellen niet wettigen. 

Er behoeft aan de toekomst niet te worden ge
wanhoopt , al geeft het tegenwoordige geen bevrediging! 

En iedere krachtige handeling der M'i., iedere uiting 
zoude worden verlamd, wanneer de mogelijkheid be
staat, dat de president telkens ergens anders zetelt. 

Nu woont de meerderheid van het bestuur te Amster
dam , waar feitelijk en wettelijk de Maatschappij huist; 
dan zal slechts één lid, en wel de penningmeester, 
aldaar verblijf moeten houden, alsof het er wat toe 
doet. van waaruit de betrekkelijk weinige betalingen 
geschieden , van waaruit de contributie wordt geïnd! 

Nu is de meerderheid gemakkelijk bijeen te bren
gen in periodieke vergaderingen; alsdan zal men 
de bestuursleden, over het geheele land verspreid 
wonende, van af Groningen tot Middelburg moeten 
oproepen. 

0-
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Tot con besluit te geraken zal doorgaande onmogelijk 

blijken. Wanneer toch kan men zekerheid verkrijgen 
van de aanwezigheid van vijf leden uit velschillende 
plaatsen, wanneer men ziet, hoe moeilijk het is vrjf 
personen uit eenzelfde stad te doen samenkomen! 

Het Haagsche voorstel is desniettegenstaande, als 
uiting van onbevredigdheid, een belangrijk teeken! 

Men wil de zwakke, aan malaria lijdende, elders 
het genot van frisschrre, opwekkender lucht gunnen ! 

Zal dat baten ? 
Men kan echter het voorstel ook nog een andere 

bedoeling toeschrijven. (Bij gebreke eener toelichting 
moet men zich met gissingen tevreden stellen.) 

Het voorschrift van het tegenwoordige art. 18, 
dat de Voorzitter jaarlijks door de Algemeene Meiver
gadering moet worden benoemd, beperkt de keuze zeer. 

Weinigen zijn èn door positie, èn door bekwaam
heid èn door het ingeboezemd vertrouwen geschikt 
om als Voorzitter op tc treden der Maatschappij, 
die (hoewel ten onrechte) geacht wordt dc bemv-
kundige wereld in Nederland te vertegenwoordigen. 
Geheel ten onrechte, vooral sinds het genootschap 
Architectura zich zoo ontwikkelde en uitbreidde. 

Vergeten wij daarbij niet, dat, wanneer men dat 
voorzitterschap goed wil waarnemen, wanneer men 
in werkelijkheid de vlag wil zijn, waaromheen de 
bouwkunstenaars zich scharen, de leidsman, aan wiens 
handen belangen en eer veilig kunnen worden toe
vertrouwd, die post ontzaglijk veel tijd kost. 

Ja, wanneer (volgens art 12 cn 17 nieuw) de 
Voorzitter niet meer te Amsterdam behoeft te wonen, 
en door zijn medebestuursleden wordt aangewezen, 
dan is de keuze ruimer: ja desverkiezende kan men 
het voorzitterschap iedere paar maanden door een 
ander bestuurslid doen bekleeden; in de zomermaan
den uit de Haagsche, in de wintermaanden uit de 
Amsterdamsche, in dc lente uit de Groningsche en 
in den herfst uit andere afdeelingsleden kiezen! Deze 
verdeeling zal wellicht tot een trouw bijwonen der 
vergaderingen bijdragen. 

Wie bezoekt (wanneer hem reis- en verblijfkosten 
vergoed worden) in den zomer niet gaarne de vrien
delijke geboorteplaats der wijzigingsvoorstellen, en in 
den winter den woeligen en voor vreemden aantrek-
kelijken tegenwoordigen zetel der Maatschappij? 

Maar het mag herhaald worden, zal — door het niet 
aanwijzen van de woonplaats van Voorzitter en Se
cretaris vooral, door het niet uitsluiten van het 
geval dat de Voorzitter hier, de Secretaris elders 
woont — èn afdoening èn voorbereiding van zaken 
worden bevorderd ? 

Het gebied der gissingen niet verlatende, moet er 
nog een oorzaak van het voorstel tot wetswijziging 
worden gememoreerd. 

Wellicht heeft de wetsovertreding, die tegenwoordig 
plaats vindt, de Haagsche afdeeling geleid. 

Ik bedoel dat des Penningmeesters domicilie te 
Nieuwer-Amstel, dat des Voorzitters te liaam is. Ik 
voor mij meen, dat beide overtredingen tot dc peches 
mtgnem tc brengen zijn , al zag ik in het belang 
der Amsterdamsche financiën gaarne beide hecren 
binnen onze gemeentegrenzen terugkeeren; al zag ik 
ook uit dit oogpunt gaarne, dat de Voorzitter tcrw ille 
van dat ambt, was blijven doen, hetgeen hij tot 
den tijd der jubileumsvergadering deed, te weten 
Amsterdam begunstigen met zijn belastingpenningen! 

Ligt er aan het voorstel dan niets goeds, niets dat 
der overweging en beschouwing waard is, ten grondslag? 

Zeer zeker! Hoven reeds noemde ik het een teeken 
des tijds. 

Alom in den lande hebben zich langzamerhand 
bekwame bouwkunstenaars neergezet, óf gevormd door 
collega's, óf leerlingen der Delftsche of andere poly
technische inrichtingen. 

Zij zouden de democratische neigingen van onzen 
tijd tot schande zijn, wanneer zij niet een evenredig 
deel der vertegenwoordiging opeischten, en der zorgen 
aan de gestie der Maatschappij verbonden; wanneer 
niet een gevoel van verzet zich bij hen openbaarde 
tegen de bepalingen, dat de meet liefheid van het 
bestuur te Amsterdam moet wonen, en dat de gel
digheid der genomen besluiten onafhankelijk is van 
tie tegenwoordigheid der buiten Amsterdam wonende 
leden! 

Welk een miskenning van de leden, die in onze 
overige centra wonen, welk een geringschatting van 
de regeerkracht, die uitgaat van de Hofstad! 

Wanneer de voorstellen daardoor mochten zijn 
geïnspireerd, verschijnen zij in een ander licht. 

Maar ware het dan niet beter geweest die bedoeling 
duidelijk uit tc spreken, zich daarover te verstaan 
met andere afdcelingen; of wanneer men in deze geen 
steun genoeg meende te zullen vinden, met enkele 
mede-leden, na de voorstellen vooral goed te hebben 
geformuleerd cn toegelicht ? 

Nu kunnen zij slechts stof geven tot oneindig 
gewauwel; nu zijn zij slechts een tc gemakkelijk 
lokaas tot het botvieren van praatlust! 

12 April '93. I. GossciiALK. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Het Instituut hield op Dinsdag tl April een talrijk 

bezochte, zeer belangrijke, bijwijlen vermakelijke 
vergadering, rijk aan afwisseling, in de zaal Diligentia 
te 's-Gravenhage. Die zaal leverde een verrassenden 
aanblik op door eene rijke tentoonstelling van teeke
ningen , kaarten en photographieen van allerlei aard, 
ten deele betrekking hebbende op de drie aange
kondigde voordrachten (waarvan er slechts twee tot 
haar recht konden komen bij gebrek aan tijd , hoezeer 
de vergadering een half uur vroeger was aangevangen 
dan gewoonlijk), ten deele bereidwillig ter bezichtiging 
gesteld vanwege den Minister van Koloniën en de Neder-
landsch-Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij. 

De ijverige President, de heer W. E. Leemans, 
had het zeer druk met het doen van allerlei mede
deelingen , in de eerste plaats de herdenking van de 
drie sedert dc vorige vergadering afgestorven leden 
Ch. T. Liernur, Jhr. J. C. v. d. Poll en J. van Velzen. 
Van die mededeelingen zij voorts vermeld, dat de 
eventueele bespreking van het avant-projet der open 
verbinding tusschen Amsterdam en de Noordzee (be
werker A. Iluet) in de September-vergadering te 
Amsterdam zal worden aan de orde gesteld; voorts 
dat het spook van het aanstaand zesde congres voor 
binnenlandsche scheepvaart, dat in 1894 te 's-Graven
hage zal worden gehouden, reeds nu opdoemde in den 
vorm van een zeer bescheiden aanvrage voor voorloopige 
kosten, welke gracieuselijk werd bewilligd, terwijl een 
verslag omtrent het vijfde, te Parijs in 1892 gehouden 
congres, bewerkt door dc leden J. F. W. Conrad, A. 
Déking Dura en J. W. Welcker, eerlang het licht 
zal zien. De lust en ijver onder de leden om, bij 
veelvuldige andere bezigheden, zich ook door het 
aanbieden van verhandelingen verdienstelijk temaken, 
blonk ditmaal helder uit. Door het lid A. A. W. H . 
König was eene beschrijving aangeboden van den 
bouw van een pneumatisch ge-fundeerden pijler van 
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de draaibrug over het Noordzeekanaal te Velzen, door 
het lid Jhr. E. L . Ortt eene studie over den invloed 
van eenige factoren op het verbruik van onderhouds-
materiaal voor grintwegen, door het lid J. D. C. M. 
de Roos eene verhandeling over enkele onderwerpen 
op het gebied der electriciteit van hooge spanning en 
door het lid G. R. H . F. Alpherts (in vereeniging met 
den heer J. L . Verbrugh) eene tweede verhandeling 
over het gebruik van vloei-ijzer voor bouwconstructiën, 
waarbij nog moet worden vermeld het door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangeboden 
verslag van de beproeving der bruggen over het 
Merwede-kanaal in de Staatsspoorwegbanen Utrecht— 
Rotterdam cn Utrecht—Amsterdam, bewerkt door het 
lid J. Schroeder van der Kolk. 

Dc eerste voordracht werd gehouden door het lid 
J. F. W. Conrad, die een onderwerp besprak, dat 
reeds sedert geruimen tijd hem had beziggehouden 
en ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter 
sprake was gekomen, namelijk de vraag in hoeverre 
het stelsel, dat tegenwoordig door het gemeente
bestuur van Amsterdam in toepassing wordt gebracht 
om die gemeente van versch water te voorzien, ver
dedigbaar is — om niet te zeggen uit het oogpunt 
van recht — met het oog op de belangen van land
bouw, veeteelt en volksgezondheid. In deze breed
voerige studie, door duidelijke graphische voorstel
lingen toegelicht, wees hij aan hoe, vooral in zekere 
perioden van het jaar, het inlaten van het water bij 
Zeeburg oorzaak was van het brak worden van het 
water in het Noordzee-kanaal en de omliggende 
boezems, met name Amstelland, al scheen dit, om 
bijkomende redenen, zich in den actueelen toestand 
te verheugen Met klem en nadruk drong de spreker 
aan op een behoorlijke regeling van den staat van 
zaken, die, naar zijne meening vrij wel op willekeur 
berust en wees de, voorzeker vrij kostbare middelen 
aan om in dien toestand verbetering tc brengen, 
waarbij het, naar zijne meening, onvermijdelijk was 
dat ook van Staatswege werd medegewerkt. 

In hoeverre het lid J. A Schuurman, de tegen
woordige directeur der gemeentewerken van Amster
dam , in zijne korte repliek, waarin hij zich op den 
bodem van een, naar zijne meening onbetwistbaar, 
recht bleef bewegen en in zijne verdere gedachten-
wisseling met den heer Conrad erin is geslaagd het 
breedvoerig betoog te ontzenuwen, zij in het mi Iden 
gelaten; zoo veel is zeker, dat hij, in de geestige 
gedachtenwisseling de lachers niet op zijne zijde had, 
vooral niet toen de bewering werd uitgesproken, 
dat, naar men gaarne aannam, Amsterdam het niet 
expres deed maar zonder oordeel des onderscheids. 

Ook de overige sprekers, de leden A. Iluet, 
J. Scholtens en Dr. E. F. van Dissel werden door 
den heer Conrad met veel gevatheid beantwoord. 

De tweede voordracht, waarmede de vergadering 
werd bezig gehouden en die door een schat van fraaie 
teekeningen was toegelicht, werd, in aansluiting aan 
vroegere mededeelingen betreffende Rotterdam, ge
leverd door het lid II. A. van IJsselsteyn, die de 
nieuw aangelegde drinkwaterleiding aldaar besprak 
en in al hare bijzonderheden breedvoerig en op 
duidelijke wijze verklaarde. De ruimte, waarover in 
dit weekblad kan worden beschikt, gedoogt slechts 
eene korte aanstipping van den rijken inhoud. Ach
tereenvolgens werden, na opgave van den omvang 
en de kosten van het werk, de ml,uitschuiven, de 
filters, de oorzaken van de water-verontreiniging en de 
middelen daartegen, dc krachtig werkende machines, 
de toren en het buizennet en de exploitatie besproken 

Enkele opmerkingen van de leden A. Iluet en H. P. 
N. Halbertsma stonden met deze voordracht niet in 
dadelijk verband. 

In den loop der vergadering gaf het lid G. E V. L . 
van Zuylen eene toelichting van de door welwillend
heid van den Minister van Koloniën tentoongestelde 
afbeeldingen betreffende den spoorweg-aanleg ter Su
matra's westkust, terwijl ten slotte het lid Alpherts, 
naar aanleiding van eene door denzclfdc-n Minister be
schikbaar gestelde verzameling photographieen, betrek
king hebbende op den verwoestenden bandjir, die 
eenigen tijd geleden op Java plaats vond, eene be
schrijving van die ramp ten beste gaf. Ook bij deze 
voordracht traden de leden Conrad en J .J . van Kerk
wijk eenigszins buiten de orde, waaraan d; orzitter 
op minzame wijze een einde maakte. 

Deze langdurige vergadering werd te 4 uren door 
den heer Leemans gesloten. 

IFTS O V E R DE „GROOTE K E R K " T E 
BERGEN-OP-ZOOM. 

(Vervolg en slot van bladz. 114). 
Thans kunnen wij een blik slaan op de overblijf

selen der Groote Kerk en daarbij trachten het zoo 
raadselachtige op te lossen, dat cr hier cn daar, maar 
voornamelijk aan de zijde der Paradeplaats, bij eene 
oppervlakkige beschouwing en onbekendheid met hare 
lotgevallen in schuilt. 

De heer Krüger zegt in zijne „Kerkelijke Geschie
denis van het Bisdom Breda", dat de later heilig 
verklaarde Geertruida, de dochter van Pepijn van 
Landen, in A° 6. . eene kapel gesticht heeft ter 
plaatse, waar thans de „Groote Kerk" staat, welke 
kapel door Amandus, Xe bisschop van Maastricht 
(voormaals bisdom van Tongeren, later van Ludiek 
of Luik) der Heilige Maagd zou zijn toegewijd. Deze 
wijding zou alsdan hebben plaats gehad in de jaren 
647, 48 of 49, gedurende welken tijd de 11. Amandus, 
bisschop van Maastricht is geweest.. 

Schrijver geeft de bron niet op, waaruit hij zijn 
bericht putte, wat wel te betreuren is, want heel 
waarschijnlijk is het niet; immers, eene bedeplaats, 
eenmaal aan de H. Maagd gewijd, zou ook bij ver
bouwing haar naam wel zijn blijven dragen, terwijl 
toch op oude kaarten de kerk nooit anders dan als 
de „St -Lambertuskerk" wordt aangewezen. 

Bovendien, al van onheuglijke tijden bestond er 
bij de „Lieve-Vrouwe-" of „Gevangenpoort" eene 
„Lieve-Vrouwekapel", waaraan èn poort èn straat 
hare namen ontleenen. 

De heer Krüger zegt zeil, eenige bladzijden verder, 
dat denkelijk die kapel door den II. Amandus zou 
gewijd zijn. Aannemelijk is het niet, dat dezelfde 
bisschop, in dezelfde parochie, twee kapellen den
zelfden naam zou gegeven hebben. 

Toegestemd echter, dat er in dc VIIc eeuw eene 
kapel op de plaats der kerk gestaan heeft, wat zeer 
waarschijnlijk is, vermits de vier hoofdwegen naar 
het vlek „Bergen", als die van 't Zuidland, Hui
bergen , Wouw en Steenbergen er samenliepen, dan 
zal het toch zeker aanvankelijk, tijd cn plaats in 
aanmerking genomen, een gering, wellicht van hout 
gebouwd kerkje geweest zijn , dat al spoedig de 
plaats heeft moeten ruimen voor eene kerk, die aan 
de behoefte der steeds aangroeiende parochie kon 
voldoen. 

De aangehaalde schrijver beweert verder, dat er 
omstreeks 't jaar 1000 (we denken reeds eerder) 

j eene „Lambertuskerk" op de Paradeplaats gesticht is. 
Onmogelijk is dat niet, maar die moet dan toch 
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later afgebroken zijn. Immers, men zal er evenmin 
twee „Lambcrtuskcrken" tegelijk hebben laten be
staan als twee „Lieve-\'rouwe"kapellen. 

Zeker was het de thans nog bestaande „Lamber
tuskerk" niet; deze is naar den stijl, kolom met 
spitsboog, te oordeelen, onmogelijk ouder dan 't begin 
of de eerste helft der XHIe eeuw. 

Dat er oudtijds op de Parade een kerkachtig 
gebouw gestaan heeft, is gebleken uit het — nu 
ongeveer tien jaren geleden — aan de uiterste noord
zijde van „Thalia" gevonden muurwerk, waartegen zich 
de overblijfselen van den ouden kerkhofmuur aansloten. 

Wat er van zij : van die oudste kapel, van die 
oudste kerk weten wij niets met zekerheid. 

Ook is er niet veel bekend van de huidige „St.-
Lambertuskerk", „eette masse imposante sans nom 
d'auteur" zooals wij Victor Hugo nazeggen, dan 
dat van overoude tijden er verschillende altaren in 
gevestigd waren, die door kapelanen bediend werden. 

Om de kerkelijke geschiedenis der invalide is het 
ons echter op dit oogenblik minder te doen, dan 
om de bouwkundige. 

Het moet al vroeg een treffelijk gebouw geweest 
zijn Nemen wij de gravuren ter hand, door C. 1'ronk 
geteekend naar de bouwvallen, die na het bombar
dement van 1747 overbleven, dan ontwaren wij, dat 
het schip der kerk, thans de prcekkerk, op kolommen 
rustte, overeenkomende met dc pilaren, die de kapellen 
scheidden; dat er eene lage en eene hooge rond
gaande galerij met lichtramen bestond, en dat van 
buiten de gewelven gesteund werden door contreforten 

'uchtbogen, waarvan een dier gravuren er ons 

enen 
geen 

stond, 

en 
nog twee bij den toren te zien geeft. 

Het dak der kerk was toen even hoog als thans 
het steenen gedeelte des torens. Het heden nog be
staande hoogkoor, dat een juweel van proportie is, 
vertoont er zich, op de hoogste gewelven na, nog 
bijna ongeschonden. Van onder den toreningang ge
zien moet het eene hooge, fraaie, zij het al niet 
overgrootc kerk geweest zijn. 

De toren moet ook al zeer oud wezen, althans 
wat het gedeelte beneden de galmgaten betreft. Dc 
hoofddeur schijnt aanvankelijk cene andere gedaante 
gehad te hebben dan de tegenwoordige; zonder dat 
zou de dichtgemetselde spitsboog, vlak er boven, 
geen reden van bestaan hebben. 

Het bewijs, dat de toren een tweelingbroeder van 
de kerk kan zijn, alsmede, dat de schandelijke ge
woonte , van monumentale gebouwen met allerlei 
huizen en huisjes tc omtimmeren, niet aan den jon
geren tijd mag geweten worden , wordt geleverd door 
eene opdracht van 1434, van het huis thans bewoond 
door den bierhandelaar Hogers. 

Heide huizen trouwens, ten noorden en ten zuiden 
van het kerkpad, dragen de sporen van hoogen 
ouderdom. 

Men vindt weinig steden, waar de oude kerken 
niet op deze wijze bedorven zijn. 

Gebrek aan ruimte binnen de stadsmuren bij toe
nemende bevolking, of wel geldgebrek bij de kerk
fabrieken , lokte tot het verkoopen der natuurlijk 
zeer gewilde, dus ook zeer dure bouwterreinen uit 
en dit kan als reden, zoo niet als verschooning gelden. 

In de eerste helft der X V J « eeuw heerschte er groote 
welvaart in de stad. De bevolking nam met den dag toe; 
weeshuizen, ziekenhuizen en verpleeghuizen ontstonden, 
of werden uitgebreid. Wat wonder, dat de parochiekerk, 
bij eene uitsluitend Katholieke bevolking, te klein ge
worden was en men tot het besluit kwam, die, óf 
door aan- óf door ver- óf door overbouwing te ver-

grooten. Dc ruimte in de kerk was zóó onvoldoende, 
dat den „scoelmcester" gelast werd, de jongste scho
lieren onder de hoogmis thuis te laten en alleen met 
de oudste tc komen zingen, omdat het koor bij het 
altaar niet allen kon bergen. 

Vermits er geen plannen meer van bestaan, zal 't 
wel altijd een raadsel blijven, wat men juist bij die 
verbouwing in den zin had. In elk geval mag men 
als zeker aannemen, dat het nog bestaande hoog
koor, hoe fraai ook, als zijnde veel te smal om het 
tot schip te bezigen, veroordeeld was. Eenvoudig 
genoeg is dit op te maken uit de omstandigheid, dat 
men van den „pourtour" of omgang reeds twee steun
pilaren had afgebroken, waarvan de plaats door de 
overblijfselen der stralen in de gewelven, die daarop 
samenloopen, juist te bepalen is. De gedeelten der 
gewelven, die zoolang konden blijven zitten, heeft 
men tijdelijk met andere verbonden. 

Men moge dien ouden „werekmeesters van der 
kereke" ten laste leggen wat men wil, dat ze on
doordachte streken deden, daarvan zal men hen wel 
nooit beschuldigen. 

Zooals men overal elders handelde, waar zich 't 
geval voordeed, en zooals trouwens de eenvoudigste 
logica meebracht, men smeet geen oude schoc 
weg, voor men nieuwe had; m. a. w. men brak 
kerk af. voor er een andere in de plaat: 
waarin dc diensten verricht konden worden. 

Men ving gewoonlijk aan met buiten de bestaande 
kerk te bouwen , vóór alles met het hoogkoor , omdat 
daar de plaats van het hoofdaltaar was. In den regel 
nam men daarbij nog een dwarsschip onderhanden. 
Was dit een en ander klaar, dan werd dat gedeelte 
tijdelijk van het bestaande oude door een muur ol 
beschot gescheiden, 't werd voorloopig als kerk ge
wijd en was voor den dagelijkschen godsdienst gereed. 

Zoo ook is het ontegenzeglijk hier gegaan; de oude 
kolommen, die men op de Paradeplaats nog kan zien 
tusschen de middelste, zware bundelpijlers, en die 
men zoo lang moest behouden , omdat er de gewelven 
van het oude hoogkoor op moesten blijven rusten, 
bewijzen het voldingend. 

In welke jaren dat nu alles zoo gebeurd is, valt 
niet op te speuren, maar wel dat er in 1428 reeds 
een deken en kapittel was, cn dat in 1432 de kerk 
genoemd werd „de pasvoltooide nieuwe kerk". Dat 
het aangebouwde gedeelte het nieuwe hoogkoor be
vatte, blijkt uit eenige met O.-Indischen inkt vervaar
digde, zeer fraaie en zeer juiste teekeningen van B. 
Klotz, van het jaar 1671. 

Wanneer deze kerk, of dit gedeelte der toekomstige 
kerk, aan de H. Geertruida, wier cultus hier in 't 
volk leefde — 't zij dan terecht, of ten onrecht — 
als een soort plaatselijke heilige gewijd werd, is 
nergens te vinden. 

Of men daarna een tijdje gerust heeft van 't bouwen 
en eerst dc kerk inwendig gestoffeerd heeft; of men 
aan den „pourtour" of omgang rond het koor heeft 
getimmerd; of men misschien den toren wat heeft 
opgetrokken , om daarop kap en klokken te kunnen 
stellen; of 't geld op was? Wie zal 't zeggen? 

Trouwens, men behoefde zich nu niet meer te 
haasten; niets belette van tegelijk in beide half ver
eenigde, half nog gescheiden kerken dienst te doen. 

Dat men de voorgenomen plannen intusschen niet 
voor goed op zij gezet had, blijkt daaruit, dat inen 
in hetzelfde jaar 1446—47 , toen de nieuwe klokken 
opgehangen zijn, aan meester Everaert van Antwer
pen (toenmaals bouwmeester aan de O.-L-Vr.-kerk 
te Antwerpen) „die der kereken werekmeester is", 

eene belooning heeft gegeven „van dat hij den rent
meester avijs gegeven heeft van hoeren wereken". 

Daarop gevolgde kwade jaren voor dc stad, moeten 
den verderen kerkbouw belemmerd hebben 't Was 
ook geen kinderwerk, als men die zeven bogen be
schouwt, die nog in den muur aan dc Parade zicht
baar zijn , en die op zeven beuken, of althans zeker 
op vijf beuken met twee rijen kapellen wijzen. 

In 1479 kwam Keldermans, de beroemde bouw
meester van Mechelen, „om raad tc geven over stads 
wereken"; er staat niet bij, welke die werken waren, 
waarschijnlijk echter dc kerk, ofschoon 't ook mo
gelijk de hooge of St.-Christoffelzaal in 's I Ieerenhof 
was. Meer zekerheid bestaat er, dat men in 1520 
weer ernstig aan 't voortzetten van 't werk dacht, 
want toen heeft Cornelis Pauwclssone, timmerman, 
aangenomen „om te wezene bedrijf van den nijenen 
tijmere der kerek." 

Onder Paus Martinus V, in 142S, schijnt, wij 
zagen dit hierboven, de nieuwe of St.-Gocrtruida-
kerk reeds tot een collegiale kerk verheven te zijn, 
welke verheffing in 1442, den 7<'<-'" der kalender van 
Juli, door zijnen opvolger, Eugenius IV, werd be
vestigd. 

Deze verleende in 1444 een aflaat aan allen, die 
bijdroegen in den opbouw der kerk van Bcrgcn-
op-Zoom. 

In 1525 is door Jan III van Glymes voor de kerk 
opgericht eene loterij en in 1541 werd nogmaals 
octrooi verleend aan Dame Jacqueline de Croy „duo-
wagicre van Antonius 1, marquis van bergen" om te 
mogen „opzetten eene loterij in den naem ende van 
weghe der kereke van bergen". 

De ingekomen gelden zullen gediend hebben tot 
vorming of versterking van een bouwfonds: die ge
looven , haasten zich niet. 

Van de eigenlijke beeldstormerij in 15Ó6 blijkt 
niets, maar op den 8«" November 1580 brak voor 
de kerk de dag van gramschap cn ellende aan. 
Eenige soldaten der bezetting met het grauw sloegen 
de deuren open cn drongen naar binnen; zij ver
woestten alles wat onder hun bereik kwam; de kale 
muren en gewelven konden getuigen van der vandalen 
moedwil. 

In 1584 is de jongstgebouwde St-Geertruidakerk, 
op 't Oud-kerkhof, thans Paradeplaats, 't zij door 
soldatenmoedwil, 't zij bij ongeluk in brand geraakt 
en verwMM, 

Bijna een eeuw lang moet de bouwval, zooals men 
dien op de hierboven vermelde teekening van Klotz 
nog in zijn geheel ziet, daar zoo gestaan hebben; 
immers lang genoeg om de geheugenis verloren te 
hebben doen gaan, dat onder het puin de nog onge
repte grafkelder der heeren en markiezen van Bergen, 
die voor 't hoogkoor gelegen was, zich bevond; zoo
dat die, bij de opruiming van den steenhoop, in't eind 
der XVIIe eeuw, letterlijk ontdekt werd. Nadat alles 
was ingevallen en gesloopt, zijn dc steenen als fundee
ring der nieuwe (thans gesloopte) fortificatiën gebruikt. 

Er schoot toen van dien jongsten aanbouw niets 
dan het thans nog bestaande, zij het ook in minder 
verminkten vorm, over. 

Sedert geruitnen tijd, cn zeer zeker na de oprichting 
van het kapittel, zal de naam van St.-Geertruida-
kerk, doch waarschijnlijk ten onrechte, zooals wij 
hebben getracht aan te toonen, op de geheele sa
menvoeging zijn toegepast, en, na het verdwijnen 
der eigenlijke St.-Gcertrui op den overgebleven St.- I 
I.ambertus zijn overgegaan. 

St.-Lambertus schijnt zich nooit in de populariteit 

der Heilige Geertruida, aan wier naam zich tal van 
legenden vastknoopen, te hebben mogen verheugen. 
Op eene gedrukte en op het archief te Bergen-op-
Zoom aanwezige kaart, van het jaar 1620 ongeveer, 
heet de overgeblevene kerk „Dc Groote of St.-Lam-
bertuskerk." 

Volgens Van der Aa is zij in 1587 bij de Calvi
nisten, later dc Nederlandsch-Hervormden, in gebruik 
genomen, in wier bezit zij tot den huldigen dag is 
gebleven. 

Gedurende de berenning onder Parma in 1588 
heeft de kerk niets, gedurende de werkelijke bele
gering van 1622 zeer weinig geleden. 

Geheel anders ging het er in 1747 toe. Den I9 u e n 

en 20 s l e n Juli werd de stad door de Franschen met 
gloeiende kogels beschoten en gebombardeerd; 's mor
gens om 8 uren stonden kerk en toren in lichterlaaie. 

Alles wat brandbaar was verbrandde; met de kap 
van den toren viel ook, benevens de luidklokken, 
het klokkenspel naar beneden, dat later door de 
overwinnaars werd weggevoerd naar Valenciennes, 
waar het nog omtrent een eeuw heeft gezongen en 
gespeeld, tot de toren, in welken het zich bevond, 
nu een halve eeuw geleden, omviel, waartegen geen 
klokkenspel ter wereld bestand is. 

De muren, raamgalerij, pilaren en gewelven in 
het schip der kerk, stonden na den brand nog ge
deeltelijk overeind, maar in Februari 1748 stortte 
dat alles in- en door elkaar en bleef er van het 
prachtige , middelecuwsche kerkgevaarte niets herken
baars meer over, dan het nog bestaande hoogkoor 
achter het ijzeren hek, waarvan echter de hoogste 
rij kerkramen later nog is afgebroken, óf omdat de 
ramen niet meer tc herstellen waren, óf omdat die 
restauratie de geldelijke krachten zou te boven ge
gaan zijn. 

Na het uittrekken der Francoisen den 7' l e" December 
174S was Hergen-op-Zoom één groote puinhoop. 

Machteloos lag daar dc eenmaal zoo welvarende , 
bloeiende stad, cene bedelares gelijk. De openbare 
liefdadigheid werd voor de arme ingeroepen. 

In 1751 begon men weer wat huizen op te tim
meren, en ook kerk cn toren bekwamen hun deel. 

De kosten van het in orde brengen ervan, waren 
op ongeveer honderdduizend gulden begroot. Maar 
wat was een ton voor een reus als de oude St.-
Lambcrt? 

Pour comble de malheur, viel de herstelling in 
den ploertigsten pruikentijd, toen men zoogenaamd 
zuiver Jonische portaaltjes aan Gothische kerken 
plakte, 't Is dan ook moeilijk iets onhcbbclijkcrs te 
verzinnen, dan die domme, reusachtige sucre-d'orge 
pijpen, die onder den naam van kolommen, die 
houten kraam daarboven dragen. 

Ook de Gothische toren kon het noodlot niet 
ontgaan, bekroond te worden met een echt achttiende* 
eeuwsch, vadcrlandsch koepeltje, zooals men ze nog 
uit dien tijd, aan zoo menige oud-Hollandsche trek-
schuitenvaart aantreft, alwaar ze tot den huidigen 
dag, des Zondags den wellust uitmaken van den der 
werkendaagschc-stroop-en-krentenbeslommering ontvlo
den eigenaar. 

Toch leeft nog die oude kerk, toch staat nog die 
oude toren! En wanneer men overweegt, dat onder 
die leelijkc houten kap al reeds zoo menig bezielend 
woord ter zedelijke opbeuring tot een aandachtig 
gehoor geklonken heeft en nog klinken zal, dan 
kunnen wij niet nalaten beiden verminkten stumpers 
een nog lang leven toe te wenschen. 



P R I J S V R A G E N . 
D R I K PRIJSVRAGEN, IX 1892 UITGESCHREVEN DOOK DE 

MAATSCHAPPIJ T O T UEVORDERINC DER BOUWKUNST. 

Ten vervolge van de mededeeling, voorkomende 
in het nommcr van 1 April, bladz. 106, is dienende 
dat de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
in zake de door haar uitgeschreven prijsvragen dc 
volgende bekroningen heeft toegekend: 

Vrijstaande predikstoel met doophek, enz. in een 
Protestantsche kerk; den tweeden prijs (zilveren me
daille en getuigschrift) aan A . J. Joling, architect 
te Amsterdam, en den derden (bronzen medaille en 
getuigschrift) aan Th. J. Bremmer Hz., architect te 
Amsterdam. 

Getuigschrift ten dienste der a/deelingen van de 
Maatschappij; den tweeden prijs (bronzen medaille en 
getuigschrift) aan J. L. M. Lauwcriks te Amsterdam, 
en eene vergoeding van / 25 aan C. N. van Goor 
te Rotterdam. 

A F D E E L I N < ; A M S T E R D A M V. D. M. T . B. D. 15. 

Op de prijsvragen , uitgeschreven door de afdeeling 
Amsterdam, zijn de volgende antwoorden inge
komen, als: 

I5U' prijsvraag, het ontwerp voor de behandeling 
van een zijwand van een salon in een modern hee
renhuis ; drie antwoorden, onder de motto's I / 'nl-
kacltel, 2 Salon en 3 / / . t'. 

2 < l e prijsvraag, het ontwerpen van een schuifven-
Sterkozijn voor een vrijstaande villa; drie antwoorden, 
onder de motto's 1 Ave, 2 C. C. M. (monogram) 
en 3 Praktijk. 

O U D K K U N S T . 
Met belangstelling nam ik kennis van het laatste 

opstel van uw voortreffelijken tijdschriftlezer. Zijn ver
zuchting, dat er ten onzent zoo weinig belangstelling 
is voor de gedenkstukken van het verleden, zal bij 
menigeen weerklank hebben gevonden. 

Toch meen ik, dat de billijkheid medebrengt dat 
gewezen woedt op de pogingen, die in het werk 
gesteld worden om in den toestand verbetering te 
brengen. 

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Am
sterdam b.v. is op het oogenblik bezig met eene ge-
illustreerde beschrijving van de oude gebouwen enz,, 
nog in de provincie Noord-Holland aanwezig. Het 
eerste deel van dit werk heeft verleden jaar het licht 
gezien en zal, naar wij hopen, door meerdere gevolgd 
worden. Het ligt niet op mijn weg hier van dit werk 
een critiek te leveren; ik bepaal mij daarom tot de 
vermelding, dat geen gehucht van de in het eerste 
deel behandelde landstreek, het oude Westfriesland, 
onbezocht is gebleven, en dat bijna overal wat merk
waardigs gevonden werd. Indien de verdere deelen 
met evenveel zorg bewerkt worden als dit eerste, 
zullen wij althans van eene der Nederlandsche pro
vinciën een „inventaris'' bezitten, die voor de buiten-
landschc, met name de Duitsche, niet behoeft onder 
te doen. /:r« getrouw lezer. 

V R A G ]•; N 15 U S. 
Hoe is de inrichting van z. g. doolhoven of dwaal

tuinen , als bijv. het vorige jaar te Scheveningen 
waren? Bestaan daarvan teekeningen in eenig boek 
of tijdschrift ? Kan iemand daarvan eenige inlichtingen 
of schetsen geven ? 

TENTOONSTEI.I.IN'ti VAX I)K S(M'IËTKIT MOMl'S 
TE MAASTRICHT. 

Het bestuur der Sociëteit Muniiis te Maastricht, dat met gulden 
letteren de woorden pletter, ehariteit in zgn benier geschreven 

heeft, toont in den Inatstea tgd ook een warm hart voor kunst 
te bezitten. 

Heeft die Vereeniging op het gebied der toonkunst reeds lang 
hare sporen verdiend, ook de afdeeling llceldcnde Kansten is 
thans Upper in do weer om ook hnrcrzgds bet p u b l i e k iets aan 
te bieden. Dat bewees wederom de op 2, it en 4 April jl. ge
houden tentoonstelling, waar wij met veel genoegen een paar 
uurtjes doorbrachten. 

Wij vonden daar in de eerste plaatB een uitgebreide, niet alleen 
kostbare, maar uit een historisch oogpunt belangrijke verzameling 
van etsen, gravures, teekeningen enz. van Maastricht cn omstre
ken, waaruit een denkbeeld tc maken is van hetgeen er gedurende 
de laatste 5 eeawen o. a. hij de verschillende belegeringen is 
voorgevallen en welke gedaante-verwisselingen l.imhurg's hoofd
stad met omgeving gedurende dat tijdsverloop ondergaan heeft. 

Verder gaf Olden/eel's kunst-portefeuille uit Itotterdum eene 
belangrijke verzameling aquarellen van onze voorname artisten 
te aanschouwen. \Vjj noemen van dezen o. n. werken van 
mevr. Itilders vaa Itusse, mejiitf. Verkerk l'istor'ms en Koose-
hoom. en van de heeren Stortenbeker, Vaa der Sande l.acoste, 
Duchatel, Kerelman, Hovnck van Papendrecht, liocliusscn, Sehip-
perus, Itipelius, Xakkeii, Knclofs enz. en mogen niet onvermeld 
laten de inzendingen van onzen stadgenoot V. d. Vliet, leeraar 
voor bet handtcckcncn aan de Hoogere Burgerschool alhier en 
van onze dillettanten Spranken cn Xijpels. 

Wij zouden dc tentoonstelling ais welgeslaagd kannen be
schouwen, nis wg geen reden hadden ons beklag te doen ea tevetiB 
onze verwondering neer te schrijven over den geringen ijver, 
dien de ontwikkelde bevolking van Maastricht aan den dag legt, 
om een paar uurtjes tgd en een schamel otfer te wgden aan het 
bezichtigen van zaken, die ait een oogpunt van geschiedenis en 
kunst zooveel belangrijks en schoons te aanschouwen geven, 
want een bezoek vun een paar honderd personen o| ne bevol
king van 32,00(1 inwoners is waarlijk bedroevend. 

MAATSCHAPPIJ TOT ISEVOKDEKINti DEIt HOIWKI'XST. 
AFOKKUXG AMSTKUOAM. 

Vergadering van Vrijdag 7 April 1896. 
Door ziekte van den Voorzitter, werd de vergadering door 

den Vice-voorzitter geopend cn medegedeeld dat op de uitge
schreven prijsvragen waren ingekomen de navolgende ontwerpen: 

le prysvraag, het ontwerp van de behandeling van een zjjwnnd 
van een saloa ia een modern hoerenhuis| drie antwoorden onder 
de motto's: Vulkachel, 2 teekeningen, Salon en //. O. ieder 1 
teekening. 

2e prijsvraag, bet ontwerpen van een si huifvensterkozgn voor 
eene vrijstaande villa: drie antwoorden, onder de motto's: Ave, 
1 teekening, ('CM (monogram), 3 teekeningen, en frak/ijl; 1 
teekening. 

Vervolgens werd een schrijven voorgelezen vaa dc tiinmer-
gezellen-vereeniging „Uoacordia Inter Nos", behelzende het ver
zoek oin 3 afgevaardigden tc zenden ter behandeling der gestelde 
vragen, in een vorig schrijven aan de Afdeeling gericht. 

Deze commissie zal bestaan uit f) architecten, (*» patroons en 
ti werklieden. Als afgevaardigden voor de Afdeeling werden be
noemd de heeren limning, Van der Pek en l.andré en aan het 
bestuur oyergelateu om, wanneer eventueel nog inecr afgevaar
digden worden gewenscht, de leden daarvoor aan tc wijzen. 

De rap)H>rten op de vragen door het Hoofdbestuur gesteld, 
werden behandeld en vastgesteld. 

Xadat vervolgens de heer Jan Hamer als lid vaa dc Afdeeling 
was aangenomen, verkreeg den heer W. A. Itriuck het woont, 
die een overzicht gaf van de geschiedenis vau de tegels en het 
gebruik dat van dit vcrsicriagsmiddcl is gemaakt. 

De heer Van der Pek stidde hierna voor om een vaste com
missie uit de vooruitstrevende ledea van de Afdeeling te benoemen, 
die zich zoude bezig houden met dc behandeling vaa sociale 
vraagpunten. Op voorstel van het Hestuur werd bepaald deze 
zaak ia eene volgende hjjecukomst te behandelen en de verga
ring daarna gesloten. 

B I N M E N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 
's-(tu.vv>Mi\(iE. IU* jiirv voor de prijsvraag, uitgeschreven door 

«li- Redactie van De Postiljon* in zake het ontwerp van een 
postzegel voor Xedorlnnd, bestaat uit dc heeren A. Ie Comte, 
Jozef Israels en K. \V. Y. Kcrling. 

l'KKSOXALU. 
Hij Koninklijk bentint is ,1. II. van Keghoii benoemd tot lid 

der commissie van toezicht van 's Kijk* Museum te Amsterdam. 
Hij Kon. besluit in nan A. Douglas, op zijn verzoek, eervol 

ontslag verleend als ingenieur-verificateur van liet kadaster. 
Door den Min. van Koloniën is de heer A. Ph. K. 1». van 

Malson gesteld ter bescbikking van den (Jouv.-Heneraal van Xed.-
1 mlU:, om te Horden benoemd tot adspirnnt-ingenieur van den 
W l l t t T r l t a t l t . 

— Ann den opzichter le klasse hij den Waterstaat in Xcd.-
Indié' li. W. van de Kanier is een tweejarig verlof naar Kuropa 
verleend. 

— Tot tijdelijk opzichter bij de gemeentewerken te (ironingen is 
benoemd de beer It. de Graaf, bouwkundige te Leek. 
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— Tot gcincente-bouvvkuadigc te Krom
menie is benoemd de heer J. L. Ooms. 

— De heer C'. A. llombach, architect te 
Amsterdam, verwierf op de Itakkerijtentoon-
stelling te (lent de hoogste onderscheiding 
(gouden mcduillc) voor het beste systeem 
bakoven. 

— Bij de te Batavia gebonden examens 
voor architect cn opzichter hij den water
staat zgn geslaagd: voor het architeets-
examen C. Vrcedonburg: voor het op
zichters-examen: II. i.a Tonhainc, J. A. 
l.aprc, 0. J. Cohen, A. Brecvoort, F. Cephas, 
E. V. Mathcron, H. I,. van Spal, Th. C. 
Harst, A. Bronst de Kochebrune. 

— Tot directeur der Kotterdatnschc Watcr-
leiding-maatscliuppii is in de plaats van den 
hoer O. van do (level, aan wien eervol 
ontslag als zoodanig is verleend, benoemd 
de heer .1. de Koning, te Njjmegcn. 

— De heer C. W. Snellebrund, directeur 
der gasfabriek te Mcppel, is benoemd tot 
adjunct-directeur der gasfabriek te Ifio de 
Janeiro. 

— De heer J. van boenen, gemeente-
architect te Bolswnrd, is tengevolge vun een 
noodlottig toeval overleden. 

M. SYMONS, 
Viriel- iMgetaieur. 

E v-Y rrt nrr w Y> rv X' t.» \j. X X. Jgt jCi. SJ iflu JU».. 

V A C A N T E HI'.TKEKKINtlEN. 
— Directeur der gasfabriek en 

hoogdruk wat e rlo i di n g te Dordrecht: 
hon. f BflOO met vrije wooing, vuur, licht 
en vrijdom naar de ie, 2e en 3c grondslagen 
in 'sliijks pers. belasting. Adr. vóór 24 April 
aan den burgemeester. 

— Hoofdopzichter bij dc ge
in e e u t e - r e i n i g i n g te Rotterdam, vol
komen bekend met niestbereiding, bundel 
in mest, rioleering, baggerwerk enz.: hou. 
/' 1500 it /' 2(1(10. Adres vóór 25 April aan 
deu burgemeester. 

— Hoofdinspecteur over bet bon
wen te botterdam. Jaarwedde /' 2800 a 
/' 3000. Adres vóór 1 .Mei aan I!, cn W. 

— V i c r onderw ij I er s aan de am
bachtsschool te Alkmaar, voor timmeren, 
smeden, niciibeliuaken en verven, .laar-
wedde ƒ700. lal. bij den directeur II. .1. de 
(ïroot. Aangifte vóór 1 Mei aan bet bestuur 
der school. 

— Machinist bij de duinwaterleiding 
vaa 's-draveiihage. Jaarwedde aanvankelijk 
ƒ 1(H)0. met vrije woning, vuur en licht. 
Adres aan Burg. en Weth. vóór is April. 

A D V E R T E N T T E N . 

riioxozi \ « n i ril i E , 
e n S t é c é o l A p e l ill icit l i lig 

van 6 J THIEIHE, te Arnhem, 
Dc ondorgeteokondc vestigt de aan

dacht op zijn inrichting roor IMioto-
litliugi'il |>liie. bijzonder geschikt 
voor de reproductie van I'IIIIIN, Tee -
ke i i inge i i enz. van l l l l . Architecten 
en Bouwkundigen ; op die voor ï ' l i o t o -
zin<'«:;.>.rn|>lii<' voor de reproductie 
van E' laten cu iivuriNsj ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van l l l l . Uitgeven en op zijne 
S t é r é o t j |>e-illl i c l l t i l lg voor l l l l . 
Drukken, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

G- J. THIEME. 

P e l t & Co. 
IHH I I H I H tl. UlHMluiven 41. 
M-HOHVH. K a n a a l D---93. 
Hnndel in idle soorten buiitrinitlerinlen. 

Advies en aanleg C e n t r a l e V e r w a r 
m i n g cu LncIO ververwcli ing. 

O X T S M K T T I N t i S O V K N S . 
( I lroogi i irioli t in ge il -t.asv uren . 
Toestellen tot het k i e m v i ' i j ken 

van het d r i n k w a t e r 

H. J. WESSELS, 
l l n i i U c l n n r in tijm' l l o i i t n u r c i i , 
ills: MutlOllic, \n ten . ISt' lltloo ril - 11 •' . 

0 - Z . V o o r b u r g w a l 128, A m s t e r d a m 
Eenig adres van alle soorten l'niiccicu 

j voor S|Kior- en andere Kjjtuigen. 

AANBESTEDING 
Het I I K K M K A A D S C I I A I ' van de 

MARK en D i x n : i . zal op II eteetneleim 
deu 'Uio .illi'il I.S».Ï. des vuotlllicl-
dags ten 10 ure, in bet Hof run Hol
land te liitKiiA. in het openbaar A A N -
B E S T E D E N : 

l 'e liei-Mtellingeii en vern ieu 
wingen met liet e e n j a r i g 
onderhoud der SI li is-. Iti.j»-
en l ' a k n e r k e i i : liet n iaken 
eener BnUM ii i m n i r :>|> |>aal-
l u i i d e e r i n g en betonkoli'er 

volgens Bestek No. 1. 
l iet Itagggervverk in die r i 

v i e r in twee wereeelen en 
m a s s a , /.iinieii :tlOOO 11 . 

volgens Bestek No. '2. 
Aanwijzing te llinlilsas op Woens

dag 20 April lS'.tii, voorin, ten 10 ure. 
De bestekken No. 1 en 2 zijn op 

\franco aanvrage, tegen betaling van 
50 centen per exemplaar, te bekomen 
ten Kantore van den Waterbouwkun
dige, den lieer F . A . II. VA-N D K R 
VAABT te itad-tinstel, bij wien tevens 

j de noodige inlichtingen tot den dag 
der besteding te bekomen zijn. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

F RI E S L A N D . 

AAIBESTEDIU&. 
Op I i'ijeleim deu 9 8 l / < * » 7 i m . t . 

des namiddags ten een ure, zal in bet 
gebouw van het Provinciaal Bestuur 
te Leemritrden, overeenkomstig S tj 1 
cn '1 van de administratieve bepalingen 
der A . V., bij enkele inschrijving wor
den aanbesteed : 

De v e r b e t e r i n g v a n de IIA 16-
l . l \ 4 . F I < V A A K T . v n n d e 
Ver l t in txbrugte L e e n n ar
den tot K i n g m a t i l l e . 

H a in i n g / 47,500. 
Het bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw. 
Gezegelde formulieren voor iiischtij-

vingsbiljettcn zijn tegen betaling van 
V.) cent en bestekken tegen betaling 

j van / ' / op het Bureau van den Provin
cialen Hoofdingenieur verkrijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan 
op Woensdag den 26 A p r i l , 's voor-

: middags ten 10 ure. aanvangende te 
Leeuwarden. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te be
komen bij den Ingenieur vun den 
Provincialen Waterstaat te Leeuwarden 
en bij den Opzichter II. M O l ' W te 

! Huiznin. 
Leimeurden, den li Apr i l IH'.III. 

De Commissaris ihr Kuniinjin in 
de provincie Vriesland, 

VAN' I I A K I N X M A TIIOI'. S I . O O T K X . 

Dpzichter-Teekenaar. 
Ken jo>nj>'iiieiiMeli. zoekt dour be-

indiging der werkzaamheden, plaatsing 
i als o | » 7 . i c l i t e r - t e e k e i i n a r . 

(ioede iicttiiijscltrifteii staan hem ten 
dienste. Blieven franco letters I'. C. Re-
d a c t i e b u r c a i i . 

B E N N E W I T Z & C ° . 
Papier3tlic - fabrikanton. 

" DAMRAK 85. AMSTERDAM. 
bevelen hun rceiis zoo uunslig lickciui fabtik;iat aan tot decoratie van Plafonds cn Wanden, zoaal* 

Krot.n, Kn..l, Perk cn andece lijsten, Ilosetteo. Ueui-
hekroniiigeii enz ter geheele vervniigiiiK van .stuk;idour-

werk; bet laat rich zeer gemakkelijk en tegen alles beves
tigen, is zeer licht, lejïen vocht cn vuur bestand, direct te 

beschilderen, eigent zich zoowel voor nieuwe als te nioilerniseeren 
gel>ouucn cn ka i bij verhuizing zot der g. vaar voor breken afgenomen 

cn in de te betrekken woning lievestigd worden. Het lastige witten 
Vervalt en ongelukken, door afvallen, zooal» bij gips dikwijls voorkomt 

zijn totaal unmoyelijk tjeiUnslrcerd monsterboek a f 1 — vot krijgbaar. 

Deugdzaam Stukadoorwerk 
met A d a m a n t , C h r n m o l l t h en B i r n i l i . Cement . Speciaal aanhevolcn 
voor O P E R A T I E - , B A D K A M E R S , K E U K E N S , L A M B R 1 S E E R I N G E N enz. 
Overtreffen door hunne hard- en gladheid en wit glanzende oppervlak to verro 
het gewone S t i i c a d n o r i v r r k . 

<•ieil.-i.SCll. J. IIA AG K J.llxil. Rotterdam. 
O -o 
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Naatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 
gevestigd tv tl \ \CIIKKTKII. 

M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L f 12,000,000.-

D i r c H c u r voor \(Mlorliiiul: 
C. G. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 

Hli i i t I iu i i i idneele c n Fol lee t ieve V e r z e k e r i n g e n mot F a b r i 
k a n t e n , A a ii n e n i e r » en andere W e r k g e v e r » tegen / . é é r voor
deel igc V o o r n n a r d e n . 

SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

Th. W. SANDERS & Co., Chemicaliën. 
I K l r l l M . I I A t ' I I T 7 » . A J I S T F . l t O U 

•ren tot « e e r b i l l i j k e prijzen voor 1111. bouwondernemers: 

CARBOLINEUM „AVENARIUS", 
ZK.I'.t/i It A S . SI . \ K K l ' . W V t H . . J I F X I K . l ' I J I ' Z W A VFAL enz. 

BECKER &BUDDINGH. 
- A l ' I l l l O l l l . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

VAN 

W A T Ü K P A N - IIOFIt Jl F.F.T-
KX ANIIKIIK 

I X S T R I ' J I K X T E X . 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S . T E E K E N A A R S , enz. 

G e ë m u illeerd-ijzeren 

I*eil m ohalen. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 4, bij bet Paleis voor Volksvlijt. 

Groothandel in Bouwstoffen. 
MoxHA'k, Vloer- en Waudtegels. 

V r a a g t eeken ingen en « r i j z o n . (2) 
Begrooting en pluimen voor F I J N E W A N D H E K L E E D I N C E N op aanvrage gratis. 

G. & B. FABBRIGOTTI te Carrara, 
berichten hiermede dat zij uan de 

De Ruijteikade 95, A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een D E P O T van I T A I.I V A \S< II MA It M i l It. Ruime 
keuze van l*laten en Tege l s in fraaie qualiteit. 

Men adresseert' zieh unit hunnen Vertegenwoordiger 

titntltitu-.- lit- Itiiijlcilnnle- ».». AMSTERDAM. 

Waterleiding van Breda. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van BREDA zullen opMmmn 
tltii, ilea Intra rifi ISi»:t des 
middags ten t'4 uur (loeale tijd) ten 
Raadhuize A A N B E S T E D E N : 

liestek no. 2. 
H e t b o n n e n v a n den W a t e r 

toren met Hoogi-OMervoir 
voor de gemeente l i jke 
W a t e r l e i d i n g , op een ter
r e i n aan den Oost hui ten-
s ingel te l i l t F I » A . 

Bestek en teekening liggen ter visie 
ter Secretarie der (Iemeente en ten 
kantore van den Ingenieur J . SCHOTEL, 
Oostzeedijk te Rotterdam en zijn te 

bekennen tegen I* 5J...O per stel bij de 
Uitgevers OKIIHOBIIKIIS OtKooi'te Un

do cn bij genoemden Ingenieur. 
Aanwijzing in loco zal plants hebben 

op Dondrrdaa dm 'iOe April o. s. dos 
namiddags ten é é n uur (locale tijd.) 

Dc inschrijvingsbiljetten kunnen tot 
liet uur der besteding ten Raadhuize 
worden ingeleverd. 

Har ije meester en Wethouilcrs rooriioemd 
Ed. ( i l ' L J É , 

Jinn/eiueester. 
A . R. V E R M E U L E N , 

Secretaris. 

AANBESTEDING 
Op BUnnilag IS l/nil, des na

middags te 11 ure, zul in bet Koffie
huis , ,Dt: Room: L K K I ' W " op den 
Vijqcndam te AMSTERDAM worden 
A A N B E S T E E D : 

H e t herste l len en vern ieu 
wen v a n het door b r a n d 
beschadigde perree l Ite-
gi i l iersbreestraat X o . 4 3 
te A m s t e r d n n i . met bij 
l e v e r i n g v a n a l le m a t e r i 
a l e n en a r b e i d s l o o n e n . 
voor rekening vun den Heer A . 
V A N 1 I O U T U M te Hilversum. 

Het bestek is ad f O.ttO per exem-
planr te verkrijgen bij de tinna J . 
H U I J S E N D A A L , Kromme Waal 22. 

Inlichtingen geven de architecten 
A . L . V A N G E N O T en .1. (i. V A N 
( I E N D T A L z x . 

I van s i a a I of van Hunt worden sinds 
onder garantie geleverd door den uitvinder 

j en fabrikant VV II. IIII, tl T i l . M A W s . 
~ — Itenisclieid. 

Generaal Agent voor Nederland en Koloniën: T. O. TISSOT J r , AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 

Prijsopgave gevraagd. 
Tot 94 I /M-IV / . « * » « . des inidilags 

i ten li uur zullen B U R G E M E E S T E R 
en W E T H O U D E R S van DKI.IT in ont
vangst nemen, aanbiedingen voor : 

de vernieuw ing v a n de va l 
lei! der basru lebr i ig nabi j 
de Cons truc t i e werkplaat 
sen en d a a r m e d e i n ver
b a n d staande werken . 

Aanwijzing in loco 21 dezer, 11 uur. 
Verdere inlichtingen te bekomen alle 

werkdagen, tusschen HI en 11 uur aan 
het bureau (ienieentevverken. 

Het bestek met teekening is tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

Ter drukkerij der Vcnnoots. „Het Vaderland' 
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AFZONIIKRI.IJKK NOMMERS met of zonder plaat " ' f ° ' ' S 

men betimmeringen en snijwerk van verschillende 
tijdperken aantreft; bij de laatste perioden begonnen 
ook de Fransche vormen op den voorgrond te treden. 
Verschillende partijen banken werden achtereenvolgens 
onder handen genomen en naargelang de werkkring 
en stand der bewoners dit meebrachten, onderscheidde 
men deze in: de regeeringsbank , de „aftredende" re-
geeringsbank, de regentenbank, de wijkmeestersbank, 
de visschersbank en de wees banken, alle bestaande 
uit een groepje plaatsen, welke gecombineerd eenen 
naam verkregen en welke namen zij tot nu toe 
hebben behouden. 

Eerstgenoemde groep plaatsen, waarvan bijgaande 
plaat in haar oorsptonkelijken toestand eene afbeel
ding te zien geeft, heeft de eereplaats verkregen. Zij 
staat bijna midden in het gebouw en geheel vrij. 

Zooals het jaartal op de cartouche in het frontispies 
aangeeft, dateert deze bank uit het jaar 1642. 

Op dit oogenblik bestaat ze uit twee rijen zitplaatsen 
meer, welke men er een dertigtal jaren geleden een
voudig heeft tusschengeschoven, doch waarbij nun 
geen rekenschap heeft gehouden met de architectuur, 
waarop de bank ten volle aanspraak mocht maken. 

De zijdeurtjes, die toegang tot de zitplaatsen ver
leenen , zijn smaakvol samengesteld uit een versiering 
van vlak opgelegde ebbenhouten plaatjes, afgewisseld 
door gesneden vierkante rozetten. De pilasters op de 
hoeken zijn keurig bewerkt en stellen meestal vr.ich-
tensnoeren voor, waarvan ook de beide deuren van 
het verhoogd gedeelte mooie proeven te zien geven. 

In het beeldhouwwerk van het frontispies, waarin 
eene cartouche met het wapen der stad, ziet men 
duidelijk een later tijdperk, waaruit het verval der 
Renaissance te voorschijn komt. 

Het koorhek, op den achtergrond der plaat voor
gesteld, dateert van het jaar 1660 en is, ho.nvel 
rijk gesneden, nog meer onder den invloed van do 
vormen der Fransche Renaissance tot stand gekonen. 

Ook zijn een paar borden, met spreuken en voor
stellingen uit den gildentijd versierd, zeer beziens-

BANK IN DE GROOTK K E R K T E MAASSLUIS. 
(Bij dc plaat.) 

Hij het raadplegen van de vaderlandsche geschiedenis 
komt men tot de conclusie, dat de beste werken der 
Renaissance zijn uitgevoerd tijdens het vaderland in 
moeilijke omstandigheden verkeerde. 

Immers uit de gebeurtenissen , welke plaats hadden 
in het laatst der 161"-' eeuw, zou men niet kunnen 
opmaken, dat toenmaals de Renaissance haar bloei
tijd heeft doorleefd. 

Daar ook toen-ter-tijd in ons land de zeevaart, 
en voornamelijk tijdens het twaalfjarig bestand, de 
haringvisscherij bloeide en groote winsten afwierp, 
besloot men in de visschersplaats Maeslandsluijs , uit 
een gedeeltelijke opbrengst dezer visscherij, in de 
oude oorlogschans eene nieuwe kerk te bouwen, 
daar de bestaande reeds bouwvallig en veel te klein 
werd voor de toenemende bevolking, welke zich van 
uit het dieper gelegen -Maasland kwam vestigen. 

Deze, de Groote Kerk genaamd, omstreeks 1625 
aangevangen, werd gebouwd in navolging van de 
Westerkerk te Amsterdam , waarmede men omstreeks 
5 jaren vroeger was begonnen en die een der laatste 
bouwwerken van Hendrik de Keijzer was. 

i loewcl toen reeds de bloeitijd der Renaissance 
aan het afnemen was, is het zeker, dat dit kerk
gebouw nog een eereplaats mag innemen in de kunst
geschiedenis. Vooral de toren is een meesterstuk en 
maakt met zijne a jour bewerkte gedeelten een keurig 
effect. 

De bouw vorderde langzaam en werd telkens 
om financiëele redenen gestaakt en afgedekt. Nog 
heden kan men dc afscheidingen van het metselwerk 
zien en teekenen zich de plaatsen, waar het opmet
selen der muren hervat werd, duidelijk af; men riep 
daardoor versnijdingen te voorschijn, welke als zoo
vele jaarkringen getuigen van vette en magere jaren. 

Eerst omstreeks 1640 begon men met de inwendige 
betimmering. Ook deze vorderde langzaam, zoodat 
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waard, terwijl dc beide scheepjes, voorstellende den 
type-vorm der hoekerharingschepen uit dien tijd en 
welke het vorige jaar op de Sporttentoonstelling de aan
dacht trokken, cachet aan het geheel geven, dat een 
.sieraad is der gemeente Maassluis. 

A. DlKKZWAOER , 
Architect te Rotterdam. 

DE GASQUAEST1E T E A M S T E R D A M . 
De Gemeenteraad heeft deze week in zake de 

quaestie met de Imperial Continental Gas-Association 
een belangrijk besluit genomen. Daarbij deed zich 
het zeldzame verschijnsel voor dat alle leden op één 
na zich van het dagelijksch bestuur afscheidden en 
zich vereenigden met het afwijzend advies eener raads
commissie, uitgebracht op eene voordracht van 15. en W. 

De ontwerp-overeenkomst, door B. en W. voor
gesteld en waaraan de genoemde Gasmaatschappij 
hare goedkeuring hechtte, luidde als volgt: 

„ I. De Imperial t continental Gas-Association doet 
afstand van hare \ordering tot schadeloosstelling, 
zooals deze is ingesteld bij exploit dd. 4 Augustus 
1887 en ter zake in dit exploit omschreven, en zal 
geen hooger bedrag aan proceskosten in rekening 
brengen, dan waartoe de gemeente jegens haar is 
veroordeeld , of nog mocht worden veroordeeld. 

„2. De gemeente verbindt zich aan de /. C. G. A. 
als vergoeding uit te keeren: 

a. uiterlijk op I Mei 1893 de som van / 300,000 
in eens, benevens ƒ0,0035 per kubieken nieter gas, 
bereid gedurende de jaren 1891 en 1892 (/212,800); 
beide bedragen vermeerderd met een rente ad 5 ten 
honderd per jaar van 15 Januari 1 !-'93 tot den dag 
der uitkeering. 

b. voor de volgende jaren van 1 Januari 1893 ad 
ƒ0,0035 P e r kubieke meter bereid gas, driemaan
delijks te verrekenen. 

„3. De verbintenis, onder 2 omschreven, vervalt, 
indien de Gemeenteraad mocht besluiten, de onder 
4 genoemde concessie-wijzigingen goed te keuren, 
met wijziging van den datum van 1 Augustus 1897, 
in dc eerst, alinea van art. 29 der concessie iu 1 
August ns 1907. 

„4. Deze overeenkomst zal eerst van kracht zijn, 
zoodra de goedkeuring der Gedeputeerde Staten zal 
zijn verkregen op het besluit van den Gemeenteraad, 
om in de bepalingen, waaronder aan de Imperial 
concessie is verleend, de in concept aan deze over
eenkomst gehechte wijzigingen te brengen, met welke 
wijzigingen de Imperial zich verbindt genoegen te 
nemen." 

De Raadscommissie, die gehoord werd over dit 
voorstel, waarbij de beëindiging van het proces be
treffende den te gebruiken normaalbrander beooogd 
werd, kwam eenparig tot dc slotsom: 

„dat de juridieke positie der gemeente in het aan
hangige geding de voorgestelde overeenkomst niet 
rechtvaardigt; 

„dat ook de voorgestelde wijzigingen der concessie 
voor het mecrendccl voor de gemeente schadelijk en 
onaannemelijk zijn; 

„dat het eindelijk voor de gemeente niet geraden 
is, den naastingstermijn tot 1907 te verlengen; 

en adviseerde mitsdien de voordracht van B. en W. 
niet aan te nemen. 

De eenige spreker, die gelegenheid vond zijn stand
punt toe te lichten, was prof. I'abius, die slechts dan 
in eene schikking bewilligen kon, als zij de gemeente 
groote voordeden waarborgde. Het tegendeel is echter | 

1 het geval en in aansluiting met het rapport der raads
commissie achtte spreker het in eerste instantie ge-

1 streken vonnis niet verdedigbaar. De gemeente heeft 
j de gasfabriek verwittigd, dat de lichtsterkte van het 
door haar geleverde gas onvoldoende is, en dat 
zij zich de vrijheid veroorlooft die lichtsterkte voor 
het vervolg te toetsen aan een anderen brander 
dan eerst gebezigd werd. De gasfabriek heeft daarna 
beter gas geleverd. Maar — zeide spr. — hoe kan 
nu een eisch tot schadevergoeding zich gronden 
op het feit, dat de gemeente een anderen meter 
heeft gebruikt? Het meten op een bepaalden brander 
kan op zichzelf beschouwd nimmer aan iemand nadeel 
berokkenen! Het nemen van proeven is nergens ver
boden. Het contract met de gasfabriek bepaalt boete, 
eene hooge boete zelfs op de niet-levering van gas 
van de gewenschtc lichtsterkte. D. w. z. het dreigt 
met boete. Wat nu heeft de gasfabriek gedaan? Zij 
is licht gaan leveren van de gevorderde kracht, maar 
ging intusschen in proces. De Imperial heeft zich, 
door te voldoen aan de aanmaning der gemeente, 
eenvoudig willen secureere'n tegen de boetebctaling, 
voor het geval dat zij het proces verliezen mocht; 
doch nu de rechters haar in het gelijk stellen, d. w. z 
hebben uitgemaakt dat zij zich aan de aanmaning 
niet had behoeven te storen, nu vordert zij de boeten 
terug, welke zij niet heeft betaald. 

De Voorzitter achtte het gevaarlijk verder in discussie 
te treden en bleef de voorgestelde schikking aanbe
velen. Met de groote meerderheid van 29 tegen 5 
stemmen werd de ontwerp-overeenkomst verworpen. 

VERORDENING Ol' HET BOUWEN EN 
SLOOPEN T E UTRECHT. 

Het veel besproken art. 10 van de door den Raad 
van Utrecht op 7 Augustus 1891 vastgestelde ver
ordening op het bouwen en sloopen, is bij koninklijk-
besluit vernietigd. 

Het Koninkl. besluit luidt, dat bij gemeld artikel 
verboden wordt een gebouw te stellen of te herbouwen 
op grond, welke bij besluit van den Gemeenteraad 
voor den aanleg van een straat of plein bestemd is; 

dat de Gemeenteraad volgens art. 135 der gemeente
wet de bevoegdheid heeft verordeningen te maken 
betreffende de huishouding der gemeente of in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid; 

dat echter gemeld artikel, hetwelk verbiedt het 
bouwen op grond als boven omschreven, ook wanneer 
die aan bijzondere personen behoort en tot bijzonder 
gebruik bestemd is, maar slechts waarschijnlijk eens 
voor den aanleg van een straat of plein zal worden 
gebezigd, niet betreft de huishouding der gemeente, 
noch het belang der openbare orde, zedelijkheid of 
gezondheid, weshalve de Gemeenteraad door boven
gemelde beperking van het eigendomsrecht de grenzen 
zijner wettelijke bevoegdheid heeft overschreden; 

dat dus genoemd art. 10 in strijd is met art. 135 
der gemeentewet. 

Gelet op art. 135 der gemeentewet, enz. enz. 
hebben goedgevonden: Art. 10 der verordening 

op het bouwen en sloopen, vastgesteld door den Raad 
der gemeente Utrecht, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Zij, die zich de moeite willen geven om de ver
ordeningen op het bouwen na te gaan, zullen in tal 
daarvan bepalingen aantreffen, die met dc huishouding 
der gemeente niets te maken hebben en evenmin in 
het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezond-

128 





-o 
li 

eid noodig zijn. Er zal dus weinig bezwaar zijn om 
de vele draconische bepalingen, die in tal dier ver
ordeningen voorkomen, op gelijke wijze te doen 
vernietigen. 

VONDST V A N GOUDEN MUNTEN 
TE K U D E I . S T A A R T BIJ AALSMEER. 

Op Zaterdag, den 2" Juli '92, werd door een arbeider 
in dienst van den aannemer bij de uitvoering van een 
Rijkswerk, nabij Kudelstaart (gemeente Aalsmeer), onge
veer 0.50 meter onder het maaiveld een steenen potje 
gevonden, inhoudende 112 stuks oude gouden munten. 

Door het toezicht van den ingenieur werden de 
munten behouden; het potje echter was gebroken en 
de' scherven daarvan worden bewaard op het Rijks
museum van oudheden te Leiden. 

Weinige dagen na het vinden dezer munten werden 
zij door toedoen van den Minister van Oorlog naar 
het Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage ge
zonden om aldaar getaxeerd en nagezien te worden. 

Dit geschiedde; de waarde werd bepaald en dc helft 
daarvan, ten bedrage van /"304.57, aan den vinder 
ter hand gesteld. 

De vondst bestond voor het grootste gedeelte uit 
Fransche munten, terwijl, wat de zeldzaamheid be
treft, zich daaronder maar een paar stukken bevonden, 
die daarop aanspraak kunnen maken. 

Het Koninklijk Kabinet is door deze vondst verrijkt 
met een aantal variëteiten en vooral met den goud
gulden van Rabanus van Helmstadt, bisschop van 
Trier, dien het niet bezat. 

Wat de duplicaten betreft, is door den Directeur, 
den heer A. A. Looijen, dezer dagen een voorstel 
aan den Minister gedaan, om die ter ruiling tc 
mogen aanbieden. 

Daar de jongste munt van 1467 kan zijn, is naar 
gissing van den Directeur, deze vondst in een der 
jaren tusschen 1470—1481 aldaar geborgen, tijdens 
de destijds heerschende 1 loeksche en Rabeljauwsche 
twisten in ons vaderland. 

Hiernevens eene korte opgave van hetgeen die vondst 
bevatte: 

1. Ecu d'or van Karei VI, Koning van Frankrijk 
(1380—1422) waaronder zich 22 variëteiten bevonden 

2. Salut d'or, van Hendrik VI, Koning van Frank
rijk en Engeland(1422 —1438!, zeer fraai; I exemplaar. 

3. Gouden Leeuw van Lodewijk II Dc Male, Graaf 
van Vlaanderen (1346—1384). 1 exemplaar. 

4. Chevalier d'or van Philips den Goede, als Graaf 
van Vlaanderen (1430 —1467). 4 stuks. 

5. Gouden Peter van Leuven, van Philips den Goede 
als Hertog van Braband (1430—1467). I exemplaar. 

6. Chevalier d'or van denzelfden voor Braband. 
4 stuks. 

7. Als voren van denzelfde voor Henegouwen, 
U433—I467). 2 stuks. 

8. Als voren van denzelfde voor Holland. I exemplaar. 
9. Gouden klinkert van Graaf Willem V van 1 Iolland. 

(1346—1358). 21 stuks. 
10. Goudgulden van Jan van Beieren voor Holland 

(1421 —1425). 1 exemplaar. 
t l . Goudgulden van Rudolf Van Diepholt, bisschop 

van Utrecht (1431—1455). 8 stuks. 
12. Gouden nobel van Eduard III, Koning van 

Engeland (1327—1377). Zeer gewoon. 2 stuks. 
13. Goudgulden van Rabanus van Helmstadt, Aarts

bisschop van Trier. (1430 —1439). Hoogst zeldzaam. 
14. Verschillende goudguldens van Theoderik 

II, Aartsbisschop van Keulen. (1414—1463). 4 stuks. 
15. Goudgulden van Metz. 

V R A G E N B U S. 
Hoe is de inrichting van c. g. doolhoven of dwaal

tuinen , als bijv. het vorige jaar te Schcveninecn 
waren' Bestaan daarvan teekeningen in eenig boek 
of tijdschrift? Kan iemand daarvan eenige inlich
tingen ol schetsen geven.' 

Geachte heer Redacteur. 
In De Opmerker van 15 dezer komt onder „Vragen-

bus" een verzoek voor om inlichtingen over dwaaltuinen 
of doolhoven en wenscht de steller van de vraag te 
weten of er boeken, enz. over bestaan; mogelijk kan 
het onderstaande hem den weg wijzen. 

Doolhoven behooren tegenwoordig zoowat tot de 
geschiedenis en worden nog slechts gemaakt uit 
een oogpunt van publieke vermakelijkheden, terwijl 
zij in de 16e, 17e en 18e eeuw bijna in geen enkele 
groote buitenplaats of park ontbraken. Ook in de 
hooge oudheid waren zij in zwang, getuige de ge
schiedenis van het labyrinth van Dedalus op Creta; 
doch niettegenstaande dc doolhoven veel gebruikt 
werden, heeft men er toch geen afzonderlijke boeken 
over geschreven, althans niet voor zoover mij bekend is. 

Slechts een enkele brochure, uitsluitend over dit 
onderwerp geschreven, is mij bekend en is getiteld: 

U'undcrkrcis und Irrgartcn fiir Turnplatse und Gar-
tenanlagen, van H. F. Massmann Dr. Ph., uitgegeven 
in 1844 bij Gottfr. Basse te Ouedlinburg und Leipzig. 
I Iet zal evenwel waarschijnlijk nog slechts antiquarisch te 
verkrijgen zijn. 

Verder vindt men tal van voorbeelden in oude 
werken over tuinarchitectuur, tuinbouw of beschrijvingen 
van koninklijke en andere particuliere parken. 

In 1625 was er een te Amsterdam opgericht, die 
bestaan heeft tot 1864 op de Looiersgracht bij de 
Prinsengracht. Een beschrijvingen plattegrond daarvan 
vindt men in ,,Oud-Holland", van dc hand des heeren 
D. C. Meijer Jr. 

Verder afbeeldingen in : 
* '}. Vredeman dc Vries. Hortorutn viridariorumque 

elegantes et multipes formae ad architectoniacae artis 
norman deliniatae. Antw. 1583. 

Didymus Mountaine. The Gardeners Labyrinth, 
Londen, 1586. 

* Androuet Duccrccait. Les plus excellents bastiments 
de France 1576 (op den plattegrond van den tuin der 
Tuilerieën te Parijs). 

* Gravure van Wierx naar teekening van Baltens. 
*Lauremberg (l'etr.). Hoiticultura etc. 1631. 
* Ferrari (Is. Bapt.). Be flora Cul/ura 1633. 
* J. v. d. Groen. De Nederlandsche hovenier 1669 

en latere uitgaven. 
N. N. Labyrinth de Versailles 1682. 
Kraitsc (C. L). Der Irrgarten zu Versailles 1700. 
* V. d. Goes. Doolhof tc Versailles, etc. 1722. 
* V. d. Laan cu dc l.ctli. Afbeeldingen van het oud 

adellijke huis Middachten op de Veluwe 1725. 
* G. Valk. 't Princelijk Hof en Huis in 't Bosch 

1690 (?). 
* 1'. d. Avclcn. Plattegrond van Sorgvüet bij Den 

Haag 1690 (?). 
Bohler(G. A.). Nova architectura curiosa u. s. w. 1701. 
* Argenvillc. Le theorie et le pratique du jardinage 

etc. 1709 en latere uitgaven. 
* Le Rouge. Receuil des plans et des vues des plus 

beaux jardins de L'Europc. Paris 1787 —1790. 
* De Cantillon. Vermakelijkheden van Brabant 1770. 
En zoo zijn cr een tal van bronnen op te noemen, 

te veel om allen hier een plaats te geven. De met * 
geteekende zijn in mijn bezit. 
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Hier en daar zijn nog doolhoven in wezen of worden 

er nieuwe gemaakt. In de parken van Hampton Court 
te Londen, is het een great attraction. Ook in Kopen
hagen is er een , waarvan ondergeteekende een schets 
bezit, terwijl hij er zelf twee ontworpen en uitgevoerd 
heeft; een in den tuin van het voormalig Broeker-
huis (thans als museum gesloopt) aan den Amstel-
veenschen weg bij het Vondelpark te Amsterdam; 
de andere op den huize de Paltz bij Soesterberg, voor 
den eigenaar Jhr. L . Rutgers van Rozenburg. Ook 
is er een te zien bij Hilversum aan den Zwaluwen
berg. 

Óf de steller van de vraag deze en dergelijke 
doolhoven, als hierboven aangehaald zijn, bedoelt, 
weet ik niet, daar het doolhof op de Sport-tentoon-
stelling te Scheveningen mij niet bekend is. Wenscht 
dc steller der vraag meerdere inlichtingen, dan ver
klaart ondergeteekende zich gaarne bereid tot nadere 
correspondentie, mits hem de naam van den vrager 
bekend wordt gemaakt. 

Haarhui, 17/4 '93. L E O N A R D A . SPRINGER, 

Tuinarchitect. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
yS8.t/<- Gewone vergadering ej> Woensdag 12 Afrit 1803. 

De Voorzitter, de lieer (I. H. Jansen, onent de vergadering, 
waarna de notulen onveranderd worden goedgekeurd. 

Aan de orde komt nu de behandeling der prjjsvrugen 1893—1894; 
de volgende onderwerpen worden gekozen: 

1». Kcclnmchillct voor eene bouwkundige tentoonstelling; 
2'. Ken woonhuis op een onregelmatig terrein; 
it". Ken gebouw voor congressen, meetings, enz. 
De kunstbeschouwing vim den heer Paal de Jongh, bestaande 

uit: A'cjttoduttiën naar teekeningen van Itedendaagsehe schilders, 
wordt t veel belangstelling bezichtigd. 

De bespreking van de dit jaar te houden excursie wordt tot de 
volgende vergadering uitgesteld. 

Ken voorstel 0111 den beer Dr. II. ('. .Muller te Anisterduni tot 
buitengewoon eerelid van het (lenootscbnp te benoemen, wordt 
met applaus aangenomen. 

Als gewoon lil wordt voorgesteld de heer K. W. .Mol tc Ani
sterduni . waarna de vergadering, onder dankzegging ami den 
lieer l'aul de Jongh voor zync belangrijke kunstbeschouwing, 
gesloten wordt. 

YEREK.NHiINO „ARCHITECTURA" TE 's-IIRAYEXlIAIIE. 
Vergadering, geitenden op 12 April 1893. 

Na lezing en goedkeuring der notulen werden in deze vergadering 
de bekroningen uitgereikt in zake de door „Architectura" uitge
schreven prijsvraag voor het ontwerp vun eene „Fontein". Door 
de Jury was voorgesteld den prjjs van /' «0 zoodanig te verdeelen, 
dat aau deu ontwerper van „Alkoran" / 35 cn uau dien van „Fontein" 
f Va zou worden toegekend. De reap, ontwerpers dezer antwoorden 
bleken te zijn de heeren A. W. van .Malsen en A. J. Sunders, 
die door den Voorzitter niet hun succes werden gelukgewenst bt. 

Vervolgens had eene bespreking plaats van het in 1894 te houden 
examen voor de Prix de A'ome voor de houwkunst. 

Nu eene geanimeerde discaasie over de verschillende vakken, 
die op dit examen van den candidaat l'rix de A'om, zullen worden 
gcëisi ht. werd het schrijven.voork oude in „Architectura",Orgaan 
van liet (i lOtschap A. et A.. getiteld Staats/latrun, gelezi 
breedvoerig besproken. 

Spoedig werd men bet eens, dut bet door den Staat aan een 
geslaagde l'rix Je Heme uit te reiken jaargeld van f 600, voor 
zijn verblijf in het buitenland, ten eenen male onvoldoende mag 
worden genoemd. Zeer zeker zul hierdoor veel Sympathie TOOT de 
deelneming uan het examen verloren gaan. 

Op voorstel van een der leden werd besloten zieh tot het lïestuur 
der Maatschappij t n t '"'V. der Houwkunst en dat van het Iicnoot-
schap A. ct A. te wenden, — uau wier destijds krachtig aandringen 
bjj de Regeering het grootcndccls te danken is . dat de architect 
weder in de gelegenheid wordt gesteld aan het examen deel te 
nemen. teneinde gezamenlijk de Regeering alsnog om verhan
ging van dit honorarium te verzoeken, waardoor ongetwijfeld 
meerdere deelneming aan bet examen zal wordeu verzekerd. 

De heer Bootman is door bet lïestuur al» kunstlievend lid 
aangenomen. 

l)c bemoeiingen voor eene eventueel te houden zonier-exeursie. 
werden geheel aan liet Bestuur overgelaten. 

Door den heer II. van lleeswijk waren ter bezichtiging afgestaan 
do restauratie plannen voor de St. Jaeobskerk, alhier. Knkele der 
laatste afleveringen vun het plaatwerk ..Hie Architectonics (iegcu-
wurt" waren nog aau deze kil list beschouwing toegevoegd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
V<iiiAVENH.\(.E. Pe heer W. F. I.eemans, inspecteur van 's Hjjks 

waterstaat, neemt te Berlyn deel aan de bcBprekinjcen betref
fende de middelen tot opruiming van ijsverstoppingen op de grooto 
rivieren. Deze conferentie van ingenieurs is door den Puitschon 
Keizer saamgeroepen, 

— Do ilooge Kaad heeft in de zaak van de Arnhemsche 
Tramweg-maatschappij tegen den burgemeester van Arnhem eerst
genoemde iu het ongeljjk gesteld met betrekking tot haar vordering, 
gegrond op onrechtmatige daad, welke hierin zou bestaan. dat het 
gemeentebestuur eischercsse't) eigendom zou hebben aangetast door 
het ten behoeve van den aanleg van een riool tijdelijk opnemen van 
tramrails, welke echter later door het gemeentebestuur op eigen 
kosten weder op haar plaats zjjn gelegd zonder eenige beschadiging. 
De Hooge Kaad besliste, dat van aantasting van eischeresso 8 
eigendom geen sprake was en verwierp het beroep in cassatie. 

AMSTERDAM De aanstaande algemeene vergadering der .Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst zal op Woensdag en 
Donderdag, 24 en 25 Mei e. k., gehouden worden in het maat
schappelijk gebouw. 

NuMKiiEN. Het lïestuur van de Vereeniging van Nederlandsche 
Wnnlstecnfahrikantcn is er niet in geslaagd de overproductie 
der AVaalsteenen te keer te gaan. Volgens het denkbeeld van het 
bestuur, waarmede de Vergadering zich vereenigde en dat in ons 
no miner van 25 Maart jl. blz. 100 werd medegedeeld, zou eene 
reductie ten bedrage van ruim 05 millioen steenen per jaar, 
moeten plaats vinden en was het noodig. dat 80 pOts der fabri
kanten adhesie aan het voorstel verleenden. In eene circulaire 
aan de leden heeft het Bestuur nogmaals op het wensehelijke van 
productie-vermindering gewezen, daar het anders te voorzien is 
dat de daling der stccnprjjzcn hljjft aanhouden. In 1891 werden 
ruim 007 millioen steenen gefabriceerd. 

Dom-RKCHT. Heden werd ons de zeer welkome gelegenheid 
aangeboden, eens een kijkje te nemen in de Koninklijke Neder
landse he Glasfabriek der tinna .1. .1. B. .1. lïouvv alhier. Kceds 
herhaaldelijk was ons gebleken dat bedoelde fabriek, na hare 
herboiiwing, eene groote uitbreiding heeft ondergaan, niet alleen 
wat uitgestrektheid betreft, maar ook wat aangaat de verschillende 
takken van glasbewerking en de daaruit voortvloeiende toeneming 
barer afvoerkanalen, welke niet alleen in Europa maar ook in 
alle andere werelddeclcn aan haren naam ecu goeden klank gaven, 
welke nog verhoogd werd door vele hooge onderscheidingen, die 
aan hare fabrikaten op tal van tentoonstellingen werden toege-
kenn. Maakten wij met die voortbrengselen meermalen kennis, 
met de fabriek zelve in bare onderdeden tot dusverre niet. 
Daartoe behoort trouwens heel wat tijd, zooveel zelfs, tlat wjj 
ook thans niet alles konden zien. overtuigd later nog eens in de 
gelegenheid te worden gesteld de afdeelingen voor glushuigerjj en 
vervaardiging van gebrand glas meer van nabij te bezichtigen. 

Ons bezoek gold thans iu de eerste plaats de slyperij. Ken 
aantal schjjvcu van verschillende grondstof, alle door stoom ge
dreven, zijn daar in beweging. Juist was men er bezig met het 
slijpen van een facet rand aan een spiegelruit, ter grootte van 
2.70 l'ij 1.45 meter, bestemd voor het koninklijk paleis op het 
Loo - dc grootste ruit welke in de fabriek tot dusver die kunst
bewerking onderging. Opmerkelijk is het zeker, dat de behande
ling: dezer plaat thans tloor 2 « Ü man geschiedt, terwijl vroeger 
minstens 12 man daarvoor noodig waren, om nog niet te spreken 
van den meerderen tjjd, welken vroeger de bewerking vereischte. 
Aan dc andere schijven waren verschillende werklieden bezig 
met het slijpen van grootere cn kleinere ruiten van den meest 
verschillenden vorm en bestemming. 

Na een bezoek gebracht te hebben aan de „donken kametn\ 
waar de geslepen ruiten hare laatste bewerking ondergaan, be
geven wy ons naar de werkplaatsen voor het etsen. In de eene 
geschiedt dat langs inechanischen weg, n.1. door middel van een 
kruchtigen straal van lijn zand, welke in een oogwenk het 
hardste glas niet alleen mat maakt of niet figuren bcteekent, 
maar er zelfs letters en bloemen in grift of gaten van eiken 
verlangden vorm inspuit. De andere is meer hot verblijf der 
artisten. Met daartoe bijzonder bereide lak worden hier de ruiten 
met de schoonste voorstellingen beschilderd, om vervolgens met 
behulp van scheikundige preparaten tc worden uitgebeten, bewer
kingen welke groote vaardigheid en goeden smaak verciscbeii. 
Tal van ruiten in geheel cn gedeeltelijk afgewerkten toestand en 
bestemd voor binnen- cn buitenland zagen wij hier bijeen. Op 
liet oogenblik zijn dan ook niet minder dan IM0 geëtste ruiten in 
bestelling, wel een bewjjs dat de fabriek zich ook in dat opzicht 
naam heeft gemaakt. 

Ons laatste bezoek gold de afdeeling voor verzilvering van 
spiegelruiten. Koud is het daar lang niet. Op grotite tafels liggen 
de ruiten, van elk stofje gereinigd, in ecu bad van gedistilleerd 
water bet oogenblik af te wachten dat zij de vereischte tempe
ratuur bezitten om het scheikundig bad tc ontvangen, dat haar 
binnen twee minuten met een laagje zuiver zilver zal overdek
ken en herscheppen tot spiegels vau het zuiverste allooi. Ook de 
bovengenoemde ruit, met nog andere voor het Koninklijk palels 
bestemd, zal bier die kunstbewerking ondergaan. 

Wjj gelooven niet te veel uit de school te klappen, wanneer 
wij nog melden dat wjj op onze wandeling door dc verschillende 
inaguzyncu cn werkplaatsen ook de toebereidselen zagen voorde 

G 
grootsche inzending, welke de fabriek, waarop 
Dordrecht trotseh mag z.jjn, naar de dit jaar 
tc Katavia tc houden tentoonstelling zal 
zenden. Zoodra die gereed is, hopen wjj ook 
daarvan eene beschrijving tc kunnen geven. 

(Dimt. Cl.) 
— Aflevering 4 van De .Yatuttr (uitgave 

van J. O. Broese te l'trecht) bevat: 
Het lalioratorium voor onderzoekingen bjj 

lagere temperatuur van Kuoul Pictet (met 
lig.). — Olie op dc golven (met Jig.). — Iets 
over den astronomischen kykcr en zjjn ge
bruik door liefhebbers. — Bolgewassen als 
kamerplanten {met tg.).— Natuur-en werk
tuigkundig allerlei {mei figA. — Hulpniid-
luiddelen tot 't vermenigvuldigen van plan
ten. — Sterrenkundige opgaven. - Snip
pers. Correspondentie. - Vragenbus. 

BERICHT. 
HIJ het a f d r u k k e n v a n d i t 

n o m n i e r waren «Ie p la ten niet 
gereed. Ue/.e worden bij het 
vo lgend n u m m e r verwonden. 

PERSONALIA. 
— In Ncd.-Indiö zjjn bjj de burgerlijke 

openbare werken benoemd: tot ingenieur 
2c kl. M. Ypeluur, ailspirant-ingenicur; 
toegevoegd: nan den chef der 4c waterstaats
afdeeling. dc ing. 2e kl. J. 0. Heining; 
geplaatst: in de res. Pasoeroean, de be
noemde opz. 2e kl. W. Wolter»; in de re». 
Soera ha jn, dc waarnemend ing. 2e kl. F. 
H. Scllerius. 

Bjj de StaatHspoorwcgeii op Java ontslagen: 
eervol dc opz. 3e kl. K. A. Phatf; benoemd: 
tot opz. 3c kl. Irij de exploit, de onderopz. 
le kl. \V. Baavnrs; gedetacheerd: bjj dc afd. 
spoor- en tramwegen de onderopz. 3c kl. 
bij den aanleg .1. Butin Bik. 

— Door den Minister vun Waterstaat 
zijn, met ingang van 1 Mei n. »., bjj den 
Rijkswaterstaat bevorderd: tot opz. Ie kl. 
0. Briiuns, thans opz. 2e kl.; tot opz. 2e 
kl. ('. M. Ritmeester, tbnns opz. 3e kl„ en 
tot opz. Se kl. L. .1. Blankenbijl, thans opz. 
4e kl. 

— Door den Minister van Binncnl. Zaken 
zijn benoemd tot tijdelijke teekenaar» bjj het 
ontwerpen van het Museum voor Natuur
lijke Historie te Leiden : met ingang van 
Iti April 1893, D. t'. Van Dicdenhoveii, te 
Amsterdam, en met ingang van 1 Mei 1893, 
K. Djjk»trn, thans buitengewóón-opzichter 
bjj den verhouw van het Provinciaal tloii-
vernements-gebouw te Leeuwnrdeil. 

— De Min. van Biiinenl. Zaken heeft, niet 
I Juli a. s., voor den tijd van twee maanden 
benoemd tot opziehter-teekeniiar, ten be
hoeve vun dc bewaring van eu het toezicht 
op de gedeiikteekenen van Vaderlandsehe 
(leschiedenis en Kunst, de heer .1. .1. I.. 
Bourdrez, cniiduluat-bmiwkundig ingenieur 
te Delft. 

— Door den Minister van Binncnl. Zaken 
i« bepaald dut de commissie, belast met het 
afnemen der examens II volgens de nrtt. 
01- -65 der wet van 2 Mei 1803, voor 1893 
zitting zul bonden te Delft; en zijn benoemd 
tot lid en voorz. dier commissie J. A. Snijders 
C.J.zn., hoogleeraar aau de Polytechnische 
school: tot leden: .1. C. Kluyvo'r en dr. K. 
Martin, hoogleerarell aan de Rijks-univer
siteit te Groningen; II. Cop, .1. M. Tel
lier» en dr. P. Zeeman, hoogleerareii aan 
dc Polvtecll.lisehe school, eu P. Tetur van 
Elven. dr. W. D. Gnttama, .1. A. vun der 
Kloes, (i. .1. Korre, A. K. Rahaien en dr. 
Sissingh. leeruren aan de Polyt. school, die 
zieh te Delft zullen veleelligell op zoo-
duiiigcn tjjd als hun Dadel door den voor
zitter zal worden medegedeeld. 

— Op voorstel van de Kegeeringseom-
missie zul de heer llenri Kvcrs, architect 
en hoofdlceraar nun de technische academie 
tc Rotterdam, naar de tentoonstelling te 
Chicago gaan als lid van de internationale 

jury, bepaaldelijk voor dc afdeeling houw
kunst. 

— Den heer M. J. Snclhorst, directeur 
van het Departement van Openbare Werken 
op Curacao, is een verlof van vier maanden 
naar Nederland verleend. 

— Den districta-insprctciir der spoorweg
diensten, J. J. Hrutel de la Rivière, is met 
1 Mei 1893 Hilversum in plaat» van Amster
dam al» standplaat» aangewezen. 

— Hjj besluit vun den tioiiverneur van 
Suriname is aan dea heer W. F. Amiabel 
eervol ontslag verleend als opzh liter der 
openbare wegen cn straten tc Paramaribo 
en is hjj benoemd tot opzichter bjj bet 
bouwdepartement, terwijl bepaald is dat lijj 
belust zal bljjven met het toezicht over de 
straatverlichting. 

— De heer J. P. Blok is voor een jaar 
gecontinueerd als buitengewoon opzichter 
lijj de werken tot verbetering val de buiten
haven» van het kanaal door Zuid-Hevelund. 

In de plaat» van den overleden direc
teur der Maatschappij tot Exploitatie van 
veestallen cn veetransporten in Nederland, 
den heer A. .1. Verbeek van der Sande, is 
door commissarissen der .Maatschappij be
noemd tot tijdelijk directeur, de heer L. van 
der Sande, civiel-ingenieiir te l'trecht, thans 
bjj die Maatschappij als chef van ulgemeenen 
dienst werkzaam. 

— Het bestuur vun „Arti ct Aniicitiao" 
te Ainsterdum heeft de gouden medaille, 
door de Koningin-Regentes beschikbaar ge
steld, toegekend aan den heer (1. \V. Djjssel-
hof, kunstschilder aldaar. 

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

Rotterdamsche Diergaarde. 
l iet B E S T U U R is voornemens op 

Iteittfelii» H ,llei IMM3 bij in
schrijving AAN TE BESTEDEN: 

het m a k e n v i m een H O O K - | 
IHi:iti: \<.r. l iOI ' W op een ! 
a a n te » i j / e n t erre in in 
de D i e r g a a r d e . 

Itestek en voorwaarden zijn te be
komen bij de Portiers tegen betaling 
van Ü.» C e n t » en stellen teekeningen | 
ii f 2..ÏO por stel. 

Mondelinge inlichtingen worden ver
strekt op Dinsdag 25 April des voor
iniddags tusschen l d en 12 ureu aan 
het Bureau der Diergaarde. 

AANBESTEDING. 
Door den Ingenieur II. P. N . H A I . -

B K R T S M A , zal namens Dr. R. F . 
BARON V A N I I E E C K E R K N V A N 
W A S S K N A E K , op tt in ml riff 9 Mei 
a. s. 's namiddag! ten I ure te Carels-
haren bij Delden, worden AANBE
STEED: 

Bestek No. S. 
H e t bonwen v a n den W A -

T K K T O K K A ' te T w i c k e l 
bi j Oelden niet Kete lge
bouw . Schoorsteen e n 
W o n i n g voor den M a c h i 
n i s t , onder bi.jlo v e r i n g 
der benoodigde m a t e r i 
a l en , u i tgezonderd de 
M a c h i n e s , de H u i s l c i d i n -
gen en het i jzeren re
servo ir . 
af Ztiterdat) •>'•< April tt. « . za l 

.tok met 3 teekeningen, tegen 
i f4. — verkrijgbaar zijn 

uan liet Bureau van den Ingenieur 
voornoemd, Stationsweg 7(i te 'x-(ira-
renhatje en zullen aldaar dagelijks 
voormiddag* 10—-.12 ure inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden Donder
dag I Mei tt. x. dadelijk na aankomst 
van trein 12.05 te Delden. 

Va 
het bei 
betaling 

Gebr. V A N DER V L I E T , 
UZKltllANDKLAAHS le AMSTERDAM. 

stunt-,Maat*.Maast** Hoek* enT-Uzer ent. 
Steeds voorhanden 

lliilkl.lzcriineisclii Iciulc piolieleneitlengten 
Vijlen en gegoten Staal uit de fabriek 

van (ielir. Büill.Klt St Co. te Weenen, alsmede 
t 'hr i s t i an ia S i e r Hoefnage ls . 

Oe talemsche Ijzergieterij 
beveelt zich aan voor de levering van : 

ttpoorw i e l e n met glasharde velling onder 
garantie, M n e h l n e d e e l e n van bizonder 
zacht cn taai jjzer, G i e t w e r k e n in M t n h l -
J C U M N . llnrtgiiM*. ( • e e l k o i i e r , B r m i - . -
k o p e r , 1'liwHforhroiiM enz. 

B. HOLSBOER. 
A.i*nii«»iii. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
I titrt ie li en Metaitzi}»' reen Inatrtimeaten rnete 

\% I I l \ S t IÈ l l ' l ' l I.I.I H l . l . l t l t l l H . 
B I ' . K K O O M I v o o r W A T K K I ' A S K H O K u VI i : K T - e n a n d e r e I X s V T H I M K X T K X 

•net Z i l i r r I s u s . l f . N I . i s s : t ( I n t e r n a t . T e n t o o n * ! . ) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g ISÏJ». 

LO.lT.KKKS, M K Ki'K K'1 i'1 NtiKX, BR IEP- en PAKKETHAL A XSEX enz. enz. 
• l a k e n s , K o t a t l c - en I n d u c t i e - t o e s t e l l e n , T e l e g r a a f - A p p a r a t e n , e n » , c i m . 

I P _ D O L K < f c Z . 0 0 2 S T -
Xttottoi*«l«ui. 

Fabriek van geornementeerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS in alle stijlen. 

en Lantaaroglazen. Spiegels niet facetten. Glazen 
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel-
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 
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o-
Hollandsche IJzeren Spoorweg

maatschappij. 

A A I f B Ë S T Ë D n i } , 
Op riwiiuitif) den Mei 

itiitti. des namiddags ten half twee ure 
(direentvicht i jd) . zal in het Cen
traal Personenstation te AMSTKKIIA.M, in 
bet lokaal naast de wachtkamer 3c 
klasse (ingang vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens licstck No. 525. 
H o t wi jz igen der Npoorin-

r i c h t i n g . liet m a k e n v a n 
een verhoogd p e r r o n 
met i jzeren o v e r k a p p i n g 
en b i j k o m e n d e m e r k e n . 
op liet MtntioiiN-einpInre-
nient Il i lvei 'Niim, i n twee 
percee len . I t i i ini i ig le 
perceel f MM*J) .—Se per
ceel t' a l o o © . — 
Volgens licstck No. 547. 

H e t m a k e n v a n een steenen 
w n c b l c r s n o i i i n g met lii.j-
b c h o o r c i i d c w e r k e n a a n 
den overweg J l i d d c n -
v l i c t w c g i n den polder 
. .het K o r g r n » " o|> den 
• p e o r w e g den Helder— 
A m s t e r d a m . 

I t a m i n g f' KIIO.— 
liet licstck Xo. 525 met teekening 

is ail /' 1.50 cn het licstck Xo. 5+7 
ad /' 0.75 verkrijgbaar aan het <-n-
tranl Administratiegebouw der Maat-
schappij aan liet Drooglink tc AMSÏIMI-
IIA.M hij den rottier of' op fritnru aan
vraag niet toezending van het bedrag 
in postwissel of' postzegels laan aan
vragen zonder hijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven laan 
het Bureau weg en Werken kanier 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in dc 
bestekken is vermeld. 

l ie * <l in ï o ï — i i'ii i »• ii i'. 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 4, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Wekelijksche versche aanvoer van prima (8) 

D r i T S C H K E X ENG. PORTLAIÖ)-CEMENT. 
K o n i n k l j j l ï o j j e b r e v e t e e r d e l ^ a l w i e k 

V A N DIESEN & K E R R E B I J N , 
G L A S F A B R I E K A N T E N , H A A l t L E M . 

'VT I IMU^? 0 . 1 ' • \ R , , I . M I ' . 1 1 " '
 ," , w ,' r k i"8 V i l " « • > « » • en g e b r a n d « l a * i n lood. 

M(io.Mi,I.AsM.|.l|.|.ltl.l. Hri(iKRlJ.I„rielitingvoor liet verzilveren van Spiegelglas. 
DAtiLICIITRKFLECTOKS. - ZWART EN WIT M A R M K k G L A S . 

Zwart glazen Schoolborden. Naamplaten met diep ingeslepen Letters. 
Verculit f i lazon •.etters. — DraadglaH v • ItnklM-drkkliiic ( « m l i r c r k l i a a r l . 

MOUSSELINE. GERIBD KN UI W (JL\S. 
H n r d a l a » Vloer- en Wandteaelx. I'l I NI-IKI^'.I.I.I. tM en V K \ S T K I l ( . r , \ - i . 

van Htanl of vun Hout worden sinds IMAO 
onder carant ie geleverd door den uitvinder 
en fabrikant W II,III l . t l I l l . t l \ > > s , 
ItcniNcheld. 

(leneraal Agent voor Nederland cn Koloniën: T. 6. TISSOT Jr, AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 

QVERKAPPINGEN,LOODSEN 

:B O U W E N 
I ^ P ^ ^ ^ P ^ Ü I ' V A N G E G O L F D I J Z E R 

WH h Til 1 m a n n s 
0 P G ER I C H T 18 56 - K.ERE DIPL. OMA -

• AMSTERDAM iêf3 
GINERAAL-AGENT: T. G. TISSOT J". , AMSTERDAM. 

van Breda. 

de 

BURGEMEESTER cn WI'.TIIOL-
DERS van BRED,(zullenopHisetst-
eltsff tien S tlei IH9.1. des middags 
ten 154 uur l locale tijd i ten Haadliuizc 
AAXBKSTKDKX : 

Bestek no. o. 
l e v e r i n g v a n I . I I . I I I I V 

i.py.i:iti:\ in en 
III l . l ' S I I l i l t K V voor de 
gemeente l i jke W a t e r l e i 
d i n g . 

Het bestek ligt ter visie ter Secretarie 
der Gemeente en ten kantore van den 
Ingenieur .1. Scuoria., Oostzccilijk tc 
Rotterdam en is tegen f 1.— per 
stuk te bekomen bij de Uitgevers 
GBBBOKDEKS OvKOOP te Breda cn bij 
gciiociinlcn Ingenieur. 

De inscluijvingsbiljettcii kunnen tot 
het uur der bestelling ten Raadhuize 
worden ingeleverd. 
Bur gem center eu Wethouders voornoemd 

VA. Gl'I.JE, 
Burgêmsester, 

A . Et. VERMEULEN, 
Secretarie, 

H e k r o u n d : A . 1 N T K K I I A M I K S It. 

BEKROOND: 

HETDELBEHG 

M A N N H E I M 

BEKBOOND: 

S I D N E Y 

MELBOURNE 
1S©0. 

Het Portland-Coinent-work HKIDELBEKG, \ in n S t i l I I I K l t l H X ' l i Ki t 
A S ö l l \ K . loven I-/ P o r t l a n d - C e m e n t in steeds uitstekende kwaliteit 
en fijnste maling. Jaarlijksche productie ruim 460,000 vat. 

Vertegenwoordiger voor Export en Magazijnhouder: 

H e e r e n g r n r h t :i:i.ï . T c l e p h o o i i m i m i n e r .»».'* 

G-

Deugdzaam Stukadoorwerk 
met A d a m a n t . Cl i i -omol i t l i en B i r m h . Cement . Speciaal aanbevolen 
voor OPERATIE-, BADKAMERS, KEUKENS, LAMBRISEERINGEN enz. 
Overtreffen door hunne hard- en gladheid cn wit glanzentle oppervlakte verre 
het gewone Stuendoorwerk . 

t.PlI.- tUClll J . IIAAOK .1.Ilxii. Rottordam. 

'3? 
-O 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij-

AANBESTEDING. 
Op Matssuttem den IS Mei lt*».t 

des namiddags ten 1 '/-• ure (<>reen-
wiehtfjd) zal in het Centraal Per
sonenstation tc AMSTKHDAM. in het 
lokaal naast dc waehtkanicr '.ie klasse 
(ingang Vestibule) worden aanbesteed: 

Volgens bestek No. 5U!I. 
H e t v e r a n d e r e n v a n het d e k 

op de l i r u g over de S i n -
g r l g r a c h t bij de W i l l c i u » -
Itoort te A n i N t e r d a m . 

R a m i n g f.titiH*.—. 
Volgens bestek No. 544 : 

II el Hinken v a n een gebouwtje 
voor p r i v a t e n en buffet 
op liet middeuperrwn met 
b i jbehoorende w e r k e n te 
A p e l d o o r n . 

I t a m i n g f9990.— 
Bestekken zijn tegen betaling vnn 

/'0.75 per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij nun het Droogbak to 
AMSTKKIIAM bij den Portier óf op franco 
aanvraag met toezending vau het be
lling in postwissel of postzegels (aan 
aanvragen zonder bijvoeging van het 
bedrag vvorill geen gevolg gegeven) aan 
bet Bureau Weg en Werken, Kamer 
154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in bet 
bestek vermeld. 

lie t i l i i i i m - l i . i l r l i r . 

P e l t & Co. 
IttH 11 III* I 'I. tiiliiMhaveii 41. 
H-Itostll. K a n a a l I» !»:*. 
Ilmidrl in nllesoorten boonooitiriolen. 

jl p i 

JU 
t P M O T O S I H C O C f It A l ' I I I* : , 

en •Steeeolj |o - l i n i i litinj; 

van 6 J THIEME, te Arnhem, 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor P h o t o 
l i t h o g r a p h i c , bijzonder geschikt 
voor dc reproductie van P l a n » . Tee 
k e n i n g e n enz. van Uil. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
K i n r o g r n p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n cn < » r a v u r e * , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van IIII. Uitgevers en op zijne 
S t e r e o t y p e - i n r i c h t i n g voor HH. 
Drukkers, alles tot dc minste prijzen. 

Prospectussen niet proeven vnn bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toege
zonden. 

G- J- THIEME. 

i J « i i A , L e e f l w a n 

STOOMl'AISKIKK VAN 
Friesche Machinale KOiidgf le Sin steen en 

Gele handvorm Metsel- cn Straatsteen 
l l o i i M c r * op aanvrag-r g r a t l » . 

Wed. N. S. A. BRANTJES & Co. 
Purmerend, 

Fabriceeren VUURVASTE STEENEN, PLATEN, BLOKKEN, SCHEGGEN, 
KACHELPLATEN, PATENT GRAP1IIET, SMELTKROEZEN enz. 

Leveren in den kortst moge lijken tijd voorwerpen van vuurvasten steen 
voor technische doeleinden, naar teekening of model. 

van hotst en van tttisisl, in verschillende 
eotiulrsseliëst. Prijscouranten cn Ui-
lichtingen op aanvrage gratis bij 

l i . ii. n. stiitn/ii:. 

Fabrikant, Prinsengracht 516, AB1STERDAM. 

G O E D E R E N P E R S O N E N " E N S P I J Z E N -

^^^^ltsn*o»^0^LZ\crtir\6c])e-
^tMfM\*m»^^^^^ < % y d r a u l i s c'J^e 

- ^ E t o o m - cj #a n cl- b etre G CJ k f ae' jyt 
MET VANG- INRICHTIN G \ w /(Oó'ó'fiACH 
HOOGS tt BEKRONINGEN HONDERDEN R E F E R E N T I Ë N 

. U , . , ( S C H M I D T , K R A N Z I G ? 

u i b de f a b r i e k v a a j JTQ ^ f, a u s e n (. H a C ? ) t 

§en£faaU3ent TG. TISS01'J^mjtwdarlï: 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
van 

R O L L U I K E N , 
J A L O V S l t ë X , .MAlii>UISI-:N'. Z O X S t . ' H E R M K X , enz. Xieuwate eoiiwtriie-
tie. C o n c n r r e e r e m l e prij ' /en. 

J.FJirtÖNEUvvZ()NEX.Hofieveranciers, 
St.LrciKXSTEEG4. 

A M H T K I I 1 1 A J I . 

HEYENBROGK, HASELAGER & Go., 
Koningsplein V'. f. G o b o u w „ K o s m o s . ' , Aiimterdain. 

TKI.K(IRA.M-AIIHI.S: . . T Y P E W R I T K R " . TKI.KKOOSSCMJIKR * * » * . 

Amerikaansclie K e r k Se l ioo l l ia i ike i i . 
I J x e r e n H e k k e n voor Portieken. Buitenplaatsen, Winkelramen, 

Graftombes, enz. 
D l l k p a p i e r tot bedekking van Kappen of Platten, bestand tegen elke 

weersgesteldheid. 
Begrootingen van L i f t e n op aanvrage. 
tiil i iM i n lood voor Kerken on Winkelramen of tot versiering. 
Porseleinen Iter In me lel I e r » voor Winkelruiten. 
K e r k k a e h e l » met aanleg. V u l k a c h e l » voor Winkels cn Zalen. 
De „lloiuaeoiistic" S p r e e k b u i » , die bediend wordt als de Telefoon. 
Kdison Mimcograaf. tot ver nigvitldigiilg van bestekken, enz. 
Aan onze Inrichting is verbonden een 0OP1KER-INBIOHTING tot het 

j vervaardigen van afdrukken voor Bestekken enz., tegen matigen prijs cn door 
' middel van dc Schrijfmachine. 

Vraag onze Prijscouranten. — Gratis toezending. 
-O 
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G. & J. COOL, Bloemgracht 77, 
F a b r i k a n t e n van 'I A R M F I t l ' . V s i IIIIOIISTKI'.MI l \ T K I . S . 

ZEEK GrROOTE MAOAZIJXKX. — Ruime sorteerinjr. — Concurreereude prijzen. 
S l i i . i j i l i l i i t . i l In ( I K A r X E R K M ' I'll ) I O \ l l l l . V T K V 

in Escaossnnscho, Frnimclic cn Duitsche Bergsteen etc. — Exemplaren nanwozh; in de 
.Magazijnen. Handel In VI.OKII . » A M l T K I . t ; i , s 

Bloemgracht 77. AMSTERDAM. Leeuwenstraat 14. ROTTERDAM. 
BekroondopdcWcreld-Tontoongtellinifente PARIJS. PHII.ADEIil'HIA.AMSTKKOAMetc. 

G. & 6. FABBRIGOTTI te Cararra, 
berichten hiermede tint zij aan lie 

De Ruijterkade 95. A M S T E R D A M . 
gevestigd hebben een D E P Ó T van I T A M A A X S I I I .11A K i l K i t . Ruime 
keuze van P i n t e n en T e g e l » in fraaie i[ualiteit. 

Men adresseere zich aan hunnen Vertegenwoordiger 

U. W. M A K « E S , 
« « « J o o r ; ne Hutjlerfsatle M . AMSTERDAM. 

Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 
gevestigd te t l \ l ( I H X I i l I l 

l l i r e c t o i i r v o o r Y r t l V r l a i i t l : 

C. C. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
« l u i t I n d i v i d u e e l e e n t 'ol leetieve V e r z e k e r i n g e n met F a b r i 

k a n t e n . A ii mie in e r » en andere W e r k g e v e r » tegen z é é r m o r -
deei ige V o o r n n a r d e n . 

S0LI0E EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

Rietplankenfabriek. 
. T . W . M O L J J N . - C Ï O V M I » . 

P l a f o i u l * . N p p . i n a l i c m i i i ' p n . V c M i t i E a t i e k o k c r s . 
ONBRANDBAAR GELUID- en WARMTE-ISOLEEREND. 

Flnaten KESSLER 1 , ^ ^ " 7 " ' ' ' v " " K"'k" e" i""" l g t c e''' 
i* Th. W. SANDERS & Co., Chemicaliën, g 

A H K T F R O A J I . s> 
» ] t e r i n i i l voor I l l l . b o n » - § 

| * I. VI KI F K t ; It A C H T 7 » . 
; leveren tot zeer b i l l i j k e prijzen 
S c » o n d e r n e m e r » : 

H C A R B O L W E U M „ A V E X A R I Ü S " , p 
•/ XKKti R A S . Hl. A K l i F X W O L . II F M ] F . P I . I P Z W A V F F enz. 

Q-

BECKER &BUDDINGH. 
A i ' i i h o m . 

K O N I N K L I J K K F A B R I F. E 

V A N 

W A T K R P A M - H O F K M F F T -
BH ANIIKRK 

I X S T I t l M F X T F X . 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A U S , enz. 

(ieeinailleenl-ijzeren 

P e i l s c h a l e n . 
W E E G W E R K T U I G E N . 
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MORLEY 
harde, half harde, zachte, 
uit de eenige in die steensoort be
staande groeven van T F It l{ F D K 
ttORFFV (MKISKI. 

H a r d e en h a l f harde , gekloofd 
op maat en gezaagd in platen cn zuilen. 

ARMANI) VAN WÏLICK, 
K e n i g e ver t egenwoord iger 

voor X e d e r l n n d . 

mti 
Ititr tilt Ê'roi/rt-H 3S. 

Stoum-Timmeifal iriek 

AMMTHKI» I M . 

V F . K V A A R I > I < ; K \ : 
Alle timmerwerken volg.t e e k e-
oing. Arehitrnven, Lijsten, enz. 

MJMeti voor het meubelvak 
in Eiken, Amerik.<rreonen,Muho-
nij, Amerik. en Ital. Noten. 

I . K V K R K \ : 
Vuren, (irenen en Kikcn lies-tek-
liout. Mouliuain Teakhout, 
cteelg i n magazijn voorradig : 
|il. m. éJOOO vuren 2 pan. Kust
en Kamerdeuren, Arehitrnven, 
Kroonlijsten in vuren-en gr iion-
hout en Kiken-, Mulmnij- en 
Notenlijnen. 

Loon-MI fionilioutxtiffery 
en -NehaverU. 

('atalogus op uunvrnng gratis ver-
krij<d>aar. 

| van !8« tot 2tM> eH. hoogte. | 
S t e e d » v o o r r a a d 

I. ARIONI. 
^Vlll!*»t01"<lïlll l . 

Bouwkunde. 
Een J O X t i i J I F X M O H zoekt, liefst 

7.00 spoedig mogelijk, plaatsing als 
opz ichter of t eekennar in boven
genoemd vak. 

Brieven franco onder lett. R. aan 
het bureau van dit blad. 

H. J. WESSELS, 
H n i i u V l a a r i n l i jm' H o u t w a r e n . 
uls: Mahonie. Vitt'ii. Ilsi-lMloorii enz. 

0 -Z. Voorburgwal 128, Amsterdam 
Eêjlig adres vnn allo soorten I'niieeleii 

voor Spoor- cn andere Rytuig-on. 

— v u - , 

NIEUWE HAVEN N". 39. N.Z. 
(.iooi-.li- I I I I K . I Z H I I van Parke t - en 

V4 'niiiltegelM. Yraait A C M U U enz. 

Terdrukkerij der Vennoot». „Het Vaderland" 

- G 

V, 

:Sstc I A A R ( i A N ( i N" 1 7 ^ ^ ^ T K R l ) A C L j 9 April ^93^2^Q^l 

REDACTEUR: F. W. VAN G E X D T JGz., VAX-SI'EVK>TK.\AT 117, 'S-GRAVKXIIACK. 

Uil D E P L A A T . 
De afbeelding van dc bank in de groote kerk te 

Maassluis behoort bij de omschrijving, die daarvan 
in het nommer van 22 April werd gegeven. 

NEURENBERG. 
Het zou mij niet verwonderen. indien de meeste 

Hollanders, die voor het eerst Neurenberg bezoeken 
len in deze dagen van Wagner-vereering en van pelgrims- \ 
tochten naar Bayreuth zijn er dat niet weinigen) zich 
min of meer teleurgesteld zullen hebben gevoeld. Zij 
hadden zich de schilderachtigste stad van Duitschland 
voorgesteld als een der talrijke fraaie steden, waar 
hun eigen vaderland trotsch op is, en zij missen noode ! 
de geestige afwisseling van wit en rood aan de gevels, 
de statige olmen , zich spiegelend in de stille grachten , 
de wazige luchten, zich welvend over grillige toren
spitsen. 

Zooals Neurenberg is, biedt het echter den lief
hebber van oudheden en vooral den belangstellende 
in de bouwkunst en hare voortbrengselen veel beziens
waardigs aan. Reeds onmiddellijk bij het verlaten van 
het station , dat evenals het nabijgelegen postkantoor • 
in tamelijk saaien Gothischen stijl gebouwd is, geeft 
het Frauenthor hem een staaltje van de nog welbe- j 
waarde versterkingen der oude stad. De paardenspoor I 
en de militairen hebben hier geheel den schijn van 
anachronismen. Menig huis in de Königsstrasse heeft 
den voorvaderlijken bouwtrant nog bewaard en de 
gebouwen, die daar in den laatsten tijd verrezen zijn, ! 
en die den modernen "Rococo"-stijl vertoonen, passen 
met best in de omgeving. De beide torens van de 
Lorenzkirche bieden weldra het oog een welkom rust
punt en het is dan ook niet te verwonderen, dat de 
vreemdeling het eerst zijne schreden naar dit eerwaardig 
kerkgebouw wendt. De westelijke gevel, die de vor
men van liet laatst der dertiende eeuw vertoont, maakt 
een zeer imposanten indruk, niet slechts door zijn j 
sierlijk portaal met rijk beeldhouwwerk-, doch vooral 
door zijn prachtig roosvenster, dat niet onverdienstelijk 
gerestaureerd is. Minder ingenomen zal de kunstkeurige 
besehouwer waarschijnlijk wezen niet de deuren, die 
Heidelolï, met meer goeden wil dan kennis derGothische 
tradition, in het portaal heeft aangebracht. Door een deur 

aan de noordzijde van het gebouw treedt men binnen , 
en ziet dan een der meest eigenaardige kerk-interieurs 
die men aanschouwen kan. De zandsteen van wanden 
en gewelven , door den tijd gebruind , heeft nog niet 
kennis gemaakt met het schraapstaal van den restau
rator ofwel den witkwast van al te zindelijke kerk
meesters. Verscheidene vensters hebben nog hunne 
prachtige geschilderde glazen behouden, en wonderlijk 
genoeg zijn de kunstenaars, aan vvien in onzen tijd 
werd opgedragen. nieuwe glazen te vervaardigen. 
erin geslaagd. hun werk in harmonie met het oude 
te brengen. Overal wordt het oog getrokken door 
kunstvoi irwerpen , door het voorgeslacht aan de kerk 
vereerd, en , dank zij der piëteit der latere Neuren-
burgers, ongeschonden tot ons gekomen. 

Het is jammer, dat de kerk haar oud altaar en 
predikstoel niet meer bezit : waarom die door de-
tegenwoordige vervangen zijn, weet ik niet, en ik 
moet bekennen, tlat de scheppingen van Heidelolï. 
die zeker in haar tijd heel wat geld gekost hebben, 
mij het gemis van het oude niet hebben kunnen 
vergoeden Men ziet aanstonds, dat de kerk in ver
schillende perioden ontstaan is; het schip, in de 
ernstige vormen der dertiende eeuw, is als basiliek 
gebouwd, terwijl het koor den rijken stijl der vijf
tiende eeuw vertoont en niet zijn Imogen omgang 
en sierlijke stergewelven met het westelijk gedeelte 
een zeer pikant contrast vormt. Aan de noordzijde 
van liet koor staat het beroemde „Sacramentshuisje", 
door Adam Kralït omstreeks 1500 gemaakt. De 
kunstenaar heeft hier getoond, hoever men in het 
bewerken van steen gaan kan , en wanneer men deze 
slanke pyramide beschouwt, kan men zich voor
stellen, hoe bij 's meesters leven reeds verteld werd, 
dat hij het geheim gevonden had om steen te gieten. 
Het benedendeel van het gebouwtje wordt gevormd 
door de geknielde figuren van Kralït en twee zijner 
helpers; daarboven begint dan een rijkdom van tra
ceeringen, nissen, hogels en kruisbloemen, reliefs en 
vrijstaande beelden, die met alle beschrijving spot, 
en die zich tot een hoogte van 18 meter uit den 
kerkvloer verheft, zoodat men al zeer goede oogen 
moet hebben om de schoonheden van het bovenste 
gedeelte te kunnen genieten. De kruisbloem, die het 
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geheel bekroont, buigt zich als een bisschopsstaf om. [voorstellend, in beweging brengt. Hoewel de kerk 
In het koor ziet men ook een paar werkstukken j enkele werken van Veit Stoss en Adam Krafft bevat, 

van Veit Stoss, den beroemden houtsnijder. Het voldoet het inwendige toch niet aan de verwachting, 
eerste is een crucifix, het andere is de vermaarde j daar het met zeer harde kleuren gepolychromeerd 
„rozenkrans", waarop en relief de zeven vreugden i is. De kerk wordt voor den Katholieken eeredienst 
der Maagd Maria zijn aangebracht. In het midden j gebruikt. 
van dezen rozenkrans, die van het gewelf hangt, ziet i Aan de noordzijde van de Markt staat de „Schone 
men, meer dan levensgroot, den engel Cabriël en ; Brunnen", van 1385 — 1396 door Heinrich Behaim 
de II. Maagd, door engelen met muziekinstrumenten opgericht. Hoe beroemd deze fontein is, blijkt wel 
omgeven. Het kunstwerk hangt te hoog om het be- uit het oude versje, versje 

. lm Markt zit Nürnbcrg steltl ein Broun 
So writ ah leuchten mag die Som/ 
Fittdt man desgleichen nicht. 

Ook hier is het duidelijk, dat een restaurator aan 
den gang is geweest, en geen bijzonder bekwame 
ook. Het gedenkteeken bestaat uit een put, die 
achtkant is en op twee treden rust. In het midden , 
misschien wel twintig meter hoog, staat een Gathische 
toren, die uit drie verdiepingen en een spits samen
gesteld is en door een kruisbloem met windvaan 
bekroond wordt. Om de fontein is een keurig gesmeed 
ijzeren hek geplaatst. I let torentje in het midden is 
met allerlei beeldhouwwerk versierd; men ziet daar 

hoorlijk te kunnen zien; het schijnt nogal gerestau
reerd te zijn. 

Liefhebbers van iniddeneeuwsclle schilderkunst vinden 
hunne gading in de altaarstukken , welke nog in het 
koor aanwezig zijn en waarvan de meesten voort
brengselen zijn der zoogenaamde Frankische school. 
Men ziet daar o. a. werken van Hans Kulmbach 
en van Michael Wohlgemuth, deu leermeester van 
Albrecht Dürer. Zoowel wat teekening als coloriet 
betreft, staan deze 1 ïe-ecuwsche schilderijen verre 
beneden de Ylaamschc uit denzelfden tijd. 

Bijzondere aandacht verdienen de geschilderde ven
sters, die door karakteristieke teekening en zeer har
monische kleuren uitmunten. Het fraaiste is wel dat, 
door de familie Volkamer in 1481 gesticht. Men ziet I de keurvorsten, christelijke, antieke en joodsche 
daar de stichters met hunne beschermheiligen en den helden, allen onder baldakijns geplaatst 
stamboom van Christus, welke uit den aartsvader Ken zeer eigenaardig gezicht levert de Markt aan 
Jacob schijnt voort te spruiten. Onder de andere de zuidzijde 'van tleze fontein op. 'l'e midden van 
vensters noemen wij dat der familie Tucher, van onooglijke barakken, die als winkels dienen, zitten 
1482, en dat der familie Knorr van 1477. Als merk- j dc groentevrouwen en andere verkoopsters op develd-
waardigheid mag ook het zoogenoemde „Kaiseifen- keien, onder groote zonneschermen, die eenvoudig met 
ster" beschouwd worden, daar het een van de weinige j hun punt tusschen het plaveisel zijn geplaatst, 
moderne glasschilderwerken is, die een vergelijking! Achter de Frauenkirche wordt de aandacht van 
met de oude kunnen uithouden JL.„ wandelaar getrokken door een kleine fontein. 

Bij het verlaten van de kerk trekt een gevel aan j waarop een bronzen beeldje geplaatst is, dat als het 
de noordzijde van de Lorenzplatz onze aandacht. Het „Gansemannchen" bekend staat. Het verbeeldt een 
is die van het Schlüsselfelder huis, ook wel in de 
wandeling het Nassauhuis genoemd. Door een bijzonder 
fraaie erker, een met wapenschilden versierde kroon
lijst en twee hoektorentjes maakt deze veertiende-
eeuwsche gevel een hoogst bcvalligen indruk. 

Tusschen de kerk en het Nassauhuis staat de zoo-

boer, die met de beenen over elkander gekruist, 
tegen een boomstam leunt; onder de armen houdt 
hij twee ganzen, uit wier snavel water vloeit. Het 
beeldje, dat door Pancras I.abenwolf in 1530 gegoten 
werd, is een allerliefst kunstwerk. 

Wij zetten nu onze wandeling voort en bereiken, 
genaamde ïugendbrunnen. die in r 589 door Benedikt steeds noordwaards gaande, het raadhuis, eender 
Wurzelbauer gegoten werd. Het bassin is van steen I merkwaardigste gebouwen van Neurenberg. Van buiten 
en schijnt van een latere restauratie afkomstig; daarin ] maakt het niet veel effect, daar het aan betrekkelijk 
staat een versierde kolom, die door zes kinderfiguren j smalle straten en pleintjes staat, en ook de Sebalds-
en de portretten van den gieter en zijne gezellen kerk er, aan de westzijde, wat al te dicht voor is 
omgeven wordt en waarop het beeld der gerechtig- ! geplaatst. Het gebouw werd in het midden der veel
heid staat, Rondom deze kolom zijn zes beeldjes ge- ] tiende eeuw in (iothischen stijl gebouwd , doch in het 
plaatst die eyenzooveel deugden voorstellen; naar i begin der 17e eeuw vond een verbouwing plaats, 
tleze beeldjes is tie fontein genoemd. I waarbij de Renaissance werd toegepast. He voornaamste 

Wij gaan nu de Königstrasse weder in en de gevel, tegenover de Sebaldskerk, is tamelijk eentonig; 
Museumsbriickc over, waar wij links en rechts een de drie portalen, met Dorische zuilen versierd, geven 
kijkje van de schilderachtige huizen aan de Pegnitz ! slechts weinig afwisseling, tiaat men een der ingangen 
kunnen nemen, cn komen dan weldra op de Haupt 
markt, het grootste plein van Neurenberg, dat echter 
door de daarop geplaatste onooglijke getimmerten 
geen bijzonder grootschen indruk maakt. Er wordt daar 
op die markt zoowat van alles verkocht; wie der vcr-
koopers geen kraam heeft, behelpt zich met een reus
achtige , in de bestrating geplaatste parapluie. Aan de 
oostzijde van deze markt staat de Frauenkirche, die 
van 1355—1361 gebouwd werd. De gevel van deze 
kerk maakt een schilderachtige!! indruk door het daar
voor geplaatst zeer rijk portaal, waarboven zich een 
polygoon gesloten kapel bevindt. In den gevel van die 
kapel ziet men een kunstig uurwerk, in 1509 door 
Georg 1 leuss vervaardigd en bekend onder den naam 
van „Mannleinlaufen", omdat het uurwerk gedreven 
koperen figuurtjes, den Keizer en de Keurvorsten 

door, dan komt men op een kleine binnenplaats, waar 
zich een fraaie fontein bevindt, die uit een bekken 
bestaat, in het midden waarvan een Korinthisch zuiltje, 
met een alleraardigst kinderfiguurtje erop, geplaatst 
is. Ook deze fontein is weder het werk van Pancras 
I.abenwolf. Aan de zuidzijde van deze binnenplaats 
zijn kelders aanwezig, waarin zich, toen Neurenberg 
nog vrije rijksstad was, de gevangenis bevond. De 
cellen hadden bijna geen licht of lucht, zoodat de 
gevangenis dan ook in de wandeling eenvoudig „das 
Loch" genoemd werd. Ook een folterkamer ontbreekt 
daar niet. < )nderaardsche gangen, die zoowel naar het 
kasteel als buiten de stad leidden, gaven den burger
vaderen gelegenheid om, als hunne onderdanen, wat 
soms wel eens schijnt voorgekomen te zijn, het al te 
bont maakten, het hazenpad te kunnen kiezen. 
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De voornaamste bezienswaardigheid van het raad
huis is de groote vergaderzaal. Deze zaal werd in 
1520 en 1521 in haar tegenwoordige!! staat gebracht. 
Toen werd het houten tongewelf gemaakt, waaraan 
men, doch ten onrechte, den naam van Hans Wilhelm 
Beheim verbonden heeft. Toen werd ook aan Albrecht 
Dürer door den Raad opgedragen de teekeningen voor 
de muurbeschilderingen te maken, voor welk werk 
den kunstenaar in 1522 de som van honderd gulden 
werd uitbetaald. De schilderwerken werden in 1613 
en 1824 zoodanig gerestaureerd, dat het moeilijk valt 
daarover een oordeel uit te spreken De noordelijke 
wand is in drie deelen verdeeld; het oostelijk deel is 
versierd met een tafereel op de rechtspleging betrekking 
hebbende, daar de rechters in dit gedeelte van de 
zaal plaats namen. Men ziet daar een rechter met 
Midasooren op een troon gezeten; links is de Argwaan 
(suspicio) die hem wat influistert, rechts de Ontwetend-
heicl (ignorantia) aangebracht. De Laster (calumnia) met 
een fakkel in de hand sleept een onschuldige tinsons) 
bij de haren voor den rechterstoel. Daarachter ziet 
men den Nijd (invidia), het Bedrog (deceptio) en de 
Arglist (frau.sj. 

Ken tweede groep verbeeldt dc Dwaling (error) 
begeleid door de Overijling (accelcratio) en tie Straf 
(poena), die een zwaard in de hand houdt. Daarachter 
komt het Berouw tpoenitentia) dat op de Waarheid 
1 Veritas) wijst. Het geheel doet dus symbolisch zien, 
hoeveel kwaad een onbekwaam rechter kan stichten. 

De spreuk naast den rechterstoel: 
„Ein Richter sol/ kiin Urtheilgeben 
Er soli die Snelt erforschen eden", 

maakt de bedoeling nog duidelijker. 
Ee;n tweede tafereel verbeeldt tie zeven stadsmuzi

kanten op een rijk steenen balkon, waarvoor zeven 
rijkgekleede personen geplaatst zijn. Het overige van 
den wand wordt ingenomen door den triomftocht 
van Keizer Maximiliaan. De Keizer zit in vol ornaat 
op een rijkversierden wagen. Voor, naast en achter 
hem staan de deugden Prudentia, Fortitudo, Tempé-
rantia, Justitia en Victoria, waarvan de laatste den 
Keizer bekranst. Naast den wagen loopen: Gravitas, 
I'erseverantia, Securitas en Fidentia. Boven den wagen 
staat: 

Qltod In Celis Sol Hoe In Terra Cesar list, 
of 

Wat in den Hemel de /.on is, is op Aarde de Keiler. 
Ratio houdt de leidsels van 12 paar paarden, die 

telkens weer door twee deugden bij tien teugel ge
houden worden. 

Hoewel deze schilderij door den tijd en de restau
raties veel geleden heeft, kan men toch nog zien, 
dat zij eens zeer schoon geweest moet zijn. Vrooral 
de compositie getuigt van groot meesterschap en is 
iemand als Albrecht Dürer wel waardig. 

In 1 540 werd in dc zaal ook een prachtig koperen 
hek geplaatst, dat ter afsluiting van het westelijk 
deel diende. Dit hek was door den rijken Augs-
burgschen koopman I'ugger bij Peter Vischer, den 
beroemden Neurcnbergschen geelgieter besteld, om 
voor zijne grafkapel geplaatst te worden. Toen 
Fugger gestorven was, weigerden tie erven het hek 
van de zonen van den inmiddels eveneens overleden 
Vischer te aanvaarden en deze laatsten boden het 
toen tegen den prijs van oud metaal aan den raad 
van Neurenberg aan. De koop kwam tot stand, en 
het hek werd in het stedelijk arsenaal opgeborgen, 
daar men meende, het wel voor geschut te kunnen 
gebruiken De kunstlievende Paltsgraaf Otto Heinrich 

wilde het hek evenwel hebben, en de Kaad, die aan 
dien vorst nogal verplichting had, was bevreesd, dat 
hij het als geschenk verlangen zou, wat men niet zou 
kunnen weigeren. Om dit nu te voorkomen wertl ijlings 
besloten, het in de raadzaal te doen oprichten, opdat 
de Paltsgraaf begrijpen zou, dat men het niet missen 
kon. Daar het niet juist paste, werden aan de beide 
einden twee fraaie steenen pilasters, rijk niet beeldhouw
werk versierd, door den stadssteenhouwerSebald Pech 
gemaakt, waartusschen het hek gesteld werd. Slechts 
deze pilasters zijn nog in de zaal te zien, doch het 
hek is in 1 Sort voor /' 12,000 verkocht, en naar Zuid-
Frankrijk vervoerd, waar het vermoedelijk gesmolten 
is. De teekeningen, die van het kunstwerk bewaard 

rebleven, doen zien, dat het tot de schoonste zijn 
selen der Duitsche Renaissance moet hebben voortbreng 

behoord. 
De beschilderingen die men thans aan de zuidzijde 

van de zaal ziet, zijn in £f> 13 door Gabriel Weijer, 
Paulus Juvenel, Jost Harrich en Georg Gardner ver
vaardigd. Zij verbeelden voorbeelden van heldenmoed, 
plichtsbetrachting enz. Groote kunstwaarde hebben zij 
niet; eigenaardig is, dat Consul Manlius daar voorgesteld 
is bij een valbijl, waarmede hij zijn eigen zoon het hoofd 
doet afslaan. Ue guillotine schijnt dus al twee eeuwen 
vóór Guillotin bekend geweest te zijn, zoodat Salomo's 
opmerking, dat er niets nieuws onder de zon is, 
ook hier weer juist blijkt. 

Bezienswaardig is ook de kleine raadhuiszaal, die 
in het gedeelte, dat in de 17e eeuw gebouwd werd, 
gelegen is. Vroeger was zij met twee portalen ver
sierd , die echter thans niet meer aanwezig zijn. (lok
had zij voorheen een marmeren bevloering, waarvan 
niets meer te zien is. liet fraaie eikenhouten plalond 
en de daarin aanwezige schilderijen bestaan echter 
nog en zijn thans schoongemaakt en waar het noodig 
was, hersteld. Men heeft het voornemen, ook de wanden 
der zaal weder van schilderwerk te doen voorzien, 
zoodat dan weder een fraai geheel verkregen zal worden. 

De vertrekken op de verdieping waren voorheen 
met de grootste pracht ingericht. In een daarvan is 
tegenwoordig de burgerlijke stand gevestigd. Men ziet 
daar een fraai eikenhouten portaal, rijk met snijwerk 
versierd. In de overige vertrekken getuigen alleen nog 
de sierlijk betimmerde plafonds van de oude pracht. 

In de gang langs deze vertrekken, die een breede, 
welverlichte galerij vormt, ziet men vier schoorsteen
mantels, die rijk versierd zijn. doch die niet zeer 
edel van detail genoemd kunnen worden, liet plafond 
is met tamelijk zwaar stucadoorwerk versierd, dat 
een tournooi verbeeldt. 

In den laatsten tijd heeft men aan de noord
oostzijde van het raadhuis een nieuw stuk aangebouwd, 
doch in Laat-gothischen stijl ontworpen is. Aan de 
Theresi'enstrasse ziet men een rijken gevel, met een 
erker, waaronder staat; 

Ordnüng und Fnrsiclit und Mul 
Schirmt Wolüfahrt, Leien und (int. 

De binnenplaats van dezen nieuwen aanbouw is 
zeer schilderachtig, door de daaromheen geprojec
teerde galerijen, waarvan de noordelijke door rijke 
stergewelven afgedekt worden, terwijl de overige 
eenvoudige kruisgewelven hebben. 

Mag men het ook betreuren, dat de 19e eeuw 
niets beters aan het raadhuis wist toe te voegen, 
dan een vleugel in 15e-eeuwschen stijl, men zal toch 
moeten erkennen, dat de wijze, waarop dit is gedaan, 
van talent getuigt. 

1 Uoidt ver.vlgd.) 
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Kl'NSTKX TE 's-GRAVEXHAGE. 
In tegenwoordigbehl vnn ren tulrijk publiek, waaronder ver-

si lullende autoriteiten, luid den 20'» April jl. de jaurlijksche 
prnsuitdeeling plaats. 

De Voorzitter A. I'. Godon, deze bijeenkomst geopend hebbende, 
vermeldde met ingenomenheid dat volgen» verklaring van de 
jurv door ile leerlingen over het algemeen Hink en talentvol was 
gewerkt: wees vervolgens op de vorderingen gemaakt in dc vakken 
van kunstnjjverheid, waarvoor getuigen de resultaten der prijsvraag 
* • een diploma, uitgeschreven door hel K. Z. It. Genootschap 
alhier miller de leerlingen der Academie; op de toenemende be
langstelling in ile schilderkunst en op Int bezoek door II. M, 
de Koniligin-KegeiitcH aan dr inrichting gebracht. I te onlang» 
overledei d-directeur, de heer Koelman, stichter van den cursus 
voor Middelbaar Onderwijs en mui wien de Academie veel ver
plicht is, werd mede waardig door hem herdacht. 

Na deze inleiding trad als feestredenaar op Dr. II. I1, Kitter 
uit Amsterdam. Mij toonde, aan Schillers woorden gedachtig (*), 
dat do waarde van den mensch daalt en rijst naar de mate zijner 
vrijheid. Deze vrijheid moet gezocht worden in een snietteloozon 
levenswandel, in de deugd, die het meest door de kunst bevorderd 
wordt, (ink in het weten mi denken ligt de vrjjhcid. Wetenschap 
mi kennis moeten algemeen gemaakt worden, hetgeen liet best 
geschiedt door IH lening der kunst. In het gevoel voor liet 
oneindige ligt mede de vrijheid en de kunst doet dat geroel 
ontwaken. Zoo is dan nok dr uiting, dat de waarde der men
schen ligt iu des kunstenaars hand, bewaarheid. Het ideaal van 
den kunstenaar moet zijn niet de kunst om de kunst, maar 
dr kunst om de verheffing der meiischhcid en slechts door vrjj 
ti' zijn kan hij de kunst verheffen. 

Vryheid mort dus de kunstenaar bezitten om te slagen iu zijne 
groote taak. maar die kunstotinarsvrijheiil stelt hare eigene eischen. 

lie kunstenaar moet zijn Jtst'i, id,n" \ tlie zichzelf zoekt eu 
niet zijn kunst, is niet vrij. God zelfs, volgens Schillers woorden 
de grootste kunstrnaar. verbergt zich en laat alléén zijn schep
ping zien. 

De kunstrnaar moet zijn vrij van „TCWÜ /̂Z/W/" en zich verheugen 
over deu roem zijner kunstbroeders. 

Do kunstrnaar moet niet ..i»i/-n-t>i.u< ir." Niet door zich even 
neder te zetten voor het doek, maar slechts duor onvermoeid 
arbeiden, kan men deu naam vau kunstenaar erlangen. 

Spreker eindigde zijne schoone rede met de «oorden: he-
gene die de ktuist zoekt en niet zichzelf, die geen wangunst 
kent eu alle improvisatie hunt is kunstenaar; kunstrnaar hij dr 
gratie Gods; die behoeft geen menschelQke erkenning, geen 
menschelfike wijding. 

Onder daverend applaus zeide de voorzitter den heer Dr. I*. II. 
Kitter dank voor /ijnr Fraaie rede, waarna de prjjsuitdeeling 
plaats had. 

Alvorens werd overgegaan tot liet bezichtigen der verschillende 
werkstukken, waarmede de wanden der/aal waren versierd, vroeg 
een der aanwezigen uit het publiek, de heer Kriens, vader van 
een der bekroonde leerlingen het woord. Dit verkregen hebbende 
bracht hij den Kaad van Bestuur, directeur en leeraren dank voor 
hetgeen zij voor dc leerlingen doen. In 't bijzonder echter wenschte 
hij dil te doen aan den I fdh-rraar der Academie K. W. I\ Ker
ling voor de belangstelling en opoffering, waarmede deze zich 
speciaal ook tegenover zijn zoon van zijne taak bad gekweten; 
hij hoopte dat deze leeraar lang nog aau de Haagsche Aca
demie werkzaam mag blijven. .Met luiden bijval werden ook deze 
woorden duor de aanwezigen begroet. 

M A ATs< II \ l'N.I TOT KKVoKDKIMXti DKK ItolWKlNsT. 
Ai iii;i;i.i.Mi 'S-GRAVENHAGE. 

Vrijdag 21 Afrit 1893. 
leold dat de concept-

/'. Wanneer lijj den besteder bezwaren bestaan om het werk 
aan een der laagste drie iusehrijvrrs op tc dragen, wordt een 
hcrbesteiling 

Nadat 
voorstel! 
nomen 

/rgadering van 
door den Voorzitter 

•n tot wijziging der 
huiteugew olie v de 

was nu «li 
wet van de .Maatseliappij, aan; 

ergadering der A ld. 's-<iruvcnhnge 
duto 24 Maart aan het hoofdbestuur der „Maatschappij zijn 
opgezonden eu door genoemd hoofdbestuur in handen zjjti gesteld 
eener com missie om daarover rupport uit te hreugen, werd 
overgegaan tot het behandelen der vragen. gesteld door de 
.Maatschappij. 

liet eerst werd in behandeling gebracht vraag n". 7. luidende: 
De gewoonte leidt ertoe, dat besturen hij aanbesteding, slechts 

in hijzondere gevallen uitgezonderd, steeds het werk aau deu 
voor het minste bedrag iuschrijvenileii aannemer toewijzen. Ware 
het niet wcnschelQker op de bekwaamheid cn soliditeit van den 
aannemer te letten f 

Wat is uw oordeel over de regeling dienaangaande, vastgesteld 
in ile ..Algemeene Administratieve Voorschriften voor hut uit
voeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen 
en particulieren." uitgegeven door de Vrrertiiging van lïurgerlijke 
Ingenieurs 'i 

Deze regeling is volgens |j :t {gunning) als volgt: 
1 a. De gunning van het werk of van de levering geschiedt 

aan dengene van de laagste drie inschrijvers, wiens inschrijving 
het meest aannemelijk voorkomt, zonder verplichting om reden 
van de gedane keuze te geven. 

(*) Zie Schiller" „Eeetgcsang au die KOnstler.* 1 

ehoude ouden, waarbij deze drie iusehrijvrrs niet meer 
als gegadigden worden toegelaten. 

Deze uitsluiting heelt geen plaats wanneer berbesteding be
nouden wordt om redenen huiten tic personen of omstandigheden 

; der laagste drie inschrijvers gelegen. 
,-. Wanneer de besteder oordeelt, dat eni wanverhouding bestaat 

• tusschen een der laagste drie inschrijvingen eu de raming, wordt 
1 daarvan den betrokken inschrijver hinueii acht dagen mededeeling 
gedaan met uitnoodiging zijn insobrjjving toe te lichten. 

Wanneer een der laagste drie inschrijvers te kennen geeft zich 
i iu /.yn berekening vergist te liehhen of wanneer dit uit de iu de 
I vorige alinea genoemde toelichting hlijkt. kan di besteder de 

bedoelde inschrijving als niet ingekomen beschouwen, 
d. Itij gunning aau een anderen dan den laagstelt inschrijver, 

wordt deze hiervan hiuneii drie dagen na dc gunning in keunis 
' gesteld. 

Dc commissie, belast met hel beantwoorden dezer vraag, was 
I in het door haar uitgebracht rapport van nierjiing dat hel ileniv-
I beeld om af te wijken van de gewoonte om hjj uitzondering 
slechts het werk niet aan den minst insrhrijvondeii aannemer toe 

I te wijzen en meer op bekwaamheid cn soliditeit te letten, wel 
aanbeveling verdient, evenwel echter onder bepaalde vormen en 

l wel om de navolgende redenen. De ondervinding der laatste jaren 
! leert maar al tr veel dat hij int aannemen van werken, en Int 
trachten daardoor winsten te behalen, hjjooginerken en bedoe
lingen verbonden zijn. geheel afwijkende van net zuiverdenkl hl 
om een werk te maken eu te behartigen, eu waarbij enkel op 

; den voorgrond treedt de drijfveer het werk en dientengevolge dus 
geld tc bemachtigen om vooral dit laatste te gebruiken tot andere 

, doeleinden dan de betaling der kosten van arbeid en materiaal 
I van dat werk. Onwillekeurig zal de werkgever hierdoor mede-
! werken tot het plegen eener immoivclc daad. welk denkbeeld vooral 
i aan eene aaubcstrdiiig mort ontnomen worden. 

Toe te zien waar de grens is hij de keuze vau een so lied 
| en bekwaam aannemer eu of dit mogelijk is, acht de commissie 
; lang niet van bedenkingen ontbloot, daar het weigeren van een 
I werk aau den minst inschrijvende atcedn een votum van wan

trouwen zal blijven, aanleiding geveilde tot allerlei sellijn-uit-
legglngen cn een korps van uitverkorenen in het leven kan roepen 
op aanwjjzing der directie, doodeud vooral voor nashcgiiinenoen. 
Me weigering dient daarom tr worden gemotiveerd en zoo moge
lijk niet redenen omkleed te zijn. fn ieder geval dient de gewei-

i gerde gehoord te worden, daar er misverstanden plaats kunnen 
hebben. 

' Het afwijken van het denkbeeld om het werk bij uitsluiting 
aan den minsten inschrijver te gunnen zal den meer degeljjken 

1 toestand geven dat het door hem verkregen eindcijfer der be
groot! ng maar niet willekeurig nog belangrijk wordt verminderd 

; oui toch maar perst het werk te willen hebben, hetgeen eene 
concurrentie is, voorzeker niet bedoeld door gocudenkende 

I werkgevers. Wijkt men van het denkbeeld af om niet hij 
I uitsluiting den minsten inschrijver het werk te gunnen en motiveert 

men de weigering op gepaste wijze, dan zal hij veerkrachtige 
\ en flinke karakters meer prikkel ontstaan liet werk goed te he-
, hartigen en er zullen zich meer bruikbare krachten vormen. 
1 waard • een zuiverder concurrentie en een hooger ophouden 
! van het vak verkregen zal worden. De commissie is van oordeel 
I dat de redenen, die tot weigering aanleiding geven, de wijze hoe 

daarin te handelen, en de vraag of die, zooals zij hij de A. V. 
van de Ver. van Burg. Ing. zijn vastgesteld, gehandhaafd kunnen 
worden, onvoldoende zijn omschreven, terwijl verschillende punten 
met elkaar iu strijd zijn. Ook wordt daarin niet gesproken van 
het weren van i ds gefailleerde aanbieders of dezulken, die niet 
kunnen aantoonen over voldoende fondsen, gereedschappen en 
werkkrachten te kunnen beschikken om den aanvang te dekken. 
De commissie huldigt het denkbeeld dal de aannemer is „een 
contractant" en aangezien de wel het denkbeeld van verbinte
nissen en verzekeringen in het algemeen in hare artikelen ge
regeld heeft, beschouwt z\j het nog niet afzonderlijk regelen van 
aanbestedingen iu het bijzonder nis eene leemte. Over deze vraag 
en het uitgebracht rapport ontspon zich eene langdurige discussie; 
sommige leden wensohten in de artikelen opgenomen te zien de 
verplichting om den aannemer wien het werk geweigerd wordt 
dc redenen, die daartoe aanleiding gaven, openlijk mede te dooien 
terwijl anderen daarin groote bezwaren zagen. Hij stemming eindelijk 
bleek het gevoelen der meerderheid tc ziju de artikelen der A. V. 
van de Ver. van llurg. Ing. te behouden, doch in sub. ,j te lezen in 
piaats vun de „laagste dru inschrijvers" de laagste <&r inschrijvers" 
en in de laatste alinea van sub. in plaats vun .Juut de besteder'1 

moet de besteder. Itehalve eenige kleine redactie-wyzigingeii kan 
dan sub. en de te al. vau sub. >. vervallen. Het rapport der 
commissie zal aan het hoofdbestuur worden opgezonden, alsmede 
zal dit met bet gevoelen der aid. worden kenbaar gemaakt. Wegens 
het vergevorderd uur konden dc overige vragen niet meer iu 
behandeling gem n worden eu zuil le ingekomen rapporten 
daarover eveneens aau het hoofdbestuur worden toegezonden. 

Door den heer I*. .1. Cuypers. vertegenwoordiger der hecren 
Itcuuewitz en Co., wenbn eenige monsters papier-sttie ter bezich
tiging aangeboden. Volgens mededeeling van genoemden heer. bezit 
dit de eigenschap oni, na met water in aanraking geweest eu 
daarna gedroogd te zijn, de vroegere hardheid weerom te ver-

O 

O 

krijgen, terwijl uit hoofde der chemische verbinding de muizen er 
niet aan knagen. Ook om beschilderd tc worden is het geschikt. 

Nadat nog als lid der Afdeeling was aangenomen de heer A. A, 
van Anrooij. civ. en houwk. ing. en de jaarlijkschr kunstreU naar 
Nijmegen was bepaald, sloot de voorzitter met een opwekkend 
woord deze laatste voorjaarsvergadering. 

Door den heer .1. Cjkot wureu voorde kunstbeschouwing bereid
willig afgestaan dc plaatwerken. Tja lid i l'nrumliaiinn op .Middni-
.lava nu de ontgraviitg door Dr. .1. (ironctiuui, „Kinderl'riese" vnn 
V. Ilijuuis cn „Kttidcs d* Knfants" par K. Meijer. 

ARCHITECT!] It A KT A M H l Tl V. 
ijtityste gewone vergadering op Woensdag 2(1 Af ril 1893. 

Dr Voorzitter, de herr II. li. .lansen, opent de vergadering, 
waarna de notulen worden gelezen cn onveranderd goedgekeurd. 

Ken schrijven is ingekomen van dcu heer Dr. II. C. .Muller, in 
de vorige vergadering tot cerelid benoemd, waarin deze heer den 
wensch uitspreekt om op een der volgende vergaderingen van het 
Genootschap eene lezing tc kunnen houden in verhand met het 
Grieksche treurspel, hetgeen de Amsterdamsche Kanstenaartclub 
alhier hoopt op te voeren. 

Ken brief van den heer Horn is mede ingekomen, waarin deze 
zijne verwondering te kennen geeft, dat hij naar aanleiding der 
wetsherziening, van gewoon lid tot kunstlievend lid 'is overge
schreven, zonder dit verzocht te hebben. Daar genoemde heer 
sinds jaren het houw vak niet meer beoefent, is hier geheel naar 
de wet gehandeld. 

De heer .los. T. J. Cuypers verkrijgt hierna het woord tot het 
houden zijner bijdrage en neemt tot onderwerp: „de St.-Servatiu— 
kerk te Maastricht". Na er eerst op gewezen te hebben, hoe 
vroeger een gebouw als dit, het meest grijze monument van 
klassieken bouwstijl in ons land, dat de meest verschillende tijd
perken vertegenwoordigt, slechts werd hersteld rti met geheel 
andere materialen, geeft spreker een duidelijk in zie lit hoe de 
taak van restaureeren sinds dc blutste 2ö jaar wordt opgevat, 
nu men weer meer en meer belangstelling voor oude bouwwerken 
gevoelt. Men kon geen gebouw restaureeren voordat men de ge
heele geschiedenis en archeologische ontwikkeling kent, zoodat 
eene ernstige studie in albs, wat liet archief oplevert, noodzakelijk 
is. Zoo vond men dut de middelste der drie torens oorspronkelijk 
niet bestond: zeer terecht is dus hij de restauratie deze afgebro
ken: de groeven waaruit men de zandsteen vroeger gebaald had. 
zijn Weer opengemaakt en door de verbeterde werktuigen en hulp
middelen kan men dus nu met hetzelfde materiaal restaureeren. 
De geheele archeologische ontwikkeling werd nu door spreker 
medegedeeld eu voorgelezen uit de studiën van deu heerFluimt nd, 
adj.-archivaris van Maastricht. 

De crypte heeft men in het begin van deze eeuw teruggevonden: 
de zuilen waren eenvoudig omgetrokken, daarna de ruimte aan
gevuld met aarde en hierover een vloer gemetseld. Hier vond men 
dus alle oude vormen terug: de basementen der zuilen stonden 
nog allen op hun plaats. Eveneens heeft men van het schilder
werk de duidelijkste sporen terruggevonden. Ken en ander werd 

opgehelderd door een aantal teekeningen. die iu de hierop vol-
ng werden bezichtigd. De voorzitter 
namens de Vergadering voor zijne 

grilde pauze met behlllgste 
bedankte den heer < u\ pei 
belangrijke bijdrage. 

De heer II. W. Mol. voorgesteld door de hh. W. vanBovenen 
\. /ins Ister, wordt t algemeene stemmen als lid aangenomen. 

De heeren Alexander en Bngels, beeldhouwers te 's-Hage, hadden 
in Int lokaal pen paar zeer kunstig in hout gesneden consoles, 
benevens een spiegellijst tentoongesteld, voor welke kunstbe
schouwing hun de dank der Vergadering werd gebracht. De 
consoles en eveneens de teekeningen vau de Stv-Servatiuskork 
blijven eenige dagen iu liet gciiootsehapsloklial tentoongesteld. 

Aan de beurt komt un de bespreking van de dit jaar te li len 
excursie. Hel resultaat is dat een tocht naar V Hertogen bosch 

el lb- op - ti' bepalen datum zal g kl e,l hel k 
worden. 

De 2de opvoering van „dr Villa Silhersrein" is uitgesteld tot 
12 Mei a. s. Dc Inn- David Koning zal dan met zijn fanfarekorps 
het feestelijk karakter van deze uitvoering verhoogen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering, de laatste 
in dit seizoen, gesloten. 

B1 N \ E N L A N D S C H E 1 i E R I C H T E X. 
AMSTKROAM. In den voor ilir jaar uitgeschreven wedstrijd-\\ illink 

van t'ollen wordt gevraagd eene vlakke muurschildering in de 
nieuw te maken traphal van het gebouw „Arti et Am'iritine". 
Hel onderwerp moet eene v 'stelling, betrekking hebbende 
op de beeldende knust of op eene gebeurtenis uit de Hollandsche 
kunstgeschiedenis. Voor bet best gekeurde doek wordt een prijs 
uitgeloofd vun /' 17"<>: alle jonge kunstenaars zijn tot mededinging 
uitgenoodigd eu eene premie zal niet worden toegekend. 

Dii.ii. Volgens de Arnhemsth Courant is a ut het ontwerp van 
deu heer Charles IJoskam te Arnhem voor de decoratie van de 
feesttent PU vuil twee zalen ill de Stads-doclrll . bij gelegenheid 
van de lustrumfeesten op IU tot 13 Juli a. s. de eer te beurt 
gevallen te worden verkozen uit een groot aantal plannen vnn 
decoratieschilders "it het geheele land. 't Is i werk van/1000. 

Bni:it.v. Dc Waad I ft het voorstel, den heer Pajjene, directeur 
der gasfabriek, op een tracteraent van ƒ800 voor den tijd van 
2 jaren te IH? noemen tot directeur der waterleiding. naar de 
gascoui missie \ erzoudeii. 

Naar de Hredauh. ('••mant verneemt, is het gieten van het 
beeld van Jan Pieterz. Koen, in de fabriek der firma C. J. Margnen, 

bet thans onderhanden genomen door 
dii 

rein no; .1 ii 
keken zal nood 

om te kunnen worth 
uitstekend geslaagd, en is 
den ciseleur der fabriek 
hebben alvorens het breid . 
afgeleverd. 

Tn.urm.. De publieke verkoop van deu in staat van faillisse
ment verkeerenden stoomtramweg Tilburg Waalwijk met het 
daarbij behoorende materieel en de alhier en tr Waalwijk staande 

ui plaats hebben. e bouwen zat 

PERSONALIA. 
I'.ij Kon. besluit zijn benoemd tot ambte

naar bij den algemcetien dienst van dcu 
liijks water staat, K. Vierkant, Jobs. N. c. 
lïeijersbergen van Henegouwen cn II. .1. 
Lammers Jr. 

Iu de plaats van w ijlen Mr. de Koever, 
is de heer Mr. W'. II. Veder, thans adjunct-
srchivarts, tot gemeente-archivaris te Am
sterdam benoemd. 

Dc heer A. van Sehuik is voorden tijd 
van 4 maanden benoemd tot buitengewoon 
opzichter l>ij de uitvoering van bagger- en 
kribwerk in de rivier dc Itoveu-Merw ede. 

Itij de werken tot verbetering van de 
rivier de Mans onder de gemeenten Maasbom
mel en Megeii is voor dcu tijd van \\ maan
den benoemd tot buitengewoon opzichter, 
de heer .1. van der Haar te Tiel. 

Dc heer C. E. vnn do Heelt is tut 1 Mei 
!s'M gecontinueerd als ben. opz. bjj hel 
onderhoud en herstel der werken van de 
Nieuwe Maas. het Scheur en aan den Hoek 
vail Midland. 

ADVERTENTIËN. 

TE KOOP.' 
Dour OTerhjden van den Heer J . 

V K I I S Ï K K l j tc / . inl ren sedert o n h e u 
g e l i j k e j a r e n d r u k b e k l a n t e 
T I I I E B I A K 8 Z A A H e n 
K e h r i j n u e r k e r M - n f f a i r e . 

Brieven te adresseeren aan Mej.de 
Wed. J . V K R S T K E f l te ZrM. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Mnuntlnu den / . I Mei IN»:t 

des nainiddajrs ten 1' •• lire (Wreeil-
w i r h t i j d ) /;\\ in hel Centraal Per
sonenstation te A MSTKIIIIA.M. in liet 
lokaal naast de wachtkamer 3e klasse 
(ingang Vestibule) worden aanbext I: 

Volgens liestek Xo. ö3'.t. 
H e t veranderen v a n het dek 

o|> de b r u g over de S i n -
g e l g r a r h t bij de VVilleniM-
l»o<»rt te AniMterdam. 

R a m i n g / SJiOO.—. 
Volgens bestek Xo. 544 : 

• e t m a k e n va•• een gebou wt je 
voor i tr ivaten en hullet 
»1» het m i d d e n » e r r o n met 
bi jbehooremle w e r k e n te 
A p e l d o o r n . 

K a m i n g ƒ W O . — . 
Bestekken zijn tegen betaling van 

/'0.75 per exemplaar verkrijgbaar aan 
liet Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan bet Droogbak te 
AMSTERDAM bij den Portier of op franco 
aanvraag met toezending van het be
drag in postwissel of postzegels man 
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aanvragen zonder bijvoeging van bel 
bedrag wordt geen gevolg gegeven) aan 
hel l'.nrcau Weg cn Werken,Kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in liet 
bestek vermeld. 

•te Ail i i i ini-I i-HIcur. 

V O » K M » O P I < ; B E R I C H T 

AANBESTEDING. 
R E G E N T E N van bel ST.-JOSJS 

(i.lSTIK'IS ti Dia .rr zijn voornemens 
in dc tw Ie helft van Mei aan te 
besteden : 

Het houwen van het X i e u w e 
k r a n k z inn ige ii geMtieht 
a l d a a r , bestaande i n 
Hoofdgebouw. ï Xie-
kenpiivi l joei iM. li pav i l 
joen H. IJeiieetilieerwwo
n i n g en verdere wer
k e n . 

Bestek i'ii teekeningen zullen na de 
volgende week worden verkrijgbaar 
gesteld. 

KRIJTWIT. 
IH-IIIH Ie n. I.c w a - -chr n en 6e-

•HM. 
GOEDKOOPST ADRES, 

\ erfnntlei'U van 

P. VISSER D z . 
KOOK a il Z.ian. 
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v. m M I I • i:it. 
HiMeeilijtiuIrnnf An. M. 

A MSTi;li I'A Jl. 
Inrichting roor aanleg vnn r'.lerirKriie 

vi-rlirhiinic. Fabriek van l.l'CHTDRI K-
DEUROPENERS, KI.KiTlilsclli: SCIII.I.-
I.KN. TKI.I.I'IKIiiNS. III.IKSi:.MAI'l,l'.l-
M-'.liS cn SPREEKBUIZEN. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-

AAÏÏBESTEDM. 
O)) tl tuin tlttff den l.t tl ei 

ËH»3. des n a m i d d a g » ten 1'/, ure 
Ui r e e l i ni r i l tijd), /.al in bet Cen
traal Pcrsoncnstation te A.MsTOliA.u 
in liet lokaal naast de wachtkamer 'Ar 
klas>e (ingang vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 505. 

H e t m a k e n v a u d r i i ouder-
liiinn c e n c r drililiMclii.jl' 
van 11.511 M . m i d d e l l i j n 
t r r v e r v a n g i n g van d r •>«•-
» t n a i i d c d r a a i s c h i j f van 
13.55 .11. m i d d e l l i j n met 
b i j k o m e n d e werken v o o r 
de l o e o m o t i e v e u l o o d » <>|> 
liet »t at i n i i » c m placement 
te LE1DEX. 

K a in inn; / 5500.— 
Volgens bestek No. 506. 

Het m a k e n , l everen en 
» t e l l c n v a n den b i n c n -
lionvi eener d r a a i s c h i j f 
van 11.51» IH. m i d d e l l i j n 
vuor de locomotieven-
l o o d » o|i liet s lnt io i i s -
e n i | i l a « ' e m e i i t te l . i : i III-: V 

K a m i i i K / 5700.— 
Bestekken zijn tegen betaling van 

/ 1.— per exemplaar verkrijgbaar aan 
liet Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak tc A M -
STKJIIIAM bij den l'iirtier nl op fruiiru 
aanvraag, met toezending van bet bedrag 
in postwissel of postzegels, laan aan
vragen zonder bijvoeging van hel be
drag wordt geril gevolg gegeven I 
aan het Bureau „ W e g en Werken", 
kamer 151. 

Aanwijzing wordt gedaan als in dc 
bestekken \ ermeld. 

lie Alllliliilst cal en r. 

AANBESTEDING 
II,., B E S T U U K der AMBACHT-1 

S C H O O L te Utrecht, zal o\> Htnin-
tlnff » tlei tt. H . ten 'i ure in het 
Gebouw van Kunsten en Wetenschap
pen aanbesteden : 

hel bouwen van eene i im-
liai-litM'liool met direc
t e u r » woning , zonder hijlevc-
ring van smeed- en klein ijzer
werk, klein timmerwerk en liin-
iieti-vei 'fwerk. 

Meslek I-u teekeningen liggen ter 
inzage in voormeld gebouw en zijn 
tegen betaling van /'S4 p. ex. verkrijg
baar liij ili' nreliiteeteii. 

Aanwijzing op 't terrein a .d . School
straat den 2en Mei, ten elf ure. 
De Architecten Somen.* het bettuur 

D. K i t r u r . A . <'. V I X K . I'<i"/:. 
P . J . H O U T Z A G E R S . I'. F.'sSAooB.Secr.l 

L A N D S ! I K I K U ' W K N . 

AAIBÊSTEDM. 
(>|> Witsel,,//. .90 tlei iXft.l. 

des middags te 19 uur. zal. onder nadere 
goedkeuring van ilen Minister van F i 
n a n c i ë n , aan het gebouw van liet Minis
terie van F i n a n c i ë n , worden aanbesteed: 

Het o n d e r h o u d e n eu her*tel
len van het gebouw 
Maastr icht w a a r i n geves
t igd / i j ii de k a n t o r e n v a n 
de h y p o t h e k e n en vun het 
kndiiMter. v a n den d a g 
der k e n n i s g e v i n g van de 
g o e d k e u r i n g der aanbe
s ted ing tot en met .'tl 
H a a r t ISSM». 

Dc besteding zal geschieden bij enkele 
inschrijving, overeenkomstig s, '_' der 
Administratieve llepalingeu. 

liet bestek ligt ter lezing in het 
Ministerie van l-'i nunc ion, aan tie bureaux 
van den Rijksbouwmeester in het 'Jde 
district, Eluweelen Burgwal no. Ui te 
'.—I Iraveiiliage. aan die van het Provin
ciaal Bestuur van Limburg eu aau het 
kantoor van de hypotheken en liet kadas
ter te Maastricht. 

Inlichtingen worden gegeven door 
voornoemden Rijksbouwmeester en tloor 
den Hoofdopzichter voor de Landsgo-
lioiiwen : .1. .1. (i. R I X K E S te lireila. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Woensdag. 24 Mei 1H!):!, des namid
dags tc ei-u uur, 

's-Grarenhaije, 14 April 1893. 

he Minister can financiën, 

I' I B K S O N. 

Waterleiding le Twickel. 
AANBESTEDING. 

Door den Ingenieur H . I'. N . 1IAI.-
B E I f T S M A . zal namens Dr. B . K. 
ÜAiiiix V A N I I E E ( ' K E R E N V A N 
W A SS E N A E R , np ninnelngft.net 
a. s. 's namiddags ten I ure te Carets-

; lonen bij lie/den. worden AANBE

STEED: 

Bestek No. .1. 

Het bouwen van den WA-
I I . I M O l t l > te T w i c k e l 

bij He lden met Kete lge-
bouw . Schoorsteen en 
W o n i n g voor den l l n r l i i -
n i s t . onder k i j l e v e r i n g 
der henoodigfte m a t e r i 
a len . u i tgezonderd de 
M a c h i n e » , de It i i i s le idin-
gen en het i jzeren re
servo ir . 

Van af Zaterdag '19 April u. s. zal 
i het bestek met :'• teekeningen, tegen 

betaling van f 4 . - verkrijgbaar zijn 
aan hei Bureau van den Ingenieur 
voornoemd, Stationsweg "li te 's-Gra-

1 rrnliin/e en zullen aldaar dagelijks 
voormiddag» Ui 12 ure inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden Donder-
iliuj i .\hi o. s. dadelijk na aankomst 
van trein ll'.n.ï te bildm. 

H. J. WESSELS, 
: HiiiMiVliiitr in lijm* l i m i t w n r e i i . 
! nis: llalionit'. \ o t en . F.*<*liitoorn enz. 

0 -Z. Voorburgwal 128, Amsterdam 
Benig adres MUI allo soorten I*IIII«M*I«>H 

voor >|j(Mir- en andere Kytuigen. 

G O E D E R E N T P E R S O N E N " c « S P I J Z E N -

^^^^^n*^^^ EIeetn.se/7e-
•^^pfjB^af^^^^ , % y c l r a u l i s cj^e-

—Sp l o o i n - 5c U a n cl - b e w e e g k r a c h t 
MET V A N G - I N R I C H T I N G ^ \ N Y X ^ i Y /^0Si?8A CH 

. HO'O'Ö'srt BEKRONINGEN HONDERDEN REFERENTIËN -

M& . (SCHMIDT, KRANZckC? 
u ; b d c | a o n e k v - a n . j j V o r d h a U S e n ( H a r z ) 

^enuacdJc/erit TG. TISSOTAmsterdam. 

Proefstation voor Bouwmaterialen 
EONI]\C3- éL miOM^AIT, Ain*fer«liim. 

l'i-inn llentlrilslmile II. 

Mechanisch, Chemisch onderzoek van Metalen. 
Bepaling der lirei-kkraelit, weerstand tegen iloorbuiging van Proflelijter 

en Sltiiifijtei: IttiiSu. enz. T a r i e v e n op aanvrage verkrijgbaar. 

0- -O 
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Hollandsche IJzeren Spoorweg- K a n t o o r v o o r A t l m i i i M r a l i c e n P e r s o n e e l . 
C. GERHARD & C 

< - j r i " i i i i l » i i i * ^ ' W f i l O . . \ m ^ l <M-<1;I 111. 
Belasten lich speciaal met den .VAX- on VKKKOOP van n«*lte Enken. 
Mtt plaatsen van PLIN K l'Kl.s* >XKKL vour Fabriek en, Bouwondernemingen als 

andersints. word! Heeren Patroons beleefd aanbevolen. 
ICilll.iL. c o n d i t i ë n . 
[nllehtingen en Prospectussen «• |> franco aanvrage rerkrjjgbaar. KANTooi; ja* 

opend van 's morgens • 7 uur. 

AAIBESTEDTO. 
Op llannttng den M e n Hei 

IMH9. des nauiiililags ten hall'twee ure 
( t i ireenwirhti jd) . zal iu het Cen
traal Personenstation te AHSTEBOAM, in 
bet lokaal naast de wachtkamer 3o 
klasse (ingang vestibule) worden aan
besteed: ' 

Volgens bestek No. 525. 
Het wi jz igen der Nuoorin-

r i e h t i n g . het m a k e n v a n 
een verhoogd p e r r o n 
niet i jzeren o v e r k a p p i n g 
en b i j k o m e n d e w e r k e n . 
op het MtntioiiM-empInce-
IIK'III II ilv e i «II in . iu twee 
perceelen. K n m i l l g le 
perceel f :{I500.— riv per
ceel f attMMl — 
Volgens bestek No. .')47. 

Het m a k e n van een « t e e n e n 
wiirhtei-NWoning met bij-
behoorende w e r k e n a a n 
den overweg l l i d d e n -
v l ie tweg in den polder 
..het K o e g r a » " op den 
Kpoorneg den Helder— 
AniMterdain. 

K n m i n g f M tO.— 
Jlet bestek No. 525 met teekening 

is ad /' 1.511 en het bestek No. .">4Ï 
ad /' 0.75 verkrijgbaar aan hel Cen
traal Administratiegebouw der Haat-
schappij aan het Droogbak te AMSTKH-
IIAM bij den Portier of op franco aan
vraag nu-t toezending vnn het bedrag 
in postwissel of postzegels man aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegevenlaan 
het Bureau Weg en Werken kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als iu de 
bestekken i- vermeld. 

lie \ il in i II i - l i-al e n r. 

AANBESTEDING. 
Op Xnteeelntf a Hei is»:t /al 

door den R A A D V A N B E H E E R van 
de 81.1lissi III)rII7,7 IIU-M.1.17-
SCHAPPIJ worden 

A A U B E S T K K O : 
H e t l everen en plaatoen v a n 

K l e e d - . K a p - en Kehrij f -
t a f e K , S p i e g e l » . K a p » t o k -
k e n , H o e k e n - e n K l e e r e n -
k a n t e n , It r a n d » l a u g e n -
k n » t j e » niet z a d e l » . K a n -
k e n en S t e l l i n g e n voor 
m e u b e l » e n k o M t u u n i » , in 
den in aanbouw z i j n d e n 
StadM-Melioun b u r g op het 
l . e id»rhe ple in te A i n » t e r -
d a m . 

Het bestek is te verkrijgen bij de 
Stoomdrukkerij van R O E I . O E E Z E N K 
H i i B N E R N.-Z. Voorburgwal ad / O .SO, ; 
terwijl de teekeningen ter visie liggen 
in de Directiekeet op bet Lritlnclul 
plein, dagelijks tusschen '2 en 4 uur; 
nam. 

Inlichtingen geven de architecten 
A. L. V A N ( J E N D T , J. II. SPBINOEB 
en JAN S P R I N d E K te Amsterdam.' 

BECKER & BUDDINGH. 
A . m h e m . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W . A T K R I ' A S - nt»i.ii.ni:i;T-
i:x ANIII:III: 

I S S T K I J I E X T E X . 

v l.NtlE.N'IEl'RS. ARCHITECTEN, 

l . \ N HM ETERS, TEEK EN A A RS. enz. 

(li 'ëiiui illi-i-nl-ijzi-ren 

I I i - i « - l m I « » n . 

W E E G W E R K T U I G E N . 
Bekroond up vele tentoonstellingen, la refei'cm'ii"n. N e r r ilan Ï I M M M M I M - , 

U'i'iti'iiil* I . CT' 

H a l c n l i c l i l l i n n e n v o o r < l a k l M ' < l « ' k k i i i t t 
l.iehtMii' en beste iakliedekkliiarNiiiiiterlaiil II1, u . |,er vuurva»! 
tt-eïlii|H'*'Kiieeril. 

Qladde dekking tonder dakbeschot, Dekkmg net roeflatten. 
V.M»r a-elMiuuen vnn alle Boort, vooral f i i l irlckcii . IO.MU mm. 't 
l l iniiriilickleealiiie vnn liilii-ieken lei- lieMcliernilnic li'Bi'ii / . i 
I.evelliekleeilii iu. HeilekUinu der omlerkiii i l vnn |ilnalUxeren linken 

l i r e r n lek ken | enm. Garantie wegens duurziiaiiilieiil..Ministers. |irijseiiiiranteii ter, 
beschikking. Waarachawing roor namaakncln. 

L'itvinder en eenig bbrikant: Weiiei—Palckenbrric- Keu len A « e n , 
\ ei-rê i-nwiioi-ilî er vnnr Neilerlnnil en Kolimiën : i 

l l ' . l t l l . I . M . I ' . n » Ain.lei-ilnill . lleeieuiceaelil S H . Tr lro l ioo i i no. S M . 1 

BENNEWITZ & C ° . 
Papiers tüc - fabrikanten. 

D A M R A K 85- A M S T E R D A M -
• uien linn reeds zoo t;unstii; bekend f;ibiika;it 

;i;m tut dfcoratie van PlalVnuls cn Wamlcn, z.«»aK 
Kroon. Koof, Perk en andere lijsten, Ilonetten, Ueur-

' Inkruiiingen ens ter geheele vervanging van stukadoor
werk ; het laat ricli z..*er gemakkelijk en tagen alles beves

tigen, is zeer licltt. tegen vocht en vuur bestand, direct te 
beschilderen, eigent zich zoowel voor nieuwe ais te inoderiiisecren 

gebouwen en ka i bij verhuizing zonder g vaar vm.r breken afgenomen 
en jn do te betrekken woning Itevestigd worden. Het lastige witten 

vervalt eu ongelukken, door afvallen, zooalt hij gips dikwijls voorkomt 
zijn totaal onmogelijk. (Villustreord monsterboek a f i — verkrijgbaar. 

j p . d o l k : < & : Z Ö Ö I L T -
H o t t o v c l n i i i . 

Fabriek van jreornementeerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS in alle stijlen. 

Rytuig' en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. (Hazen 
voor Thee- cn Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel-
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
GlasverzilviTin1»'. Glas-assurantie. Daglicht-retleetors. 
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van werken in /.ink en andere nieta-
'Il Bill] Villi]' (If 

Deugdzaam Stukadoorwerk 
mot Ai lnnut i i t . C l i ro imt l i tli en l i i r i u h . Cement . S p e c i a a l aanbevolen ï''~ ". '}. 'j,-.'"*'•" 
v n o i o i M l I i A T l . : - BADKAMERS, KEUKENS, LAMBRISEERINGEN e n , , levetingen v Dcllemogelijkeornamenten 
O v e r t r e f l e n door hunne h o r d - en g l a d h e i d e n v i t g l a n z e n d e o p p e r v l a k t e verre - - - -

het g e w • M i i e i t e l o o i - v t e i - k . 

iivn.- tuciil J. HAM»*: J. Ilxn. Rotterdam. 

ROLLUIKEN 

in lood. z i n k en kaper en vooral 
ook viii>rliiinKtMmee<!vtorken naar 
iedere le geven l e e k e l l i l l g . 

van M l a a l ol' van Hout worden sinds IKOO j 'legen M a l i n g van / ' * . — zuilen franco wor 
onder g a r a n t i e geleverd dooi den uitvinder , toegeiondeu : 
en fabrikant wn. i ir . i . i i T i i . i l W V M . l e . Cata logus van o rnamenten ii 
Itemseheid. loo.l en y.ink. 

Generaal A g e n t voor Nederland en Koloniën:T H T I S S O T J r . AMSTKHbAM.. 'Je. „ „ v o o r ges •d- i j /oren 

trapbalnotera en 
lialu.sler* met / .in-

„ . , _ . » . . Ken ornament . 
van Massief W i t - en ZwartMarmerglas 8e. „ voor a a i e-

met d i e p ingeslepen en vergulden L e t t e r s . kannen . 

K K K N T K I \ l t l C l i : i 4 i M U R I U M .11*. 'IA I a I It B ü ***** 8 0 . - » * » 

NAAM-, GEVEL- EN GRAFPLATEN 

in Nederland afgewerkt 

VAN DIESEN & KERREBIJN, 
K ' i n i n l i I i j k . e l> •• e v e I e e r i l e ft} 1 a a f ' n l> r i e k 

HAARLEM. 
r | " < M > l l l > 2 l l l l i l » I : i < l 4 ' l l . S ( '114 M »ll M>IM 14' II. 

Q V E R K A P P I N G E N , L 00 DSEN 

feP^* 'MH V A N G E G O L F D I J Z E R 

^ E #Wilh .T i l lmanns 
^wSs^ Remscheid. 

OPGERICHT 18 56— KtHCDIPLOMA-
— AMSTERDAM ts<rj 

GENERAL-AGENT: T. G. TISSOT J B . . AMSTERDAM. 

? TH . W. S A N D E R S & C", 
-=Jf < C , l l 4 ' l l l i 4 ' « l i 4 * ' l l . £. 
I S I .AI KI HK4.lt A C H T 7». AM8TKBDAM. f 
g H l e v e r e n m i z i - i - r b i l l i j k e pri jzen M | i e e i n n l v o o r l l l l . h o u w - § 
: f " o n d e r n e m e r s : «. 

29 CARBOLINEUIYI AVEIMARIUS ? 
y/i:ii«;nAs.Mi,AKKKXwoi„«i:xii:.PiJPZW\vnieii?. 

J . JL .̂ B A X J O Ï S J ^ ^ 
llitjltriruiiriif- rmt '/.. M. (len KetZCf <il KttlliiH} van !'i/ifsr/i/itn</. 

CENTRALE VERWARMING EN VENTILATIE 
Slalionnaire en verplaalsbare Desinfectie-ovens. 

Ontwerpen, . ï r p i m t h i j j v n , iSrnclnires en Attesten vmi nicer (Inn 1500 uit-: 
gevoerde werken, " n n r o m l r r eea .<until I IIHHIIJ» r i jke in \ » < l c r l . n i i l . 
worden op verlangen gratis toegezonden. 

I > i i po,, ii u mi ii I i - c i- : 

JOH. A. VAN LAER, Amsterdam. 
Rietplankenfabriek. 1. 

•T. W. ?H)IJ.T>. - C«ou<1a. 
•MaroiitK Ne|ianili<Miiiir<kiK % entllatlekohen. 

O N B R A N D B A A R G E L U I D - en W A R M T E - I S O L E E R E N D . 
Ulni+cn afatftQI GD 1 viThnnliiitf. vci-riiiiirxam.iij; van K a l k - en XtimWfr cn. 

naaien RCL.ÖLCII I , > „ , , . „ , * „ , , . „ . I M I L L H E N Z . 

St(X)m-Tirnm3rt'abriek 

a . l . M ) J A \ 
Van der Idealen & Van Epen, 

AJafVTKatBAW. 

.•k«-
V l i t V A A l t l l H . I . V : 
Alle ti in nifi-u crki'ii vi 
niiiH". Arrliitntvi'ii, Lijsten, enz. 

Lu-li'" voor lui men hel vul* 
in Kik en, Amcrik.̂ riTiH'ii. Alalm-
nij. A Mierik, en Itul. Noten. 

M : V I : K K \ : 
Vuren, (Irenen cn Kïken liestck-
hoot. Koalmain Teakhout. 
I tee is i» mag si Un ratrradff: 
[tl. in. 8000 vuren _ pan. Kust
en Kamerdeuren, Architraven, 
K ntonlijr-ten in vuren-en irv neii-
hout en IJ ken-, .Mtilmuij- un 
Notenlijsten. 

liOoii-Mlooinlioiif xiiur i'U 
«'II >M-II.» W i (j 

Catalogui op aanvraag gratia ver-
k riĵ liiiar. 
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: ilc twee jritlden •icrrstitucpnl. 
F . W . B R A A T 

P e l t & Co. 
« « # # # « / * f ti.dlaahavea 11. 
n-HOSttt. Kanaal l» BS. 
ffandel in oliesoorten boutrtnateriolen. 

STOOMFABRIEK VAN 
Frlfschï Machinale gondgelt Sici steen en 

Gele handvorm Metsel- eu Straatsteen 
Monsters nu nauvraice g-ruti*. 
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Hl'lillllllll' llMÏI'l! llUflOpf 

li>iiiii»eei-ini ieliliiiz. 
H. LENSINK, 

H o L T I I A X I i K L , AÜXHKM . 
levert |»iiwklnai' £ol«.vnniM«>«>i-<l | eoi 

en / \v o in v eü 1 
Rasterwerken, Schattingen. Vloeren 

V loei-i'iniM'ii. lleoeiliaUUen. enx. CMK. 
I - l e n i g z e k e r " ( i L e n d r e u k - e n 

k l e u r l o o s m i d d e l . 

Terdrukkerij der Vennoots. „Het Vaderland" 

REDACTEUR: 1'. W. V A N GEXDT JGz., VAS-SIEVKSTRAAT 117, 'S-GRAVENHAGE. 

H E T ORGEI. IN H E T CONCERTCEROUW 
T E A M S T E R D A M . 

(Hij de plant.) 

Toen bij de opheffing van het Parkgebouw de 
concertzaal aldaar verdween, werd het gemis daarvan 
zoo zeer gevoeld, dat eenige voorname kunstvrienden 
besloten tot de oprichting van het Concertgebouw, 
dat op Woensdag don 11 April 1888 feestelijk werd 
ingewijd en waarin sedert geregeld fraaie muzikale 
uitvoeringen gegeven worden. Voorzeker moet het 
eene groote voldoening voor de oprichters zijn te 
bemerken dat deze inrichting, door hun moed cn ijver 
ontstaan, medewerkt tot opwekking en veredeling van 
het schoonheidsgevoel. 

Waren allen over den goeden uitslag verheugd, 
velen zagen zeer goed in dat, om de muziek in hare 
grootste volkomenheid te genieten, het in dc eerste 
plaats noodig was een orkest te bezitten, dat door aan
houdende en onverdeelde samenwerking een schoon 
geheel vormt, maar dat evenmin een goed orgel 
mocht ontbreken. 

Daar het bestuur reeds van den beginne af over
tuigd was dat een orgel niet gemist kon worden bij 
het uitvoeren van oratoria en de klassieke werken der 
groote meesters, werd bij het samenstellen van het 
plan erop gerekend voor het instrument eene goede 
plaats beschikbaar tc houden. 

Door vernieuwde samenwerking werden de noodige 
gelden voor een orgel bijeengebracht cn dc vervaardi
ging daarvan opgedragen aan den heer M. Maar-
schalkerweerd, orgelfabrikant te Utrecht, die reeds 
gedurende tal van jaren een groot aantal orgels 
afleverde, welke door soliede bewerking, karakter-
vollen toon en toepassing der moderne orgelfactuur 
een goeden naam hebben. 

Het toezicht op den orgelbouw werd opgedragen 
aan den heer Jos. A Yerheijen, organist te Amsterdam. 

Hoewel de naam van „goed orgel" slechts af hanke-
lijk is van de inwendige samenstelling, moest het 
vraagtuk opgelost worden om een ontwerp samen te 
stellen van het front, waarbij rekening gehouden 
moest worden met talrijke gegevens, den eisch om 
niet in een kerkelijk karakter te vervallen en de vrij 

belangrijke afmetingen van 8.30 meter breedte bij 
eene hoogte van den middenkoepel van 10.40 meter. 

Het ontwerp, waarnaar de uitvoering in blank eiken
hout heeft plaats gehad, wordt op bijgaande plaat 
voorgesteld en munt, evenals de geheele inrichting van 
het orgel zelve, door eene prachtige uitvoering uit. In 
een expresselijk daartoe bestemde ruimte onmiddellijk 
onder het orgel, zijn de aanvoerbalgen met de groote 
reservoirs en regulateurs in een zeer sterk getimmerte 
zeer doelmatig geplaatst; deze aanvoerbalgen, ten 
getale van acht, worden in werking gebracht door 
den gasmotor, die tevens de groote ventilateur voor 
de luchtverwarming in de groote zaal in bevv.ging 
brengt; bij mogelijke stoornis in de werking van den 
gasmotor kunnen deze aanvoerbalgen, twee aan twee 
met balansen verbonden, door gewone orgeltrappers 
worden bediend. 

liet orgel bezit 2726 pijpen, vertegenwoordigende 
een groot aantal verschillende geluiden van af 3 2 voet 
tot 1 voet toonhoogte. De lengten der geluidgevende 
lichamen dalen achtereenvolgens af van circa 5 meter 
tot 8 millimeter. 

Het is hier niet de plaats om de geheele inrichting 
van het orgel te beschrijven, doch het staat vast dat 
een goed orgel het grootste, ingewikkeldste en meest 
samengestelde instrument is; wist men niet dat dit aan 
mensclielijk vernuft te danken is, men zou wellicht 
meenden een bez.L'ld wezen voor zich te hebben. 

NEURENBERG. 
(Vervolg en slot van blads. 137.) 

Wij verlaten nu het raadhuis en begeven ons naar 
de daartegenovergelegen St.-Sebaldskerk, die op het 
oogenblik gerestaureerd wordt en daardoor grooten-
deels door steigers aan het oog is onttrokken Het 
westelijk deel der kerk is reeds in den Romaan-
schen tijd begonnen. De beide torens werden in de 
14e en 15e eeuw voltooid. In 1361 werden het Ro-
maansche koor aan de oostzijde met het transept af
gebroken , en door een koor met drie evenhoogc 
schepen vervangen, dat een groot contrast vormt 
met den westelijken beuk der kerk, die nog Ro-
maansche vormen vertoont. Dc schier al te slanke 

O 
'43 

http://Tii.il
http://HK4.lt


pijlers van het koor sluiten zich op vreemde wijze 
aan bij de zware kolommen van het schip. 

Hoewel het koor reeds in 1377 voltooid was, 
draagt het toch een bepaald laat-Gothisch karakter. 
De vormen zijn deels nuchter, deels gekunsteld, bv. 
de a jour bewerkte bogen, waar de steenhouwers tot 
iederen prijs wilden toonen wat zij konden. Een 
meesterstuk van steenhouwerskunst is de zoogenaamde 
„Brautthür." 

Het oudste deel der kerk is de tusschen de beide 
torens gelegen Löffelholz-kapel, die het westelijk 
koor der oude Romaansche kerk uitmaakt, en wellicht 
in de 10e eeuw ontstaan is. De toren-portalen schijnen 
uit wat later tijd afkomstig, maar zijn toch nog 
Romaansch. 

Talrijke beeldhouwwerken versieren de kerk. Zoo 
ziet men boven liet middenste venster der Löffelholz-
kapel een kruisbeeld, dat in 1482 door Hermann 
Vischer gegoten is, en dat een der eerste voort
brengselen der laatste zoo beroemde Neurenberger 
bronsgieters kan genoemd worden. 

Tegenover het raadhuis ziet men in een nis, tegen 
de kerk aangebouwd, het grafteeken der familie 
Schreyer, in 1492 door Adam Krafft gemaakt, met 
tafereelen uit de H. Schrift versierd, waaronder vooral 
de Opstanding uitmunt. 

In de kerk wordt onze aandacht in de eerste plaats 
getrokken door het doopbekken uit brons gegoten, 
waarin keizer Wenzel in 1361 gedoopt werd. De 
predikstoel is modern, en heeft geen groote kunst
waarde. 

Des te interessanter is het zoogenoemde Sebaldsgraf, 
het meesterstuk van den beroemden Peter Vischer, 
dat in het koor geplaatst is en in 1519 voltooid 
werd. De grondgedachte van dit werk is nog Gothisch; 
men ziet echter in het detail reeds overal de Re
naissance om den hoek kijken. Het geheel bestaat 
uit een soort van tombe, waarop de I4e-eeuwsche 
reliquieënkast van St.-Sebald geplaatst is en die door 
een op acht pijlers rustende baldakijn overhuifd wordt. 
Op de tombe, die evenals al het overige, in brons 
gegoten is, ziet men aan de lange zijden reliefs, welke 
op de legende van St.-Sebald betrekking hebben, 
terwijl aan de oostzijde een beeldje van den heilige, 
aan de westzijde het beeld van Peter Vischer zelf is 
aangebracht. De acht pijlers hebben een Gothisch 
karakter en worden door bogen en stergewelven met 
elkander verbonden. Eigenaardig genoeg zijn echter 
boven deze gewelven drie koepels, die een beslist 
Romaansch karakter dragen, aangebracht. Op den 
middelsten koepel staat het Christuskind in zegenende 
houding. Op de pijlers staan profeten; in plaats van 
hogels heeft Vischer dolfijnen gemaakt. Tegen de 
pijlers aan, op Renaissance zuiltjes, welke blijkbaar 
naar Italiaansche voorbeelden gevolgd zijn, vinden de-
twaalf apostelen hun plaats. Behalve deze groote 
figuren zijn nog tallooze kinderfiguurtjes, enz. overal 
aangebracht. Het werk munt meer uit door zijne 
interessante details, dan wel door de conceptie van 
het geheel. Het opschrift luidt, dat het werk werd 
vervaardigd „duren Peter Vischer mit seinen fiiut suuuen 
und ward follbracht im jahr 1519 and ist allein got 
dein all machtige zu lob und sanct sebolt dem himinel-
fürslen zu eren mit hilff f turner leut von almussen 
besalt". Als men bedenkt, dat het werk 2400 goud
guldens gekost heeft, voor dien tijd een zeer hooge 
som , dan blijkt het, dat die aalmoezen nog al wat 
opgebracht hebben. 

Vlak bij dit kunstwerk hangt aan een der p;'!ers 
van de kerk een zeer goede schilderij van Michicl 

VVolgemuth; op het moderne hoogaltaar is uitne
mend houtsnijwerk van Veit Stosz aanwezig, Ook 
een schilderij van Hans van (Julmbach verdient de 
aandacht. 

De geschilderde glazen der kerk hebben wel niet 
de hooge kunstwaarde van die der St.-Lorenzkirche, 
doch zij behooren toch tot de goede werken uit het 
begin der zestiende eeuw. 

Wij zetten nu onze wandeling noordwaarts voort cn 
bereiken den burg, het op een hoogte gelegen kasteel, 
dat de geheele stad bestrijkt. Reeds in 1050 wordt er 
van dit kasteel gewag gemaakt; Frederik Barbarossa 
versterkte en verfraaide het, en tal van Duitsche 
Keizers hebben er hun verblijf gehouden. Van het 
oudste deel van den burg is alleen nog de zoogenaamde 
„Heidenthurm" over; daarin bevinden zich twee kapel
len, die boven elkander gebouwd zijn, gelijk dit in de 
vroege middeleeuwen meer het geval was. De be
nedenste, aan de H. Margaretha gewijd, werd voor de 
lagere hofbeambten gebezigd, terwijl in de bovenste, 
aan den H. Othmar gewijd, de keizerlijke familie 
met haar gevolg de godsdienstoefeningen bijwoonde. 
De benedenste kapel bestaat uit 3 beuken, met een 
koornis aan den middenbeuk uitgebouwd. De rond
booggewelven rusten op twee korte pijlers en vier 
zuilen met Romaansche kapiteelen. Aan de bovenste 
kapel is een kleine voorhal toegevoegd, welker ge
welven op twee korte ronde zuilen met teerlingkapi-
teelen rusten; de drie beuken der kapel worden door 
slanke zuilen gescheiden, terwijl de vloer van de 
koornis eenigszins verhoogd is. Een fraai houtsnij
werk , de kroning van Maria voorstellend, is in deze 
kapel aanwezig. 

Het slotplein is gerestaureerd. In het midden ver
heft zich de oude keizers-linde, die door keizerin 
Kunegunde in 1020 geplant moet zijn. 

In het gebouw bevinden zich verscheidene grootere 
en kleinere zalen. Uit de vensters heeft men een 
zeer fraai uitzicht op de stad en haar omgeving; in 
de voormalige feestzaal zijn verscheidene schilderijen 
van l6e-eeuwsche Duitsche meesters, echter zonder 
groote kunstwaarde, aanwezig. Een der zolderingen 
is met een reusachtige heraldieke adelaar versierd, 
terwijl ook de in de vertrekken geplaatste faience-
kachels de aandacht van den kunstminnaar zullen 
trekken. In een der torens bevindt zich eene tamelijk 
uitgebreide verzameling van o jdheden, waaronder 
men ook al de folterwerktuigen, die in het oude 
Neurenberg gebruikt werden, aantreft. Wellicht om 
den bezoeker niet al te zeer onder den indruk van 
al die akeligheden te brengen, wordt men door een 
allerliefst juffertje bij de bezichtiging rondgeleid, dat 
allerlei van den beruchten roofridder Hppelein von 
Gadingen weet te verhalen. 

Wij beginnen ons nu een weinig vermoeid te ge
voelen , krijgen behoefte om wat uit te rusten en ver
laten daarom het kasteel om onze schreden weder 
naar dc SebaldskcrK te richten. Zuidelijk daarvan 
staat de Moritz-kapel, een betrekkelijk eenvoudig 
gebouwtje, waartegenaan de oudste restauratie van 
Neurenberg, het beroemde „Bratwurstglöcklein" is 
aangebouwd. Reeds in 1400 moet deze inrichting 
bestaan hebben, die in het begin der zestiende eeuw 
door de Neurenberger kunstenaars geregeld bezocht 
werd, zooals het kreupelrijm zegt: 

Uier, wo alt Xuruberes Kiiiistlcr sassen 
Hei Frischem Bierc Bratwnrst assen 
Horst loben du der Meister 'Hiaten! 

De inrichting is zeer klein en heeft de afmetingen 
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van de kajuit op een binnenvaartuig. Aan de oost
zijde is een hokje afgeschoten, dat als keuken dient 
en waar de worstjes voor de oogen van den bezoeker 
op een rooster gebraden worden. Tegen de muren 
hangen allerlei herinneringen aan het Neurenberg 
van voorheen. Wij moeten erkennen dat het bier, 
hetwelk men er schenkt, uitmuntend is, doch het 
moet ons tevens van het hart, dat het beroemde 
worstje voor een Hollandsche maag wel wat al te 
vet is. De kleine ruimte is ook oorzaak, dat men 
allesbehalve gemakkelijk zit; dat vele bezoekers des 
ondanks nog al schijnen te plakken, vindt zeker voor 
een groot deel zijn oorzaak in de mooie oogen van 
de dame, die het bier brengt en die niet afkeetig 
van complimentjes is. 

Wij laten ons echter door deze Circc niet al te lang 
ophouden, doch begeven ons weer op marsch. Wij 
gaan nu over den Albrechi-Diircr-platz, de Sebalds-
kerk voorbij, naar den Thiergartnerthor. Op het plein, 
naar den grooten Neurenberger meester genoemd, 
staat zijn standbeeld, een werk van Rauch, dat echter 
niet tot zijn belangrijkste scheppingen behoort. Bij den 
Thiergartnerthor staat het huis, dat Albrecht Dürer 
bewoond heeft en waarvan het inwendige thans . . . . 
gerestaureerd wordt. Welke waarde een dergelijke 
restauratie heeft, begrijpen wij niet. Iedereen zal het 
kleine kamertje, dat den meester tot atelier diende, 
met eerbied betreden, ook al bevat het niets, wat 
van Dürer afkomstig is. Niemand zal zich echter 
laten wijsmaken, dat de beroemde schilder in de 
„gerestaureerde" vertrekken van de bovenverdieping 
gewoond heeft. 

Den Thiergartnerthor uitgaande, hebben wij een 
goed gezicht op de oude wallen, het kasteel en de 
droge gracht, die met boomen beplant is; het geheel 
levert een zeer schilderachtig gezicht op. Langs de 
wallen begeven wij ons nu oostwaarts tot aan den 
Maxthor, dien wij binnengaan, om zoo de Paniusplatz 
te bereiken, waar een zeer fraai hoekhuis, het Top-
plerhaus, onze aandacht trekt niet alleen om zijn hoog 
dak, met allerlei spitsen en dakvensters bezet, maar 
ook om zijn bijzondere fraaie erkers. Door de Wolfs-
gasse komen wij nu op de Kgydienplatz, waar de 
Egydienkirche, een gebouw in barokstijl, zich ver
heft. Vooral het inwendige, met zijn koepel, is 
imposant; het altaarstuk moet van Van Dyck zijn, 
doch het gelukte ons niet, het van nabij te be
schouwen. 

Aantrekkelijker dan deze kerk is een huis op 
hetzelfde plein, het zoogenoemde 1'ellerhaus. I )e gevel, 
waarin men leest: 
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behoort tot de beste voortbrengselen der Duitsche 
Renaissance; indien de top wat slanker was, zou hij 
zich met de Hollandsche werken uit dien tijd kunnen 
meten. Het detail is vrij goed; men mist echter 
noode de afwisseling van rood en wit, die onze gevels 
zoo schilderachtig maakt. De bossages in de ge
houwen steen aangebracht, geven daarvoor geen ver
goeding. Een allerfraaist effect maakt evenwel de 
binnenplaats, waar Gothischc en Renaissance vormen 
op interessante wijze dooreengemengd zijn. 

Het standbeeld van Melanchton op hetzelfde plein 
is een zeer middelmatig werk ; beter is dat van Martin 
Behaim, dat niet ver van hier, op de Theresienplatz 
is opgericht. De koene zeevaarder staat geheel ge
heel geharnast naast een aardglobe. Het laat-Gothisch 
voetstuk wordt door twee zittende figuren geflankeerd. 

Door eenige nauwe straatjes zuidwaarts gaande, 

O 

komen wij nu op de Spitalplatz, waar het gedenk
teeken voor Hans Sachs geplaatst is. De dichterlijke 
schoenmaker is in zittende houding voorgesteld ; het 
pedestal is wat klein voor het beeld, zoodat het schijnt, 
alsof de man, die van zichzelf zei: 

Hans Sachs das wat cin Schuh 
Moeke» und Poet dasn, 

zoo aanstonds van zijn voetstuk zal tuimelen. 
Wij werpen nog in het voorbijgaan een blik op de 

nieuwe synagoge, een gebouw in den gebruikclijken 
Moorschen (?l stijl, met drie tamelijk pretentieuse 
koepels en bereiken dan , zuidwaarts gaande, het eiland 
Schutt, dat door twee armen van de I'egnitz gevormd 
wordt en waar men allerliefste kijkjes op ()ud-Neu-
renberg heeft. 

Altijd zuidwaarts gaande, komen wij nu aan de 
Katharinenkirche, die wel als bouwwerk geen bij
zondere kunstwaarde heeft, en ook thans niet meer 
als kerk gebruikt wordt, doch die de belangstelling 
van ieder liefhebber van Richard Wagner's werken 
verdient, daar in dit gebouw het eerste bedrijf van 
tic „Meistersinger von Nürnberg" speelt. Wie eenige 
verbeeldingskracht heeft, zal zeker in gedachten dit 
tafereel stolïeeren met Walther von Stolzing, den 
dichter-edelman, met Kva Pogner, dc lieftallige bur
gerdochter, met den ondeugenden David, met de 
meesterzangers zeiven, met Hans Sachs en den ver
makelijken Bechmesser. 1 let zou ons niet verwonderen, 
zoo menigeen „Am stillen Herd" of „Fangst an, so 
riet' der Lens iu deu Ua/d" begon te neuriën. 

Wij zetten onze wandeling nu weer voort, en be
reiken de Königstrasse, ons punt van uitgang. Wij 
gaan echter die straat dwars over en zien dan de 
voormalige stedelijke Korenhal, die thans als entrepot 
gebruikt wordt. Het gebouw werd in 1499 door I lans 
Beheim opgericht en heeft imposante topgevels; ook 
een fraai portaal, met der stede wapen versierd, trekt 
de aandacht. Westwaarts ziet men de voormalige tuig
huizen der stad, in de l6« eeuw gebouwd , doch thans 
als bergplaatsen van hop in gebruik. De hopmarkt 
wordt op het plein vóór deze gebouwen gehouden; zij 
is de belangrijkste van het vasteland. 

Andermaal zuidwaarts gaande, zien wij, dicht bij 
de wallen der stad, een groot gebouw, of liever een 
verzameling van groote gebouwen, het voormalige 
Karhuizerklooster, waarin thans het beroemde Gcr-
maansche Museum gevestigd is. Voor wij het een en 
ander over de verzamelingen, die zich daar bevinden, 
opmerken, moge hier eerst een enkel woord over de 
gebouwen een plaats vinden. Het behoeft wel geen 
betoog, dat een voormalig klooster nu juist niet 
bijzonder geschikt is om als museum dienst te doen, 
met hoeveel talent men ook getracht heeft door aan-
en verbouwingen het voor zijn tegenwoordig doel zoo 
goed mogelijk in te richten. Vooral de verlichting van 
de verschillende lokaliteiten is niet zoo, als dit wel het 
geval zou zijn, ware een nieuw gebouw opgetrokken. 
Tegenover dit onbetwistbaar nadeel, hetwelk vooral 
bij de bezichtiging der kleinere voorwerpen onder
vonden wordt, staat echter het voordeel, dat men 
wel nergens een museum zal vinden, dat een zoo 
schilderachtigen indruk maakt als dit. Vooral de 
kruisgang, waar afgietsels van grafmonumenten zijn 
opgesteld en de kerk, waar alles verzameld is, wat 
op kerkelijke kunst betrekking heeft, maken een 
allesverrassendsten indruk. 

De verzamelingen behooren ongetwijfeld tot de 
rijkste der wereld. Men ziet daar voorwerpen uit den 
voorhistorischen tijd van steen en brons, wapens, ge-
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reedschappen en munten uit de Romeinsche, Oud-
Gcrmaansche, Frankische, Alemannische en Longo-
bardische perioden, zoo in originalen als in goede 
kopieën. Behalve de reeds vroeger genoemde afgietsels 
van grafmonumenten zijn ook talrijke kopieën van 
beeldhouwwerken uit de middeleeuwen en de Renais
sance aanwezig. In de kerk ziet men een groote 
muurschildering van VV. von Kaulbach, die ons niet 
bijzonder behaagde, doch ook het prachtige altaar 
van het I.andauerbrüderklooster, waarvan het ontwerp 
door Albrecht Dürer gemaakt werd; verder het gilde-
bord der „Meistersinger", dat in Wagner's opera zoo 
aardig te pas is gebracht, het sierlijke kastje, waarin 
voorheen de rijkskleinoodiën bewaard werden en einde
lijk het beroemde beeldje der „Mater dolorosa", dat 
door een onbekend meester vervaardigd is en dat 
terecht als het meesterstuk der Duitsche houtsnij
kunst der 15* eeuw beschouwd wordt. 

Zeer bezienswaardig zijn ook de verzameling van 
meubelen, waaronder vooral de ledikanten uitmunten, 
de kostuumverzameling en de wapenverzameling. Op 
de bovenverdieping is een schilderijgalerij, die geen 
bijzonder fraaie stukken bevat. 

Interessant is ook een apotheek, geheel ingericht 
zooals dit in vroeger tijd te Neurenberg placht te 
geschieden, terwijl boekenliefhebbers in de afdeeling 
„graphische kunsten" zeer veel van hun gading vinden 
zullen. Niet alleen zeldzame drukken zijn daar aan
wezig, maar ook prachtige banden, die van een zeer 
verfijnden kunstsmaak blijk geven. 

Jammer is het, dat geen catalogus van de interes
sante verzamelingen te verkrijgen is; men moet zich 
nu verlaten op wat een „Führer" den bezoeker gelieft 
wijs te maken. 

Wij hebben nu het voornaamste wat het oude Neu
renberg oplevert, bezichtigd en zullen eindigen met 
een vluchtigen blik op het moderne Neurenberg te 
werpen. 

Buiten de wallen, die allen in meer of minder goeden 
staat bewaard zijn gebleven , hebben zich verschillende 
voorsteden gevormd , die voor een deel reeds vroeger 
bestaan schijnen te hebben, doch voor de rest eerst 
van de laatste jaren dagteekenen. Aan de oostzijde 
zijn vele groote fabrieken gebouwd, aan de westzijde-
ziet men voornamelijk kazernes. In het zuidoosten zijn 
echter ook luxe-wijken ontstaan, en het is vooral daar, 
dat men de Neurenbcrger bouwkunst van het heden 
kan leeren kennen. Evenals overal in Duitschland, ziet 
men daar al dc stijlen vertegenwoordigd, die in de 
laatste dertig jaren achtereenvolgens in den smaak 
zijn geweest, van de Heidelolï-(iothiek af tot den 
Barokstijl toe. Een Neurenbcrger specialiteit zijn de 
in den laatsten tijd hier en daar verrezen meer of 
minder gelukte navolgingen van de woonhuizen in de 
oude stad, die echter vaak iets gewild-schilderachtigs 
hebben, en daardoor een eenigszins onnatuurlijken 
indruk maken. 

De wijze, waarop Neurenberg uitgebreid is, scheen 
ons toe niet navolgenswaard te zijn. De kris en kras 
doorelkaar loopende straten vormen een waar doolhof; 
zeker zouden wij niet naar het bekende „dambord" 
verlangen, maar wat meer regelmaat scheen ons toch 
gewenscht. Pleinen van eenige beteekenis zijn niet 
ontworpen; slechts is hier en daar een blok openge
laten en dan tot plein of park gepromoveerd. 

Om het nieuwe Neurenberg behoeft dan ook nie
mand de reis naar de stad aan de Pegnitz te onder
nemen ; het oude Neurenberg zal hem echter zooveel 
te zien geven, dat hij zich, evenals wij, voor zijn 
moeite ruimschoots beloond zal rekenen. 

WORTHINGTON POMPMACHINES 
VOOR D E WATERVERZORGING VAN D E 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G T E CHICAGO. 

De inrichtingen voor levering van de groote hoe
veelheid water, die voor de fonteinen, de besproeiing, 
de condensors der verschillende machines, de voeding 
van tal van ketels en de brandkranen noodig is, 
zullen in hooge mate de aandacht trekken. Aanvan
kelijk was men van meening dat de stadswaterwerken 
voldoende water konden geven, maar bij het uit
werken van het plan der tentoonstelling zag men 
spoedig in, dat dit onmogelijk was, met het oog op 
de enorme hoeveelheid, die daartoe gevorderd wordt. 
Het comité besloot daarom tot de oprichting van 
een afzonderlijk pompstation voor de levering van al 
het voor de tentoonstelling benoodigde water, met 
uitzondering van het drinkwater. 

Voor het leveren van eene geheel compleete pomp-
inrichting werd een contract gesloten met de Wor-
thington Company, de grootste en best ingerichte 
firma der wereld op het gebied van pompmachinerie. 
Daar dc pompwerktuigen ook zouden moeten dienen 
om, in geval van brand, de verschillende gebouwen 
met hunnen inhoud volkomen te beschermen, was 
het eene gebiedende noodzakelijkheid , in het systeem 
en de constructie der machinerieën slechts dat op 
te nemen, waarvan bewezen was dat het volkomen 
vertrouwbaar en deugdelijk was. Daar de Worthington-
Company reeds dergelijk werk had uitgevoerd voor 
de Centennial tentoonstelling te Philadelphia in 1876, 
dc tentoonstelling van New-Orleans in 1884 en de 
wereldtentoonstelling te Parijs, in 1889, droeg het 
comité de levering van de pompmachincs aan haar 
op. Het vermogen van deze inrichting bedraagt 
237,000,000 liter water per dag en is aanzienlijk 
grooter dan van eenige andere, die op de vroegere 
internationale tentoonstellingen der Oude en Nieuwe 
wereld in werking gebracht werden. Een volledig 
stelsel van buizenleidingen wordt aangelegd tot vol
komen bescherming van de tentoonstelling in geval 
van brand, waardoor de exposanten meer en beter 
beveiligd zullen zijn, dan dit gewoonlijk op de ten
toonstellingen het geval is Op de Centennial tentoon
stelling bedroeg het totale debiet der pompmachinerie 
slechts 22,500,000 liter per dag en dat op dc Pa-
rij se he tentoonstelling was ongeveer hetzelfde, zoodat 
de capaciteit van de pompmachinerie te Chicago tien
maal grooter moet zijn dan die van ieder dezer groote 
tentoonstellingen. De ligging van het terrein aan het 
Michigan-meer, waaruit de pompmachines het water 
zullen trekken, leent zich tot het leveren van deze 
aanzienlijke hoeveelheid. Het machinegebouw wordt 
met het front geplaatst aan den Z.-O. hoek van het 
Palcis van Werktuigkundige Wetenschappen en is 
een zeer fraai gebouw van twee verdiepingen, in steen 
opgetrokken; waarschijnlijk zal het na de sluiting der 
tentoonstelling als gedenkteeken in Jackson's Park 
blijven staan. In de gevels worden tien medaillons 
aangebracht, ingenieurs voorstellende, wier namen 
historisch zijn geworden als de ontwerpers van groote 
waterwerken. In dit gebouw heeft de Worthington 
Pumping Engine Cy. ontvang- en leeszalen doen in
richten om te dienen tot plaats van samenkomst der 
ingenieurs, die belang stellen in hydraulische en 
andere werken. In deze zalen zullen dagbladen en 
technische tijdschriften uit alle landen van Europa en 
Amerika ter lezing liggen. Nederlandsche ingenieurs, 
die de Chicago-tentoonstelling gaan bezoeken, kunnen 
introductiebrieven en toegangskaarten voor de ont-
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vang- en leeszalen bekomen aan het kantoor der 
Worthington Pumping Engine Cy., Keizergracht 745, 
Amsterdam. (Fred. Stieltjes & Co.) 

HET HAAG8CHK KIOLKEKINGSI'i.AX. 
Door dc Vereeniging voor „Handel en Nijverheid'' te 's-Uru-

vctihagc was den iln April jl. eene vergadering belegd tof het 
liespreken der voorstellen (ontrent het dempings- en rioleerings-
vraagstak in deze stad, tot bijwoning «aarvan, behalve de leden 
van den liaad, waren uitgenoodigd verschillende ingenieurs, ar
chitecten, doctoren, de Afd. 's-(iruvcahagc der Maatschappij 
t. h. d. Houwkunst enz. 

De voorzitter. Mr. J. II. Valckenier Kips, leidde het onderwerp 
in. Gezondheid en reinheid, ving hij aan. is voor eene stud een 
eerste vereischte ea vooral ook voor eene luxe-stad als 's-Oru-
venhage. Is nu de bodem vuil en onrein, zoo werkt dit zeer 
ongunstig op de gezondheid, en ziekten cn sterftcu nemen nan-
meikettjk toe. In plaatsen zoonis Berlin, Londen en anderen, 
waar een goed rioolstelsel is ingevoerd, is daardoor het percentage 
van verschillende ziekten belangrijk verminderd. 

Den Haag nu. zegt spreker, heeft een liij uitstek onrcincn en 
vervuilden bodem, ja de grond herbergt een hel van onreinheid 
en besmetting. Wel-is-waar s] lt de zelfreiniging van den hodem 
een groote rol. maar daar «aar deze zóó verzadigd is, houdt 
dc desinl'ccteercade werking van de lacht op. Een goede afvoer 
voor fecaliën ontbreekt in Den Haag cn niet minder dan ongeveer 
StOOU beerputten, meest allen van slecht materiaal, ja dikwijls 
stuk geslagen om den grond de vochtdeelen maar tc doen opnemen 
cn waaruit de voorgeschreven trompen eveneens meest zijn ver
dwenen om zoodoende alle fecaliën maar direct in de riolen of 
grachten te voeren, helpen mede den grond dagelijks aog meer 
tc verontreinigen. De huisriolen zijn ook dikwijls slecht, ea bestaan 
meermalen uit een tot hodem dienende plank, waarop wat steenen 
gestapeld zijn. De strualrinlcn zijn onsystematisch aangelegd en 
niet altjjd van het boste materiaal gemaakt, waaraan misschien 
het overstrooiocn van sommige stadswijken bij zware stortregens 
te wijten is, terwijl de zoo beroemde llaagschc I k eea der 
meest vervuilde riolen is. Dit alles is een toestand, niet meer 
passende in onze lile eeuw. 

De conclusie is das, dat de vervuiling vun bodem, zooookvan 
gracht- ea grondwater kolossaal is ea jaarlijks erger wordt, 
zoodat op 't spoedigst hierin verandering moet konten cn een 
nieuw en afdoend rioolstelsel absoluut noodzakelijk is geworden. 

Hij eea nieuw plan zal gezorgd moeten worden voor afvoer van 
drieërlei zaken. 11.1. feeiiïiën, menagewater en Iu •lwator. Me
nagewater vooral, hoewel onschuldig klinkende, verdient zeer de 
aandacht, liet is volstrekt niet zoo onschuldig en bevat massa's 
organische hostnnddeclcn 11 vruchtbaren ontwikkeliiigshodem 
vormende voor bacillen. 

Wat het al' te voeren hemelwater betreft, moet men bedacht 
zjjn op een afvoer bij stortregens van ± 0.1)0 M. per uur. 
een hoeveelheid ongeveer 100 maal grooter dan het menagewater 
en 1000 maal meer dan de fecaliën, welke afgevoerd moeten worden. 

Alvorens ((ver te gaan tot eene beschouwing van het apoelatelaeL, 
werd door spreker eerst bet biernar-stelsel besproken en werden de 
voor- en nadeelen daarvan aangeto I. Vun spoelstelsels bestaan 
verschillende systemen, waarvan de uiterste zijn het gesepareerde 
cn het gecombineerde stelsel. Het gesepareerde stelsel voert alléén 
fecaliën en menage-water af, en hierbij is dus eene afzonderlijke 
leiding noodig voor het hemelwater, terwijl het gecombineerde 
stelsel ook. behalve die beiden, het hemelwater gelijktijdig afvoert. 
Do hiervoor te bezigen leidingen kunnen vervaardigd zijn van 
eemetit-beton . zooals in Engeland, mits het beton van goede kwa
liteit zij. Het gecombineerde stelsel, zooals door It. ea \V. wordt 
bedoeld, komt spreker, voor eene stad als Den Daag het meest ge
wenscht voor, en hiervan werd door hem eene uitvoerige beschou
wing gegeven, verduidelijkt met teekeningen. De verschillende moer
riolen zullen uitmonden in een groot vcrzanielriool, dat alles afvoert 
naar een stoomgemaal. Aangezien dc riolen door den toestand van 
enkele wijken te diep zouden moeten liggen, waaraan diverse techni
sche bezwaren verbonden zijn. is bij het ontwerp gedacht van eene 
trapsgewijze bemaling gebruik tc maken. Voor eene totale afschei
ding van gracht- en rioolwater is bij het maken van het plan 
eveneens zorg gedragen, een voordeid tc meer uitkomende daar 
de niet strooinende grachten gedempt worden. Waar nu echter 
met de afgevoerde stoffen te blijven:' Het Wcstland ermede 
bevloeien, gaat niet en eene oppervlakte van 000 H.A. ion noodig 
zijn om alles te bergen. Daarom dan ook gaat het preadvies van 
II. cn \V. uit van twee denkbeelden, nl. uitstorting in het bestaande 
ververschingskanaal. wat by velen bezwaar ontmoet of doormiddel 
eener persbuis direct in zee, welk laatste, alhoewel duurder, meer 
verkieslijk zou zijn. Spreker concludeerde dut h'j' het nieuwe plan 
rekening is genenden met dc locale toestanden, dc eischen 
Van een goed rioolstelsel en de tinancieele draagkracht der 
gemeente en hoopte dan ook dat ieder, bekend niet de lijdens
geschiedenis van ons riideeringsvraagstuk, zou helpen dc spade in 
den grond tc steken, daar men met theoretische beschouwingen 
niet tot verbetering gerankt. Men late dan ook idealen en voor
keuren voor bijzondere stelsels varen en lielpe tot het in stand 
brengen van het thans ingediende plan. Het parool zjj hier niet 
ja, aber . . . . doch ja, uls! Om het onbereikbare na te streven 
verwerpe men niet het goede. 

Na eene korte pauze werd gelegenheid gegeven tot debat, 
waarvan in dc eerste plaats dc heer llalbertsnia, ingenieur 
alhier, gebruik maakte. Ook hij achtte eene goede rioleering 
noodig. vooral mi het watervervcrsehiiigskanaal niet aan het 
duid 7 ntwoordt, doch op den voorgrond staat dat men zeker 
zij dut belangrijke voorgenomen werken doel zullen treffen, 
alvorens er niillioenen voor toe te staan. Het plan besprekende, 
meer bepaalde lijk wat betreft de grondgedachten, wees hg 
erop dat blijkens elders opgedane ondervindingen de kosten 
van een dergelijk gecombineerd spoclstelsel varieeren tusschen 
/' 1."| en /' :iil per ingezetene en, wil het hier voorgestelde 
plan doel treilen, dan zullen dc kosten aau rkelijk meer dim 
2 millioen moeten bedragen. Het voorgenomen riolceriiigsphlll 
is dan ook volgens hein zeer onvoldoende en zal hij zware stort-
regens het regenwater niet kunnen verzwelgen, zoodut de toe
stand evenals thans zal wezen, dat enkele stadswijken onder 
water komen te staan. Alhoewel men hier nog slechts te doen 
heeft met een avant-projet, gelooft hij dat deze plannen van 
het gemeentebestuur groote teleurstelling zullen geven en zou 
het volgens zijn mecning beter zijn het gesepareerde systeem hier 
toe te passen met eene afzonderlijke rondleiding tot afvoer voor 
iiet regenwater. De voorgenomen demping der binnengrachten 
toejuichende, hoopt hij toch dut (leze riolccringsplnnnen niet 
verwezenlijkt zullen worden. 

Dok ile I r Iluet (leidde volkomen de zienswijze van denheer 
llalbertsma en was tegen het aannemen van het voorstel van 
I!. en \V. Vooral wenschte bij ook bij een nieuw riolceringsplnn 
de bepaling te zien opgenomen, waarbij liet hebben van beer
putten verboden wordt, terwijl een derde spreker de heeren 
architecten vooral nog op bet gemoed drukte bij het maken 
hunner bouwwerken meer op de eischen der hygiëne te letten. 

Na eenige i leileelingen van den Voorzitter, die door ver-
werping van het aanhangige plan slechts uitstel van vele jaren 
zag. bracht hij in het midden dat een gesepareerd spoclstelsel 
voor onze Stad wel betwistbaar is. Nadat de heer llillbertsiinl 
hierna nog had doen opmerken dat hij volstrekt niet naar 
idealen streefde, dut zijne denkbeelden bereikbaar waren, en wel 
gemakkelijker en goedkooper. daar voor behoorlijke bemaling 
eea stoomgemaal noodig zou zijn van •_' millioen gulden . terwijl 
een goed rioolstelsel beter en goedkooper tc verkrijgen is. werd 
de vergadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ Tol' BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFIIEELING ARNHEM. 

Vergadering van -7 April 1893. 

Na goedkeuring der notulen werd de uitslag van de door de 
Afdeeling uitgeschreven prijsvraag medegedeeld en het Jury-rap 
port gelezen. Van de teven ingekomen antwoorden werd de eerste 
prijs toegekend aan het ontwerp kennis ki.vekt kunstendetweede 
aaii het ontwerp Speet/. Vervaardigers bleken rcs| tievelijk te 
zjjn de heeren S. Ilyh-kcmu Vlieg cu (l. .1. Maas. Beiden waren 
ter vergadering aanwezig en ontvingen met ecu toepasselijk woord 
de geldelijke belooning, terwijl het diploma hun. zoodra de repro
ductie ger I is. zal worden uitgereikt. Aan het ontwerp Stuttie 
viel eene eervolle vermelding te beurt. 

Nlidat di' nieuwe leden, dc llccrell De Hruijll ea b'oskillll. dool
den Voorzitter welkom waren gchieteu. werd besloten de op de 
prijsvraag Ingeko n antwoorden gedurende eenige dagen voor 
het publiek ter bezichtiging tc stellen. 

Door dc in dc vorige vergadering benoemde commisssie ia zake 
dc veredeling vaa bet ambacht werd ecu reglement ter tafel 
gebracht, dat artikelsgewijze behandeld cu na lange discussie 
aangeii cn werd. waarna inca besloot dat hij eventiieelc uitbrei
ding der commissie de leden daarvan steeds door dc Afdeeling be
noemd moeten worden. 

(lp voorstel vaa den directeur der ambachtsschool werd be
sloten de keuze van een voor rekening der Afd. op deze school 
te plaatsen jongen tot October uit te stellen. 

liet voorstel omtrent den arbeidsraad, op de vorige vergadering 
door het lid l'recin gedaan, werd under toegelicht en besloten 
voor deze zaak een afzonderlijke vergadering tc beleggen. De 
zaak zal dan tot een beslissing kn n. 

Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering der Maat
schappij weid gekozen de heer V. li. A. Bosch en als plaats
vervanger dc beer A. K. 1'rconi. 

De eerstvolgende excursie zul ondernomen worden op 14 Juni 
a. s.: als doel van dezen tocht is (Joiida gekoaen, terwijl de 
heeren Bcheltcma en Korevaer daarvoor dc voorbereidende maat
regelen zullen nemen. 

De heer Sehelteaui I d vervolgens der Afdeeling ten ge
schenke aan een exemplaar van de door hem herziene cn aan
gevulde „Handleiding voor het maken van prijsberekeningen voor 
timmerlieden, steenhouwers, metselaars enz.", waarvoor hem door 
den Voorzitter dank gezegd werd. 

Ten slotte stelde de heer Schelt! i ter bezichtiging interes
sante plannen' van uitleg voor steden, iillci twerpen van «yien 
Hert Brouwer; hieromtrent werden eenige bijzonderheden mede
gedeeld, maar het vergevorderde uur was een beletsel om alles 
voldoende te bezichtigen. Zooveel bleek echter, dat wjjlca Hert 
Brouwer een open oog had voor grootsche uitbreidingen, waarvan 
de voorbeelden te Nijmegen en (ironingen voorhanden zijn. 
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A 1 l'l Ll.lN't. Ll'llHIS KN OjKCTIIEKHC. 
Vergadering ran 27 April 1S93. 

De l!t|' vergadering werd door den voorzitter niet een woord 
vnn welkom geopend, waarna tic secretaris di> notulen der vorige 
vergadering voorlas, die under dankzegging werden goedgekeurd. 

I>e heeren II. J. Jeaso en <'. R. van Kuyven waren uitgenoodigd 
rapport uit te brengen over een paar voorwerpen. op kunstindtis-
trieel gebied ingezonden. Ken /dverkiiHt in rococo- en eeu List 
in renaissance Mijl. heiden van Hollandsen fahrikant. konden vol
gens den rapporteur, den lieer Van l-iuyvcn, den eiach aan goed 
werk gesteld, glnnsryk doorstaan; afwerking en nolnliteir waren 
heter dim de hiiitcnlundsehe meuheleii. De inzender, de heer I'. 
v. Driol Itz.. te Leiden, verdient alle aauheveling. 

Nadat de heer II. .1. Plunjer in de gelegenheid was gesteld het 
hout-eementdnk te bespreken, waarhij een model t<»t toelichting 
aanwezig was. werd door verschillende leden het al of niet con-
strueeren vnn /nik een hetlekking besproken, om. o. m. ook te 
wijzen op het minder esthetisch gezicht van gehouwen zonder 
«laken. 

Hierna werd liet woont gegeven aan den lieer Gcrlings Jr., die 
zoo bereidwillig wan geweest een driehonderdtal pliotographieën ter 
bezichtiging te stellen, verzameld op zijne reizen iu Amerika, 
Italië. Zwitserland eu Frankrijk. 

Deze Uitgebreide collaetia was tip uitstekende wijze langs de 
wanden van het lokaal geëxposeerd en kon niet het volste recht 
Op den naam van Kunstbeschouwing aanspraak maken. Hulde aan 
den heer Darlings, die op zijne reizen, hehalve aan het natuur
schoon, zon veel aandacht schonk aan de schoone gehouwen, 
welke hij in zoo grooten getale hezichtigdo. 

l>e toelichting, die dc heer (Jerlings ten hoste gaf, werd met 
onverdeelde aandacht gevolgd: de wandeling langs de platen en 
do daarhij gegeven inlichtingen verhoogden het genot en het 
was bepaald jammer dat het vergevorderde uur den lieertlerliilgs 
noodzaakte vele toelichtingen te lickorten, 

l>e woorden van dank, door den voorzitter onder applaus uit
gebracht, waren daa ook welverdiend. I>e uitnemende totdichtin
gen stelden de leden in staat zich een goed denkbeeld te vormen 
van de groot sche kunstscheppingen en nntuiirtafereelen in andere 
landen en worelddcclen. 

He beantwoording vnn enkele vragen moest achterwege blijven. 
Voor het zomeruitstapjc werd gekozen Middelburg en Vee re. 
Voor afgevaardigde naar tie Mei-vergadering der Maatschappij 

werd benoemd de heer Adr. .1. van Achterborg; plaatsvervanger 
de heei- ('. i;. van liuijven; voor de Septeinber-vergadering werd 
afgevaardigd de heer W. Kok: plaatsvervanger de heer W. C. Mulder. 

Nadat een nieuw lid was aangenomen sloot tic voorzitter, de 
heer \V. <'. Mulder, de laatste vergadering in dit seizoen met den 
wensen, dat een ietier een voortleeligen en aangenamen zomer mocht 
beteven. 

V E R E E N I G I N G T O T B E V O R D E R I N G D E R B01 \ V K l \ s T 
T E G R O N I N G E N . 

Vetgadering van 29 April 1893. 

In deze vergadering wertl het volgende programma vastgesteld 
voor de uit te schrijven prijsvraag: 

Er wordt verlangd een ontwerp van een inrijhek voor een l. 

1 oï 2 

een premie van 

buitenverblijf 
2. De wijdte van het hek moet zijn ;i.."i«' M., terwijl e 

zijhekken moeten aangebracht worden van 1.20 M. breed 
Het hek moet van gesmeed yzer zijn. He keuze van de an

dere materialen wordt vrijgelaten. 
4. He teekeningen moeten in Hollandsche- of Vhuimsche re

naissance worden ontworpen. 
ö. De ontwerpen moeten bestaan iu een plattegrond met voor-

en zjj-iiunzicht Op een schaal van 1 : 10, vergezeld van eene 
memorie van toelichting. 

De teekeningen moeten in zwarte lynen zijn uitgevoerd en 
mogen niet gekleurd zyn. 

7. Kr wordt uitgeloofd een prys van / 40 en 
f l.r>, beide met diploma der Vereeniging. 

8. Het met den prija bekroonde ontwerp wordt liet eigendom 
der Vereeniging. 

ii. De jury bestaat uit gewone leden der Vereeniging, door de 
leden te benoemen in éene der vergaderingen. 

10. De ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld te Amater-
dam. Rotterdam en 's-Gravenhage. 

11. De teekeningen moeten voorzien zyn van een motto en, 
vergezelt! van een gesloten naambriefje en correspondentie-adres, 
franco worden toegezonden aan den eersten secretaris J, I*. Hazeu 
vóór of op den 1 November 1893. 

Nadat dit programma was besproken en goedgekeurd ging men 
over tot het benoemen der juryleden. Als zoodanig werden ver
kozen de bh. I.. Al. Al ooienaar, P. van de Wint, G, Nyhuis, J. A. 
Hulstnga en J. P. Hazen. 

Hierop liet de heer P. van de Wint een nieuw soort tuimel
raam zien, uitgevonden en in den handel gebracht door de lirma 
Wed. Sleutelaar alhier. Door een zeer nructische inrichting kan 
100*11 raampje Op elke gewenschte wjjdtc geopend worden. Het 
openen en sluiten geschiedt door middel van 2 koorden die over 
een katrol loopen. De prfis bedraagt /'f>a/'7. 

De kunstbijdrage van den heer J. II, de Vries, bestaande iu het 

plaatwerk: Raeinet, L'Ornement polvehrome, hield vervolgens do 
leden nog eenige n tijd aangenaam bezig. 

Hierna sluiting door den Voorzitter van deze laatste winterbijeen-
komst. 

GENOOTSCHAP MATHESIS M Ï E N T I A R U M G E N E T K I X 
T E L E I D E N . 

Den 28"" April j.1. hield dit Genootschap de 108"' algemeene 
vergadering, waarin na voorlezing der notulen, de wetswijziging 
betreffende de schoolgelden aan tie orde gesteld en het voorstel 
van het Hestuur tot verhooging tier schoolgelden aangenomen 
werd. De huishoudelijke vergadering werd besloten met de benoe
ming van vier leden van het bestuur, waarop tie voorzitter, prof. 
Dr. J. M. van Bemmelen het spreekgestoelte beklom om in kern
achtige woorden eeu overzicht te geven van den toestand der 
school eu hulde le brengen aan directeur en leeraren voor de 
wyze. waarop zij zich van hunne taak kweten. Deze rede diende 
als inleiding tot het uitreiken der medailles en der diploma's, 
waarbij spreker gelegenheid had te wyzon op den uitstag der 
examens eu de inzending van teekeningen en werkstukken, waar
uit duidelijk bleek, dat samenwerking en degelijk onderwas goede 
vruchten kunnen dragen. 

Na het uitreiken der diploma's aan eenige leerlingen in wia-
en natuurkunde, beschrijvende meetkunde en doorzichtkun.de, die 
het eindexamen met goed gevolg hadden afgelegd, werd de uit
slag van den wedstryd voor bouwkundige ontwerpen bekend ge
maakt. Iu de bouwkunde waren tlrio prijsvragen uitgeschreven 
als lo. een enkel heerenhuis met topgevel en twee ramen hoogte; 
2o. een tochtpui in eene vestibule en iJo. het vervaardigen van 
een gedeelte N treden» van een Kugelsche trap op de helft der 
ware grootte. 

De prijsvraag in werktuigkunde bestond in het opmeten en iu 
brengen van een injecteur, die in orneinentteekcnen 

e fries naar pleister en die 
1 vau eene paneclvuUiiig in 
tekening, 
met een toepasselijk woord 

teekemn 
in het copieeren van een reuaissam 
in het boetsceren in het vervaardigei 
llollamlsclie renaissance naar schetst) 

Dc Voorzitter reikte de medailles 
uit. wijdde een hartelijk woord aan de tegenwoordig zijnde autori 
teilen en verzocht tien Burgemeester van Leiden de tentoonstelling 
te openen. Deze tentoonstelling werd iu de Studs-I iehoor/.aai ge-
honden en gal' een juist overzicht van het ouderwijs. 

Iu tie I wkundige afdeeling werden rechtlijnige teekeningen 
en tal van goed In-grepen project ie teekeningen aangetroffen; 
kappen, trappen en dergetijken ontbraken niet eu dc Hink uit
gevoerde detuiltcekeningcn toonden duidelijk aau dat het onder
wijs aan bekwame handen is toevertrouwd. I >e teekeningen 
het gebied van machines en onderdooien, zo >k op 

• van watertot bewijs dat ile verschillende 
rwezen worden, terwijl enkele 
de overtuiging gaven dat do 
deugdelijk onderw ijs genoten 

het ornement-
tentoonstelling 
is en tlit moet 

bouwkundige ontworpen, strekt .. 
vakken beoefend en degelijk ond 
ontwerpen van kleine gebouw en 
leerlingen in de hoogste klasse 
hebben. 

Ken woord van dank mag ook tien leeraren ii 
teekenen en boetsceren niet onthouden worden. D< 
geeft tien indruk tlat er eenheid iu het onderwij
len zeerste op prys gestold worden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
A M S Ü hh\>i. Door tic directie der A msterdamschc < Miinibin*-

maatschappy is jl. Woensdag een adres aau den Gemeenteraad 
ingediend, betreffende de invoering vau eleetrieiteit als beweeg
kracht op een groot gedeelte van het bestaande tramnet, eu wel 
op de lijnen Vondelstraat en P.-C-Hooftstraat Dam. Dam 
Centraalstation, Dam -Haarlemmerplein, Haarlemmerplein Leitl-
sehepleiu Amstelvceiischcweg. Het systccm.dat te Bremen en 
Brcslau wordt gevolgd, zal ook hier worden toegepast cn wordt 
de vergunning van den Baad verkregen, dan zal zoo spoedig 
mogelyk met de werkzaaamheileu wortlen aangevangen. 

HvAiu.KM. In de boekerij van het Museum van Kunstnijverheid 
'is Zondag ;t0 April dc vergadering tier Commissie van anibachts-
onderwys gehouden, waarin de toelichtingen tot de opgave van 
de vcreisehten voor het verkrijgen van een bewijs van bekwaam
heid als meester of gezel definitief werden vastgesteld. 

De toelichtingen betreffende de timmerlieden, meubelmakers, 
smeden, koperwerkers en huisschilders zullen dus weldra hij de 
leden dezer Commissie voor belangstellenden gratis verkrijgbaar 
worden gesteld. 

Na het verspreiden dezer toelichtingen vermeent bovengenoemde 
commissie haar taak ten opzichte der proeven van bekwaamheid, 
die door de Commissie tot Veredeling van het ambacht dezen winter 
in Den Haag zullen worden afgenomen, geëindigd te hebben en 
zul zich venier hoofdzakelijk bezighouden met het bevorderen 
van het ambachtsonderwijs op dc werkplaats. 

Ten einde samenwerking en eenheid van streven te bevorderen, 
zal /ij trachten zooveel mogelijk alle krachten, die zich hetzelfde 
doel tot taak stellen, samen te brengen en werd in genoemde 
vergadering als beginsel vastgesteld een nationale vereeniging iu 
het leven te roepen, die uitsluitend het ambachtsonderwijs in den 
moest uïtgebreiden zin zal behartigen, 

/y die zich geroepen gevoelen aan dit streven mede tc werken 
eu van hun sympathie wenschen te getuigen, kunnen zich daartoe 
wenden tot den voorzitter der Commissie van ambachtsonderwijs, 
den heer K. von Saher te Haarlem. 
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•N mi h y M. De Gemeenteraad heeft dezer 1 
dagen voor /' 00,000 verkocht aan de 
tinna Jurgens te Osch lö,(KMi Al-grond, f 
onder voorwaarde, dat tie tiaar te houwen ' 
margarinefabriek gereed moet zyn vóór ill 
Dec. 1895. 

ZiKitiKSKK. Aan tien heer Al. (ouvée is op 
zijn verzoek met ingang van 1 Juli eervol 1 
ontslag verleend als gcmccntchouwmcester. i 
terwij! hij in functie blijft als directeur der 
gasfabriek. 

Tevens werd door den Gemeenteraad be
sloten sollicitanten voor dc betrekking van 
gemeente-bouwmeester op te roepen op eene 
jaarwedde van f 1400. 

PERSONALIA. 
— In Ned.-Indië is toegevoegd aan den 

chef der 2e waterstaatsafd. voorde opnemin
gen van wegen in dc residentie Pekalongan, 
de ambtenaar op non-activiteit K. A. V. V. 
von Kssen, lautstclyk iug. le kl. 

— By beschikking vau den Alinister van 
waterstaat, handel eu nijverheid, is M. I . 
Oortgysen, met ingang van Ml Mei benoemd 
tot opzichter 4c kl. van den rijkswaterstaat. 

— Door deu Alinister van Koloniën zijn 
de heeren W. A. baron van Asheek en 
T. E. P. Scheltema Beduin, ter beschikking 
gesteld van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlaudsch-Indië om te worden benoemd 
tot technisch ambtenaar bij het hoschwezen 
daar te lande. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
O p l i c h t e r s - t e e k e n aars by tien 

dienst der gemeentewerken te 's-Hertogen-
hoscli. Salaris /50 >< ƒ 1 2 5 per maand. Adres 
den ing.-arch. der gemeente. (Zie advert in 
na. 18.) 

— I e 111 a 11 d met eenige kennis vau 
bouwkunde en Kransche en Duitaehe corres
pondentie. Salaris /' 1200.—. Adres onder 
n°. 11ÜS4 aan het bureau der N. Kolt. Cf. 

A D V E R T E N T T E N . 

WATERLEIDING 
VAN 

i » { i : i ) A . 
B C K O K M K K S T K K .11 W K Ï I l O l ' -

D K K S van HUEb.i, zullen op 
Herelng don ÊH Mei IH9». dei 
middagi ten IJ uur ( l oc njd) ten Baad* 
huize 

A A N B E S T E D E N : 
BESTEK 110. 4. de l e v e r i n g vnn 

A VSAJ I' 1 T E K M . I t l t A M I 
K l { l \ i : \ . it i ; T O I It 
K I . i : I' I' I. X . en/.. 

Hot bestek ligt tor visie ter secretarie 
tier ('cineontc BICKDA on ton kantore 
Tan den ingenieur ,I. S C I I O T K L , < >ost-
/ lijk te Hntli rdnni,en is tegen ft. 

]>er stuk verkrijgbaar liij de uitgevers 
(iKiiiis. OcKOOI te Breda en bijvoor-
noemden ingenieur, bij wielt tevens 
nadere inlichtingen zijn te bekomen. 
Burgemeester 111 l d thoiiiti'i's ruoi'iini'iiiil, 

Kn. t ï l ' l . t l K , Hni'iji'ini'i'nti'r. 
A . K. V E R M K U I i K N , Secretins. 

STOOM TIM MER-
H O U T W O L - F A B R I E K . 

DIJKERMAN 4 BÜIJZEHü, Breda. 
SPECIALITEIT in verplnntMbnre 

H o u t e n w o o n h u i z e n . IH reet te
k o r t e n . Z i e k e n b a r a k k e n en 
Ouinkoepe lM. 

Lijstciisclinvorij voor betiinineringen. 
H O I T W O L tot opvulling van 

P L A F O N D S e n i . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AMBESTEDM. 
O p iUfMiiati den Maten Hei 

ÊHW:t. des namiddags ten X ure (lokale 
tijd), aan liet ('eiitraalburoaii der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij ile Moreelse Laan te L 'THKCHT, 
van : 

BESTEK >"o. 619. 
Het m a k e n v a n eene over

k a p p i n g op het Mtat ion 
I T l t r C H T . 
H e g r o o t i n g / 3HO.OOO.—. 

De besteding geschiedt volgens § 02 
van liet bestek. 

Het bestek ligt vnn don Ssten Mei 
lK'.l.'t ter lezing aan het ('eutraalbureau 
bij de Moreelse Laan eu aan liet bureau 
van deu heer Sectie-Ingenieur II. K. 
BEUNKE te l'treclit en is op fin urn 
aanvraag (per brief 1 aan genoemd ('on-
traalburcaul Dienst van W e g e n Werken) 
te bekomen, tegen betaling van/'JJ.—. 

Inlichtingen « o r d e n gegeven aan het 
Centraalbiireau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingeiiieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den loden Mei IH'.Ct, ten 11 uren 
voormiddag (West Enroprisrhe tijd). 

ÜTBEOHT, den Isteil Mei ISUÜ. 

AMBESTEDIM. 
K K G K N T K N ' van het ST.-JOlilS 

GASTHUIS te DKI.K'I' zijn voornemens 
onder nadere goedkeuring van Gede
puteerde Staten op Wocuot lug Jï-I 
t le i a. s. des namiddags te ï uur in 
voornoeind Gesticht (Ingang Anna-
straat 1, in het openbaar aan te besteden: 

Het bouwen v a n een Hoofd
gebouw niet '4 K i e k e n p a -
viljoenM. tl pav i l joen- . . 
geneeMheerMwoning en 
meerdere gebouwen met 
b ij heli 00 re •• d e w e r k e n 
ten behoeve v a n het 
l i ra u k / . i n II i ge ug eo l ir l i t 
(Huitengefttieht) op te 
r i chten i n den k l e i n 
\ r i jen ba n o r b e 11 l 'o lder . 
tiiemcente V r i j e n b a n , bij 
Hel f t . 

De besteding geschiedt iu massa. 
Hextek en rnonriuiri/eii met 8 teeke

ningen ziju van af' IO .Vlei verkrijg
baar bij den Boekhandelaar.1. W A L T -

1 

M A K te Delft tegen betaling of over
zending van f t l . 

Inlichtingen bij den Gemeente-Ar
chitect te DKI.IT, cn het Bouwbureau 
van liet gesticht (Grcrirci/ / aldaar). 

A a n w i j / . i i i g Vrijdag 1 9 . K e i , de i 
namiddags te 1 uur. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AATOESTEfflJTO. 
Op tlmiiuliiii den #.» 7#«'»' 

ÈH»9. des namiddags ten I'/i ure 
( t . r e e i i H ielilijtl). zal in hot Cen
traal 1'ersonenstation te AMSTKHOA.M 
in liet lokaal naast de wachtkamer Ito 
klasse (ingang vestibule! worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 5(1."). 
H e t m a k e n v a n den onder

houw eener draaiMrliij l* 
v a n 14.541 .11. m i d d e l l i j n 
ter v e r v a n g i n g v a n de be-
Mtaande d r a a i o r l i i j f van 
!:{..">.> t l . 111 i d d . l I i j u met 
b i j k o m e n d e w e r k e n voor 
de loroinot irvenloodM op 
het M t a t i o i i M e m p l a e e m e n t 
te i , i . i i > i ; v 

R a m i n g / .>.>00.— 
Volgens bestek So. ö0(>. 

Het m a k e n , l e v e r e n en op-
Mtellen v a n den boven
bouw eener draaiMrliijl* 
v a n 14. .ÏO .ff. m i d d e l l i j n 
voor de loromot ieven-
Itmtlo op het oiationo-
e n i p l a e e m e u t t e I . I . IIU;N. 

K a n i i n g / .*>7tM».— 
Bestekken zijn tegen betaling van 

/ I.— per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Atlniiiiinlriitieifehoiiii' der 
Maatschappij aan het Driiiiijhiil: tc A M -
STKRIIAM bij den Portier of op franco 

aanvraag, niet toezending van bet bedrag 
in postwissel of postzegels, laan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven I 
aan bet Itiirean . ,Wcg en Welken", 
kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in de 
bestekken vermeld. 

l ie AdniInlNtriitrui' . 

BOUWTERREIN. 
A a n de Ittiormimiloclii- straat 

eu buiten de tieltleroelie P o o r t te 
! « ' . • / « « zijn verschillende JfOf' l l -
Wmmm#;#.*•#;.» TV. K O O P . Adres 
bij den heer V A X ( i A S S K L T aldaar. 

ti O I I» i : .V .tl i : I» A I 1,1, K . 
. I N l i e e e u e N itits.%. 

Specialiteit in gesmeed IJzeren Hekken, 
Kijne Sineedworken enz. 

I'aliriek van Stoom- en andere Werktuigen. 
Keiiige Agenten van de Wcstingliouse Stoom-

m a c l i i n e ( 'ompanv te Pittsburgh i n Amerika. 

van MI nul nl'van Hout worden sinds INOO 
onder garantie jreleverd door den uitvinder 
cn l'nlirikaut w 11, II 111. II 1 II.11 n v s , 
KemNrhetd. 

Ocneranl Agent voor Nederland en Koloniën: V « . 'I1SS0T J r , AMSTERDAM. 

G.i.VINCENT&Co 
SCHIEDAM. 

/ I L V K R K N M K D A 1 L L K 
W e r e l (I t e 11 t o o l ist e 11 i 11 g 

I M l Hl«•»•»#«»»! iSttlt. 
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B. HOLSBOER. 
-A-raliem. 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
'fabriek est fliiffnsijn resss tssatrissssessles» r o a r 

II I.TI. \ S t i i ! # ' # » # . ' # . / . / # • tSMSMmi ÈH. 
B K K K O O S I I voor W A T E R P A N * . H O K K M I ! K T - r n iimli-rc IXMTKI 11 i : \ T K V 

•IK'I Z i l v e r ISC.H. INHI. i s s . l ( l n t r r n n t . T e n t o o n » ! . ) 
II n o g » te o n d e r M e l i e i d i n j r IN7!>. 

KQIKUHKS, MKKT K KTTIX < IK X, HKII'.K- en l'AKKKTBALANSKX enz. enz. 
H a k e n » . Hotnl ir - r n Indurt ir-toeatel lea , 'IYlcg-rnnr-Ap|>nrHlrn . riiK. enz. 

BECKER & BUODINGH. 
J\ i - n i i < - m . 

K O N I N K L I J K E FABRIEK 
VAX 

W A T K R P A N - H O K K H K E T -
m AXDKKI: 

I X N T H I M K X T K X . 
roor I N G E N I E U B 8 , A R C H I T E C T E N , 

i .A N D M E T E R 8 , T E E K E N A A R S , enz. 

G e ë m a i l l e c r d - i j z e r e n 

T * o i l H o l i a l e n . 

V V E E G W E R K T U I G E N ; 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Eonig adres van T E R R A COTTA en C E M E N T S T E E N E N 

B O U W - O R N A M E N T E N en T U I N S I E K A D E N , ook volgens 
teekeningen. (5) 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Maamlaa <len **en Met 

fM0.i l des namiddags ten half'twee ure 
( « • r e e u w i r l i t i j o j . zul in het Cen
traal Personenstation te AMSTKRÜAM, in 
liet lokaal naast ile wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens liestek No. 5<>1. 
de l e v e r i n g v i m l . l ( , ( I T I , \ 

t r » behoeve v im 
<le C e n t r a l e W e r k p l a n ! - . 
te II A X l{ 1,1 m , ged II p le 
I J u n i INIKI tot u l t i m o 
• e l IS'Jl i n .1 perceelen 

Het bestek is tegen betaling vun 
/'0.50 per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te 
AMSTKIUIAM bij den Portier of op franco 
aanvraag met toezending eau het be-
ih-ait in postwissel of postzegels (aan 
aanvragen zonder bijvoeging van het 
bedrag wordt geen gevolg gegeven) aan 
het Bureau Tractie en Materieel, Kamer 
191 in voornoemd Gebouw. 

Inlichtingen worden van 1H tot '20 
Mei 180rt verstrekt, door den ('hef der 
Centrale Werkplaats te Haarlem, waar 
ook de modellen en de nard van het 
gietwerk in oogenschoiiw kunnen ge
nomen worden. 

I>r A d i u l n l » ! raleur. 

Maatschappij tot Exploitatie van 

G O E D E R E N T P E R S O N E N " C N S P I J Z E I N -

_^^Ê333s»**m^^^*'''c e 1 r ' 6 c bp 

^0^t\\\\^>^^^^ <j-Cy cl r a u 11 s c h e -
• ^ l o o 111 - 5j l ' ia n cl - beyr P G q k r a e h t 
MET VANG- INRICHTING ^KX\^X S^Oö'JBACH 
HOOGS Tf BEKRONINGf N HONDERDEN R EFERENTIEN 

. , < ; , . ' ( S C H M I D T , K R A N Z <v C? . 
l u t t I 7 a L n e k v a n j j f t r d h a u s e r i Harz) 
(^e/icraa/Jgenf TG. TISSOTJR A/z/sfcrrJani. \ 

V 

ab rieK vai 

Deugdzaam Stukadoorwerk 
met A d a m a n t . C h r o m o l i t h en B i r m h . Cement . Speciaal aanbevolen 
voor O P E R A T I E - , B A D K A M E R S , K E U K E N S , L A M B R I S E E R I N G E N enz. 
Overtreffen door hunne hard- en gladheid cu wit glanzende oppervlakte verre 
het gewone S tncadoorwerk . 

Geii.-AKcnt J . IIA A<»l<: . l l l / n . Rotterdam. 

AANBESTEDING. 
(VOOK KKKKXIXd VAX DKX STAAT.) 

Op ntttmtlttj den # « d e n Mei 
t>4».t. del namiddags ten X ure (locals 
tijtl), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij dc MoreelseLaan te UTBKCHT, 
van : 

B E S T E K No. I. 
H e t doen v a n g r o n d b o r i n g e n 

en het a laan v a n proef-
pa len nab i j de S T O O K 
A V i : « : i t l ( | u o v e r den 
I.IMMKI. bij W K S T K R -
V O O R T . 

H e g r o o t i n g / « U 5 0 . — . 
Dc liesteding geschiedt volgens -.'(I 

van hot bestek. 
liet bestek ligt van den 4dcn Mei 

1898 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan (Centrale Dienst, 
l e Afdeeling.) cn aan bet bureau van 
den lloofd-lngcnicur A . C. B R O E K 
M A N te Arnhem, en is op franco 
aanvraag aan laatstgenoemd bureau 
tc bekomen tegen betaling van /' 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
bureau van den lloofd-lngcnicur voor
noemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den iblcn Mei 1H1I3, ten •» uur 
namiddag (local* tijil). 

L'TKKCHT, den 21) A p r i l 1893. 

Tcrdmkkerjj der Vonnoots. „Het Vaderland" 

150 

<—o--— ~ ô*/ o " w D V » —Qw0*y 
REDACTEUR: 1'. \V. VAN' (JKX 'DT J(i/. , VAX-SCEVK-.PRAAr 117, 'S-GRAVENHAGE. 

RAADHUIS Tb'. WILl.KMSTAI). 
{By de plaat.) 

I )e teekening geeft het geheel weer zooals het 
was tijdens het beleg in 1793. Hij dat beleg is dc 
torenspits verbrand cn sedert vervangen door eene 
(tijdelijke?) kegelvormige afdekking. 

In 1S71 is de gevel, met uitzondering van den 
toren, van zandsteen ontdaan, met liet toenmaals 
mode-kozijn met holle hoeken voorzien en met cement 
bepleisterd. 

De herinnering aan het beleg bracht mij ertoe I 
deze conceptie uit het begin der 17e eeuw ten 
papiere te brengen, zooals zij, naar verschillende ge
gevens te oordeelen, toentertijd moet geweest zijn. 

liet gebouw ligt met d e n voorgevel aan een vrij 
groot plein Paradeplaats -— en met den toren 
langs de helling van een vrij breede straat; ook aan I 
die straat is de geveloplossing eigenaardig Hollandsen. 

De wapensteenen, ook die boven den hoofdingang, 
y.ijn in den Pranschen tijtl van hunne beeldhouwwerken 
ontdaan; tot heden is het mij nog niet gelukt tel 
ontdekken, welke wapens zij bevatten. Kvenmin geven 
de stedelijke archieven eenig licht omtrent stichting, | 
bouwmeester of dergelijke. 

Rotterdam, April iKyj. (I. |. STRÜIJK. 

T E G E L S. 
(lï/lrcfscl vau een lesing, door den lieer 11'. .1. 

Urine/; den 7 April 1893 ee/umden in de afdeeling I 
„Amsterdam" van de Maatschappij tot bevordering 
Ier Bouwkunst) 
De tegel dient voor wandbekleeding in de uitge-

breidste beteekenis van het woord, zoowel voor 
staande wanden (muren), als voor liggende (vloeren, 
bodems of zolderingen) en onder een helling opgetrok
ken wanden (dakschilden). Het bekleedingsmatcriaal | 
is gebakken of uit natuurlijke grondstoffen gehouwen 
cn draagt den naam „tegel", wanneer de dikte, in 
verhouding tot breedte en lengte, veel in de min
derheid is; nadert de dikte meer de breedte of lengte 
van het voorwerp, dan krijgt dit het karakter van 
bouwsteen. 

Vooraf zij echter gezegd, dat elke tegel niet uit 

terra-cotta (gebakken aarde) behoeft te bestaan; (.rieken 
en Romeinen gebruikten tegels van natuurlijke steen. 

Andere volken (*), zooals de Chaldeeën, de 
Babyloniërs en de Assyriürs, maakten onderscheid 
tusschen tegel en bekleedingsplaat. Men bekleedings-
plaat bestond steeds uit natuurlijke steen; tegel en 
gewone bouwsteen daarentegen uit terra-cotta. De Chal-
deërs (**) zijn de voorloopers geweest van de Baby
loniërs en aizoo te beschouwen als de „Urhebers" 
der tegel-industrie. De toepassing van tegels is een 
uitvloeisel van weelde. hoever men ook in de ge
schiedenis teruggaat, levens kan men zeker zijn dat 
de volken, die tegels fabriceerden, vaste woonplaatsen 
bezaten; de Pheniciërs o. a. naren een zeevarende 
mogendheid en bezaten vaste havens, terwijl de zee 
en de rivieren in hun land een grondstof leverden, 
zeer geschikt voor terra-cotta. 

De Judeaërs of Joden vormden meer een nomaden
stam en hadden doorgaans geen vaste woningen. 
Vandaar dat zij geen tegeltoepassingen kenden , maar 
wel een rijkdom van lichte, vervoerbare, geweven of 
uit metaal gedreven voorwerpen, ter versiering hunner 
tenten bezaten. 

De Chaldeeërs, Babyloniërs en Pheniciërs waren 
liefhebbers van tegelversiering; zij gebruikten nimmer 
kleur- of emaillooze tegels op hunne binnenmuren . 
om het veelal gebezigde cyclopen- of polygonaal-
verband (later veelmeer bekend bij (.rieken en Ro
meinen) te maskecren. Men dergelijke muur, veelal 
ter dikte van 4 a 5 meters, bestond uit muren, 
door spouwen van elkander gescheiden. Deze tus-
schenmuren waren minder ooglijk afgewerkt; reden 
waarom de binnenwand bekleed werd met tegels en 
de buitenwand met steenplaten, voorzien van bas-
reliefs of inkrassingen. Terloops mogen we hierbij 
opmerken, dat vele moderne kunstvorschers het er 
tamelijk wel over eens zijn dat de labyrinthen der 
(.rieken veeleer toevallige fragmenten zijn van kolossale 
muren, dan wel expresselijk gebouwde doolhoven. 

Uitdrukkelijk moet ook gewezen worden op de 
toepassing van gekleurde en verglaasde kegelvormige 

(•) 2000 v. c. 
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tegeltjes bij dc Chaldeeürs (later ook bij de Babylo-
niërs en Assyriërs). 

Deze tegels van 9 c.M. in liet vierkant en 5 c.M. 
hoogte, naren wit, rood en zwart en werden van 
kleiaarde, vermengd met stroo, gemaakt. Veelal 
vormden zij eigenaardige, meetkunstige figuren , drie
hoeken , quadraten, ruiten, zigzagvormige strecpen 
enz. Met deze figuren werden zeer uitccnloopcndc 
patronen gevormd; een en ander, in genoemde kleuren 
behandeld, gaf den indruk van een geweven tapijt. 

Als voorbeeld dezer toepassing gelden de oude 
mozaïek- en tegelwanden van de ruïne te YVarka in 
Chaldea. Het is duidelijk dat deze manier van beklee
ding het weinig duurzame, uit gedroogde kleisteenen 
opgetrokken metselwerk, tevens tegen den invloed van 
wind en weer beveiligde, waardoor kunst cn practijk 
elkander de hand reikten. Het metselwerk van de 
Babyloniërs bestond uit goed doorbakken steen van 
35 c.M. in het vierkant en 72 m.M. dikte en de specie 
uit kalkmortel. Hierbij valt op te merken dat onze 
tegenwoordige baksteen den vorm van een paralle-
lepipedum heeft, dat, de dikte als eenheid aannemende, 
een breedte heeft van 2 en een lengte van 4 dier 
eenheden. terwijl de baksteen der ouden een vier
kanten grondvorm bezat en dus. wat dit betreft, 
met den tegelvorm overeenstemde Tusschen tegels en 
baksteenen bestaat het verschil alleen in de dikte. 

Wanneer de Assyriërs het cyclopen- of polygonaai 
verband bij binnenmuren toepasten, werden de laatsten 
steeds als bekleedingsmuren behandeld en met tegels 
bekleed. 

Werden geen tegels toegepast, dan spaarde men 
in de muren, van afstand tot afstand, kleine, twee-
of drie lagen hooge openingen voor afvoer van het 
metsel- en condensatiewater; eerst na Nebucadnezar 
(605—561 voor Chr.), die gedurende het bloeitijdperk 
van Babylonië regeerde, werd deze wijze van werken 
toegepast. 

Voor de kunst- en tegelin.lustrie had het veroveren 
van Syrië. het verslaan der Egyptenaren. de ver
woesting van Jerusalem 1 5cS6 v. C ), en de onderwerping 
van het eiland Tyrus groote gevolgen; na dien tijd 
werd Babyion, gelegen aan den oostelijken oever van 
den Euphraat, zeer vergroot en verfraaid De Assy-
rische kunst vormde toen als het ware een brug 
naar die der Egyptenaren, Syriërs, Joden en andere 
Oostersche volken. Jammer dat de grootsche orne-
inentiek der Assyriërs, door den val der dynastie, in 
555 v. C., haar ondergang tegemoet ging. 

liij de eerste Assyriërs vindt men ook de eerste 
toepassing van planten ornementick op de tegels; 
zij waren gebakken en verglaasd, en daarop kwamen 
wiskundige ornementen, bij uitzondering ook figuur-
teekeningen, voor. 

1 )e omtrekken dezer tegelversieringen werden door 
zware lijnen aangegeven en tie daartusschen ingevulde 
(vlakke) kleuren zijn niet bont, zelfs zeer intensief, zacht 
en gebroken en bestonden uit geel, wit, zwart, bruin, 
blauw en olijfkleur. 1 Iet plantcn-ornenicnt gaf ver
schillende patronen van vlechtwerk en guilloches 
(figuren uit ineengeslingerde lijnen, meestal cirkels, 
gevormd), voorts anthemiën (arabesken), saamgestcld 
uit lotusbloemen, knoppen en palmetten en gestyli-
scerdc boiujuettcn. I)e palmet heeft hierin haar 
oorsprong. 

Van bijzonder gewicht is de vloertegel in de 
Assyrische kunst. De schoonst mogelijke plantvormen 
werden daarop in kantigen stijl ingegrift en bekend 
is voornamelijk de steenen vloer uit Kujanschik. De 
plantvormen zijn bij deze vloeren slechts weinig ge-

o-

I wijzigd en komen steeds in symmetrische stelling 
Ivoor; uit de motieven van dc- Assyrische planten-

vormen heeft voor een groot gedeelte de Grieksche 
ornementiek zich ontwikkeld. Veel daarvan zelfs, is 
zonder de minste verandering in de Grieksche kunst 

j overgenomen. 
Dat met de tegelindustrie alles, wat met boetseeren 

! en bakken in verband stond, eene hooge vlucht nam, 
wordt ons duidelijk uit het feit. dat te Nimrod in 
twee tempels fragmenten zijn gevonden van kleine-
afgodsbeelden en diergelijken, in terracotta gebak
ken. Baksel, kleur, email, zelfs inlegwerk van edele 
metalen en ivoor spreken ons van eene bijna 
volmaakte kunstontwikkeling. De kennis, benoodigd 
voor het vervaardigen dezer voorwerpen, was ook 
ten volle toereikend om de tegelindustrie ten goede 
te komen Layard, de bekende Fransche archeoloog, 
geeft ons zeer uitvoerige berichten hieromtrent; dezen 
schrijver te citeereti, zou ons echter te ver voeren. 
Uit meer dan een oogpunt beschouwd, behooren deze 
kunstschatten tot de merkwaardigste voortbrengselen, 
welke ooit uit het puin aan het licht zijn gebracht 
Nog één woord: onze musea zijn opgevuld met de 
reliefplaten, die de wanden der Assyrische paleizen 
eenmaal versierden, o. a. het Britsch museum te Londen, 
de Louvre te 1'arijs; vele afgietsels tier originalia 
bevinden zich in het nieuwe Museum te Berlijn. 
Zouden we deze reliefplaten ook niet veilig tot tegel-
bekleeding kunnen rekenen? 

Op Assyrië volgt uit een kunstgeschiedkundig oog
punt Perzië. We kunnen de plateelkunst der Perzen 
voorbijgaan met deze opmerking: dat zij eene. niet 
altijd verbeterde nieuwere editie geeft van die der 
Chaldeeën, Babyloniërs en Assyriërs. 1 Iet beeldhouw
werk is bij de Perzen, door stoutheid van uitvoering , 
aangrijpender dan bij de genoemde volken. 

Op I'erzië volgt Phenicië en Jttdea; deze volks
stammen beoefenden evenzeer de plateelkunst, maar 

I de laatste vooral, in geringe, bijna niet noemenswaar-
j dige verhoudingen. Wat de Judcaërs aan plateelkunst 
bezaten, was minder eigen- dan wel ingevoerde Pheni-
cische kunst. 'Toch mag men aannemen, dat de potten
bakkerskunst in Judea inheemsen was ; immers er staat 
geschreven: „Job krabde zich met een potscherf!" 

Bij den tempel van Salomo (1045—975 V. Ch.) zijn 
voornamelijk de bekleedingsmuren grootsch en indruk
wekkend. Het bovenste gedeelte dier muren bestaat 
uit kleine eenvoudig bewerkte steentjes, doch tleze 
dagteekenen uit veel lateren tijd; immers, wij wezen 
erop, Jerusalem en hiermede Salomo's bouw werden 
in 5S6 v. Ch. geheel verwoest. Als eigenaardigheid 
mag nog vermeld worden, dat op sommige 1'hcnici-
sche tegelversieringen details voorkomen, ontleend aan 
de zeevaart, o. a. scheepsvornien, golflijnen en dier
gelijken. 

Egypte, het oude rijk van Memphis, met zijne tempel-
grotten en praalgraven of pyramiden der Koningen 
gaan we voorbij; alleen is 't van aanbelang erop te 
wijzen dat de Schrift ons meldt, dat dc Joden in Egypte 
voornamelijk werden gevangen gehouden om zwaar werk 
te doen, waartoe ook het pottenbakken behoorde. 

Gangen en kamers werden met granietplaten bekleed 
en ze-lis in de pyramiden worden deze bekleedingen 
gevonden, o. a, in de pyramide van Cheops. De graf
kapellen bezitten rijk in steen bewerkte binnen-ordon-
nantiën , ontleend aan het denkbeeld van een houten 
u andconstructie in de primitieve beteekenis, bijv. naast | 

— O 

DE OPMERKER 1893. 
1'l.AAT IX. 

jLEMSTAD. A 1792. 

tmnrmr 
C.J.Slruijk. 

l'lmtolilh.win G.l.Thienii-. Arnhem. 



•O 

elkander geplaatste boomstammen en/.., door ons reeds 
aangetroffen bij de Chaldeeërs. Later imiteeren dc 
steenen wanden zelfs zeer fraaie timmerwerken; stijlen, 
dorpels, regels en latwerken komen aan de orde. Dit 
latwerk wordt afgewisseld door vlakversieringen, waar
van dc motieven ontleend zijn aan de textiele kunst 
en gefigureerde stoffen voorstellen. Alles is met bonte 
kleuren afgezet, in tegenstelling met den kleurenzin 
der Assyriërs. 

Eigenlijke tegelbekleedingen. zooals wij de betee
kenis aan tlat woord hechten, komen bij de Egypte
naren niet voor; wel het ornceren met inscripties 
(groefschrift, spijkerschrift enz., hicrogjyphen ge
naamd) ; de tempel van Kdfu kan als bewijs daarvoor 
dienen. De onafgebroken muurvlakken boden bijna 
uitsluitend aan de beoefenaars dezer kunst een onbe
perkt veld om hun talent tentoon te spreiden. 

In deze inscripties vindt men den oorsprong der 
Assyrische wandbekleeding terug. Motieven aan plan-
ten vormen ontleend , zijn talrijk; voorts mozaïeken , 
arabesken, vaasvormen, drievoeten en bouquetten; 
voorts rijen van lotus- en papyrusstengels, golven, 
geometrische en zigzag-figuren. Dit alles echter als 
wandbeschildering; er bestaan slechts zeer enkele frag
menten die feitelijk aan den tegelvorm doen denken. 

Hiermede neem ik afscheid van de oud-Oostersche 
kunst om over te gaan tot die der Grieken en Romeinen, 

Bij de Grieksche kunst is de zuil-ordonnantie en 
hiermede de plasticke kunst in het algemeen, hoofd
zaak. Bas-reliefs, haut-reliefs en libre-reliefs vormen, 
met de schilderkunst, dc versiering. De gebakken tegel 
komt als wandbekleeding niet voor; de gehouwen 
tegel, als paneelzoldering ter afdekking van balkcon-
structiën voor de vakvorming, aan de onderzijde 
rijk beschilderd, doet ons dadelijk aan het tegel
motief denken; immers, het verschil tusschen deze 
Grieksche toepassingen cn de onze bestaat slechts daarin, 
dat zij (de Grieken) een groot vlak formeerden door 
een enkele steenplaat, waar wij ettelijke tegels voor 
zouden gebruiken. Het dessin blijft in beide gevallen 
hetzelfde, temeer, daar elke Grieksche wandbeschil
dering bestaat uit eene combinatie van kleine, meest 
aan elkander gelijke motieven (tegelsysteem). Van veel 
meer gewicht is bij de Grieken de dakpan of daktegel. 

De meest belangrijke tempels van het oude Grieken
land waren, evenals al hunne zadeldaken, afgedekt met 
wit marmer, op de meest nauwkeurige manier met 
elkander verbonden, om het doorlekken van regen 
te voorkomen. Van het Parthenon van Athene en 
den nog bestaanden tempel te Aegina, waren de daken 
met groote marmeren tegels bedekt. Kik van deze 
tegels had een flens aan iedere zijde, waarover een 
verbindingstegel met zorg gelegd werd. 

De tempel van Appollo te Bassae, hoewel geheel 
..in uit leem gebakken steenen opgetrokken, was gedekt 
met prachtige tegels van Perzisch marmer, welke door 
Pausanias als een der grootste sieraden van dezen 
tempel werden geroemd. Enkele van tleze tegels werden 
gevonden door den Kngelschman Cocketell bij de 
opgravingen, welke in het begin dezer eeuw plaats 
hadden. Deze tegels gelijken op die, zooeven be
schreven , maar de verbinding is iets anders. 

Door het dekken der daken met marmeren tegels 
werd een prachtig effect verkregen, daar het schitte
rend wit der kolommen van het gebouw doorliep 
tot aan het dak. Het eind van elke rij daktegels werd 
afgesloten door een zoogenaamde „antefixa", een aan 
den top ovaalvormig stuk marmer, waarin figuren 
waren gegroefd. 

De Romeinen volgden in bijna alles de Grieken na, 

voornamelijk wat polychromie en vlakversicring betreft; 
wij noemen daaronder het encaustische schilderwerk 
d. w. z. schilderwerk, met was ingebrand op marmer
plaat en het al-fresco. d. i. het schilderen op versche 
kalk. 

Ongetwijfeld heeft de mozaïek bij Grieken en Ko-
meinen een hooge trap van ontwikkeling bereikt en 
als vloerbedekking mogen wij dit niet voorbij gaan. 
Zoo men wil is mozaïek-bedekking niet hetzelfde 
als tegelbekleeding; prachtige voorstellingen van mo
zaïek-bewerkingen uit dien tijd, treft men o. a. aan in 
het Britsch-museum en deze fragmenten beschouwende, 
doet zich onwillekeurig de vraag voor: is dit schilder
werk of wel marmer? 

Bij Grieken en Romeinen, maar vooral bij de 
eersten, stond de ceramiek of aardebakkerij zeer 
hoog en het is eigenaardig dat deze volkeren slechts 
dan deze kunst toepasten als er sprake was van 
vrijstaande voorwerpen: dc prachtige vazen cn urnen 
leveren daarvan het bewijs. In veel geringer mate 
vond de ceramiek toepassing bij vlakke voorwerpen, 
d. w. z. op steenen tegels, hoewel er toch prachtige 
exemplaren van tegels, met relief versierd, in het 
Britsch Museum zijn tentoongesteld. 

(Jok in ons land zijn enkele exemplaren gevonden: 
vóór eenigen tijd werden op initiatief van de heeren 
Jhr. de Stuers en Dr. Pleijte, directeur van het 
Museum van oudheiden te Leiden, te Vechten op
gravingen gedaan in de sterkte, welke dien naam 

I draagt en waar tic legioenen van Cesar een kamp 
: hadden betrokken. Verschillende vaas- en potvormen 

van fraai ceramiek in donker terra-cotta en versierd 
met basreliëfs, meanders en labyrinthen voorstellende, 
werden toen uit den grond opgedolven. Ken paar 

| medaillons ter grootte van een hoenderei, ter voor
zijde versierd met eene voorstelling, waaraan de 

j Romeinsche vrouwen de hoogste waarde hechtten tot 
| bevordering van de vruchtbaarheid, werden toen 
| gevonden. Dit medaillon, dat de vrouwen om den 

hals droegen , werd als talisman beschouwd. 
i Windt vervolgd.) 

P R I J S V R A G E N . 
O N T W E R P VAN E E N RAADHUIS. 

Voor deze prijsvraag, uitgeschreven door de Afd. 
Leeuwarden der Maatschappij t. b tl. 15 . zijn bekroond : 
met de i'" premie, de heer O. J. (loiman cn mettle 
21' premie de heer D. M. Koldijk. Volgens het oor
dcel der Jury kon aan geen der ontwerpen de l"" prijs 
worden toegekend. 

Ki i ["TERDAMSCHI'. DlERGA \ RI>E. 

De Jury van beoordeeling voor de ontwerpen van 
een administratiegebouw en hoofdingang met portiers-
huisjes en afsluithekken in de Rotterdamsche Dier
gaarde heeft haar rapport uitgebracht. De eerste 
premie is toegekend aan den ontwerper van het plan, 
gemerkt gekruiste cirkel, zijnde de heer C. X. van 
Goor, en de tweede premie aan de ontwerpers van 
het plan onder het motto Sine labore nihil, de heeren 
H. A . Reus, M. Brinkman en D. B. Logeman, allen 
te Rotterdam. Voorts zal de inzender van het plan 
onder het motto I Mei eervol vermeld worden, als 
hij erin toestemt dat zijn naam wordt bekend gemaakt. 

I Iet rapport der Jury en de ontwerpen zullen op 
later te melden datum voor de leden ter visie liggen. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA n. AMSTERDAM. 
In het orgaan van het genoemde Genootschap zijn 

de programma's opgenomen van een drietal prijs-
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vragen en wel voor de volgende onderwerpen, als: 
1. Ken reclame-biljet voor een bouwkunst-tentoon

stelling. Prijs f 50. Tijd van inlevering 13 Novem
ber 1893. 

2. Een woonhuis op een onregelmatig terrein. Prijs 
/ 75 en premie / 25. Tijd van inlevering 3 Januari 1894. 

3. Een gebouw tot het houden van congressen, 
meeting: 
gingen. Prijs / 125 en premie /' 50. Tijd van inlevering 
12 Maart 1894. 

De deelneming aan deze prijsvragen staat open 
voor alle leden van het Genootschap. 

VERGELIJKENDE HOUYVKOSTEN V A N 
MONUMENTALE GEHOUWEN IN D E 

V E R E E N 1GDE S T A T E N V A N N.-AMERIKA. 
Wellicht vinden onze lezers de volgende statistieke 

opgaven van de bouwkosten van eenige grootste 
raadhuizen in de Vcrccnigdc Staten interessant. 

Nu heelt Bourdon op de volgende wijs zijn kurk-
lint tot een uitstekenden isolator gemaakt. 

Hij snijdt de kurk in strookeu van 30 111M. breedte 
bij 6 a 15 m.M. dikte, afhankelijk- van de middellijn 
der buis. 

Dit lint van onbepaalde lengte is aan één zijde ge
plakt op linnen van dezelfde breedte. De lijm, waar-

1 vergaderingen van werklieden-vereeni- meê het linnen aan de kurk zit geplakt, is ongevoelig 
voor vocht en temperatuursverandering. 

Het eene einde wordt aan een der uiteinden dei-
buis door middel van gegalvaniseerd ijzer draad be
vestigd , daarna woelt men het lint spiraalsgewijze om 
de buis tot het andere uiteinde, waar de bevestiging 
op dezellde wijs geschiedt. 

Daar de eindstukken van het lint voorzien zijn van 
een gelijmden rand, heeft men slechts het omgeslagen 
linnen over te trekken, na de randen bij elkaar ge
bracht te hebben , en alles door een druk met de 
hand saam te kleven. 

In de bochten f kan men op twee wijzen te werk 
gaan. 

Men kan in de binnenbocht eenige inkervingen 
maken om geleidelijke omwoeling te krijgen en alles 
met het linnen overplakken; of ook men maakt geen 
insnijdingen, maar vult in de buitenbocht de open 
plekken met stukken lint en dekt nu met het linnen. 
Men behoeft slechts zorg te dragen, dat geen einden 
lint over elkaar, maar tegen elkaar komen 

Ten laatste wordt een laag teer over alles heen-
gestreken. 

Zoodoende is de afsluiting tegen uitstraling volkomen 
en het geheel tegen alle temperatuursveranderingen 
gevrijwaard. 

De grootste machinefabrikanten gebruiken dit kuiken 
isolatorlint met de meeste voldoening. De prijs wordt 
niet opgegeven, maar die is tc vernemen bij den 
leverancier Bourdon. Parijs, Rue du Paradis 39, De 
verschillende Fransche departementen, als: Marine. 
Oorlog en Publieke Werken, evenals de stad Parijs 
gebruiken het steeds. 

(De Nijverheid.) 

N 11 a 111 
der 

IMfl Mts. 

Houw -
materiaal 
voor de 
ge vele. 

Lengte en 
diepte 

In meters. 

Totale 
houw som 

in 
".alliens 

Houw kos
ten per 

MA in 
guldens. 

Detroit . . . Kalksteen ontbreekt 19,710 I..M-J. > 16.20 
('hicugo . . . ontbreekt id. ontbreekt, 11,340,000 89.15 
st,-Louis . . Graniet id. id. ' 1 .040.110(1 :i4.-»o 
1 *iiM-innati . Zandsteen 101 X 87 17,4-1(1 4,:W(J.(KMJ 48.80 
liichmond . Graniet 5fi X 48 ontbreekt. 4,380,000 ontbreekt 
Baltimore. . Marmer 78 X 45 17.17(1 5,728,000 59.40 
Buffal <i ni niet s-t X 49 17.7.'(7 ontbreekt 4Ó.90 
Philadelphia Marmer 14H X 1 4* 106,619 4(i.:i*2( 1,000 58.20 

Laatstgenoemd grootsch gebouw, waaraan sedert 
20 jaar onafgebroken gewerkt wordt, nadert zijne 
voltooiing. Men hoopt daarmede dit jaar gereed te 
komen. De architect ervan, John Mc. Arthur Jr., is in 
1889 overleden. De toren is 167 M. hoog cn overtreft 
dus in hoogte den Munster tc Ulm en den Dom te 
Keulen. Hij heeft een gesmeed-ijzeren met aluminium-
platen afgedekten helm van 32 M. hoogte cn wordt 
door het kolossale bronzen beeld van William Penn 
bekroond. Een groot gedeelte van het gebouw werd 
reeds voor jaren in gebruik genomen. 

WAKMTE-AKSLUITEND LINT V A N K U R K , 
VAN DEN HEEK BOURDON. 

1 locveel stoffen worden er al gebruikt om de uit
straling van warmte in stoombuizen te voorkomen. 

Men heeft omwoelingen van vilt, lava, asbest, 
cement-composities, rijststroo , papierpap met soda-
silicaat, waterglas, alles natuurlijk in den vorm van 
pap, met haar, enz. aangebracht. 

Vele van deze composities barsten door toevallige 
schokken of door onregelmatige uitzetting. 

Reeds lang heeft men daarom zulke samenstellin-

B O E K A A N K O N U IG1 N G. 
Nieuwe handleiding tot het maken van 

prijsberekeningen voor timmer-, metsel-, 
stukadoor-, steenhouwers-, ververs-, 
glazenmakers-, behangerswerk enz enz., 
ten dienste van ingenieurs, architecten, 
aannemers, opzichters cn werkbazen , 
door G. A. Smit. Tweede druk, om
gewerkt en uitgebreid door P, II. 
Scheltema, architect te Nijmegen. — 
Rotterdam, 1). Bolle. 

In het voorbericht van de eerste uitgave van dit 
werk werd er door den schrijver op gewezen, dat 
eene berekening der prijzen voor verschillende botiw-gen in den vorm van lint toegepast. 

Onder deze laatste bevalt uitstekend het kurklint I werken velen, zoo niet allen, welkom zou zijn. Wij 
van Bourdon. beamen de zienswijze van den heer Smit om reden 

Als slecht geleider is de kurk voldoende bekend, niet een ieder de kennis van alle bouwstoffen bezit 
maar bovendien heeft deze stof de volgende voor- en bekend is met de verschillende mengingen, die 
deelen : 

1". onbrandbaarheid beneden 200 gr. 
2". lichtheid. De bedekking van een nieter buis-

lengte van 50 mM. diameter weegt slechts 4 hectogram: 
3°. niet onderhevig zijn aan bederf; 
4". groote weerstand tegen schokken; 
5°. 73 pCt. bezuiniging op de stoomcondensatie. 
De kurk zou reeds lang als een der beste warmte-

isolatoren zijn gebruikt, wanneer haar broosheid dit 
niet verhinderd had. 

in de practijk voorkomen. I locwei de prijzen niet 
standvastig, maar aan rijzing cn daling onderworpen 
zijn, zal het den vakman niet moeilijk vallen met 
deze handleiding zijn voordeel te doen, en wel in de 
eerste plaats in tal van gevallen, waar slechts eene 
benaderende opgave van kosten verlangd wordt en 
de tijd ontbreekt eene uitvoerige berekening te maken 
of inlichtingen aan verschillende leveranciers te vragen. 

De handleiding werd goed ontvangen en het ver
schijnen van dc tweede uitgave is het beste bewijs, 
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dat zij zich een weg gebaand heeft. De bewerker van 
den tweeden druk heeft het boek, met het oog op de 
veranderde tijdsomstandigheden geheel herzien en om
gewerkt , zooidat er weinig onveranderd is gebleven en 
vele nieuwe zaken zijn opgenomen; vorm en indeeling 
zijn echter in hoofdzaak behouden. Terecht wordt door 
den heer Scheltema, die liet manuscript voor de tweede 
uitgave bewerkte, verondersteld dat vakmannen en spe
cialiteiten wellicht aanmerkingen Op de prijzen en andere 
opgaven zullen maken, maar dit is het natuurlijk ge
volg van de omstandigheid dat zooveel mogelijk middel-
prijzen moesten worden aangehouden, die in een bij
zonder geval misschien te hoog en in een ander te laag 
kunnen zijn. 

Dc heer Scheltema verdient dank voor de flinke 
wijze, waarop liij zich gekweten heeft van de taak 
der omwerking van deze handleiding, die op het 
kantoor der bouwkundigen niet ontbreken mag. 

liet werk is net uitgevoerd en voor ƒ 1.20 ver
krijgbaar gesteld. 
VER I; KN l(>l m ARTI ET ÏNIH'STKI A K TK V< WAV E X H At i E. 

Vergadering van Zaterdag 29 April 1893. 
Na mededeeling van de ontvangst van een schrijven van Dr. 

e. Galand te Berujn. waarindeze verklaarde het eere-lidmaatschap 
der Vereeniging volgaarne aan te nemen met de belofte voor 
Arti in 't buitenland zooveel mogelijk werkzaam te zijn. verkreeg 
de heer Menldera het woord tol het honden zijner causerie ..een 
en under ever glasschilderkunst." 

Ken en ander te behandelen over de glauehllderkunst vindt 
spreker daarom van belang, omdat in onze dagen groote gebou
wen en zelfs deftige burgerwnonliuizen meer en mee.* worden 
versierd met gekleurde glasruinen, geschilderd eu gebrand. Vóór 
men ile kunst verstond glas te schilderen en te branden, ver
vaardigde men reeds eeuwen lang de zoogenaamdemozaïekramen 
tot versiering vun basilieken en paleizen, en reeds de Kgvptenarcn 
luidden gekleurd glas. wat zij niet voor vensterruitjes gebruikten, 
maar tot versiering hunner potten en vazen. Na de 4?eeuw begon 
men In Italië m lYunkrijk gekleurd glas te gebruiken, alles 
werd echter nog zeer primitief in bout ol' steen gezet. Ilet 
was in de vijlde eeuw dat een aid, genaamd Didior, op de ge
dachte kwam'stukjes gekleurd glas door middel van lood ol'ijzer 
te verbinden en tot een geheel van verschillende kleuren te yer-
eenigen. Op deze wijze geraakte men tot de zoogenaamde inozaïek-
vensters: van glas schilderen was toen nog niets bekend. Met 
snijden vun glas. of liever gezegd liet afbreken van glas, geschiedde 
door middel van een gloeiend ijzer; de diamant was nog onbekend. 

Zoo is men voortgegaan tot 'de helft der tiende eeuw. uit welk 
tijdvak de kunst om op glas te schilderen schynt te dateeren. 
Alles is echter nog zeer primitief, enkele lijnen worden aangegeven 
0111 de vele loodlijnen te vervangen en door het gekleurde glas 
zelf wordt de schaduw iu de plooien van draperieën alsook van 
ornementen aangegeven. Men trachtte hiermede zooveel mogelijk 
de natuur weer te geven. Op verhouding of perspectief werd bij 
bet beschilderen nog niet gelet: het was r het samenstellen 
vun een harmoniseh geheid van kleuren, terwijl de duidelijkste 
voorstellingen waren die uit de Heilige Schrift, zeker om de ge-
Inovigen op die wijze er beter de bekend te maken, daar toen 
van gedrukte kerkboeken eu bijbels nog geen sprake was. Op 
enkele uitzonderingen na zijn groote geschilderde tiguren uitdien 
tijd bijna onbekend; het waren incest fraaie mozaïeken, waarvan 
het algemeen verkregen effect hoofdzaak was. Zon trof men in die 
ramen voorstellingen aan. waarin zelfs gele, groene of blauwe 
paarden voorkwamen, volgens de noodzakelijkheid van het plaatsen 
der kleuren. Niettegenstaande zulke onzin stootend werkt op 
den geest, waren de glazen, wat aangaat de harmonie der kleuren, 
toch bewonderenswaardig. 

Deze wyzo van beschilderen gaat zoo voort tot de dertiende 
eeuw. De tiguren zijn lang, stijf en zwaar; dc draperieën in fijne 
plooitjes op IWzuiitijnsche w yzc, terwijl van perspectief nog steeds 
geen gebruik 'wordt gemaakt. De ijzerverbiudingeu beginnen op 
den voorgrond te treden in tie orneinentatie. zoodat dan ook alles 
naar dc teekeningen van de bouwmeesters moest vervaardigd 
worden en de glasschilder eu glazenmaker eenvoudig naar die 
gegevens het glas hebben in te richten. 

Wat de beschilderingen aangaat, deze zijn altijd nog erg pri
mitief. Zoo duidt bv. de schilder een tempo! aan door een fronton 
met eenige kolommen, een kerk door een poort met een torent je, 
een boom door een tak niet bloemen, een rivier door een gol
vende lijn. De compositie van deze geheimzinnige voorstellingen 
is geheel allegorisch en dc verklaring is dikwijls onningelyk. 

Zyn de glazen uit de twaalfde eeuw zeldzaam, die van doder 
tiend 'uw vindt men nog in overvloed ea het zou te ver voeren 
na te gaan iu welke kerken men nog van die fraaie ruiten vindt. 
De prachtigste evenwel zyn die in de Notrt-Dume te Pnrys. 
alsmede de 140 vensters in de kathedraal van ('hartres, waarop 

voorstel li tigen van ambachten, historische tiguren en schilderin
gen , ontleend aan het oude en nieuwe Testament, voorkomen. 
De indruk dier glazen is verbazend en als de zonnestralen door 
die harmonische mozaïeken schijnen. zou men zich verbeelden 
verplaatst te zijn iu een der fantastische paleizen uit de Duizend 
en één nacht. 

Iu de 14:' eeuw wordt de schilder zelfstandig en zoekt een 
volmaakte navolging der natuur. Hij begint groote alleenstaande 
liguren te schilderen, goed van teekening. maar de architectuur 
blijft nog gnioteudecels haar streng en grootsch karakter behouden. 
De schilder gaat meer en meer alu ijken van de oudere wijze van 
schilderen; elk venster wordt op zich zelf een kunststuk en 't is 
dan ook iu de 14''' eeuw. dat de glasschilderkunst hel hoogste 
bloeitijdperk bereikte. Niet alleen de ramen van kerken, maar ook die 
van paleizen en kasteden en zelfs van rijkere woonhuizen, zijn mei 
geschilderde glazen versierd, voorst'diende poi-t :-"tteii. familie
wapens enz. De smaak voor het geschilderd glas werd toen zoo 
algemeen en overweldigend, dat de Fransche koningen, toegevende 
aau den algemeenen drang, vele privilegiën en hunne bescherming 
verleenden aan allen, die de glasschilderkunst beocn-mlcn. Dc 
uitoefening dier kunst werd als een edel bedrijf beschouwd en elk 
edelman mocht daaraan deelnemen, zonder dat bet iets aan 
zyn adel te kort deed. Karei V en Karei VI1 octrooieerden pa
tentbrieven aau de glasschilders en verklaarden hen vry van alle 
belastingen en diensten. De glazen der St̂ Thomaskork en der Kathe
draal te Straatsburg, dateereade uit omstreeks 1848 en vervaar
digd door .lean de Kirchem. kunnen onder de schoonste tl dier 
dagen gerekend worden. 

In de l.V1*' eeuw gaut de schilder zich nog meer vanzijnevoor-
j gangers der 12J' en lil'1' eeuw onderscheiden, dit wil zeggen, uit 
I den tyd dat du ramen nog één geheel vormden met de totale 
' decoratie der gebouwen. Het zijn nu eigenlijk geen glusschilde-
j ringen meer, maar tehildernen Op glas, waarbij de glasschilder 
tracht te wedijveren no't de olieverf-schilderingen. Met zon prachtig 

! geschilderde glas verliest, op die wjjze uitgevoerd, op een afstand 
te veel van zyn effect om uo juiste waarde te kunnen beoordeelen. 
Zulk een omwenteling in de glasschilderkunst geschiedde echter 

! niet alleen door eene verandering der zienswijze van de schilden 
i uit dien tyd, maar werd teweeggebracht tloor twee ontdekkingen 
op het gebied der scheikunde, de eerste door het vinden van het 

: zilvergeel. ile tweede door het maken van gekleurd glas aan 
j ééne zyde. De andere zijde behield de gewone kleur (lichtgroen). 

Wilde men nu op de gekleurde zijde, die b.v. rond ol' blauw was, 
een andere kleur aanbrengen, dan werd op die plaatsen tic grond-

: kleur met amaril weggeslopen tot het blanke glas te voorschijn 
kwam en de gewenschte kleur daarop aangebracht. Vooral nok 
in de It;' eeuw bereikte tic kunst van het afslijpen tier kleuren 

i en het aanbrengen van émuilverven haar hoogsten graad van vol-
i maaktheid. De geheele kunst bestond in tie teekening, en voorts in 
! het afslijpen en aanbrengen van kleur niet emnilverf. muur welke 
; volmaakte bekwaamheid en oneindige schoonheid van details ook 

verkregen werden, de ware harmonie, zooals in de werken van 
de 12** eu lil1''eeuw ontbrak. I >e uitvinding tbr boekdrukkunst, die 

- hel gebruik van gebedenboeken algemeen en bet verkrijgen vun 
| meer licht noodzakelijk maakte aau de eene zijde, en de geloofs-

eii reformatie-oorlogen aan de andere zijde, deden het gebruik der 
grisailles vermeerderen en dat der sterk gekleurde glazen vennin-

1 deren, zoodat dan nok vau af het einde tier Ml" eeuw de glas-
; schilderkunst is achteruit gegaan, meer en meer daalde en 
' cindclyk tijdens de Fransche omwentelingen het volk. zichzelf 
vergetende, iu eenige maanden de kunstwerken van eeuwenlang 

; Vernietigde. 
Na dien tijd is de glasschilderkunst in frankrijk in verval 

geraakt, znndut schilders van eenige bekwaamheid genoodzaakt 
j waren hun land te verlaten eu zich in Holland, Zwitserland en 
: Engeland vestigden. In Zwitserland vooral bleef die kunst nog in 
; waarde; vandaar dan ook de fraaie Zwitsersche glazen, die men 
j nog steeds bewondert eu eigenlijk miniaturen zijn van de vroegen* 
; groote glazen der 15e en 16e eeuw. 

Kerst uit de eerste helft dezer eeuw dagteckeilt dc herleving 
j dezer kunst; dc dikwijls geuite meening dat die kunst verloren 
is gegaan en dat de glasschilders tegenwoordig iu hun werk 
achterstaan bij de ouderen, is volgens de meening van spreker 

i niet juist. De bekoring der oude glazen is dikwijls het gevolg 
van de verwering door den tand des tijds. waardoor de kleuren 

, soms geheel iu hun voordeel veranderen eu die invloeden zullen 
' zich zeker ook nu verloop van tyd op de thans vervaardigde 
\ glazen openbaren. Hierbij komt nog dat het oude glas itnders 
: geblazen werd: bel is ongclyk en vol blazen, zoodat menigeen liet 
I iu onzen tyd zou af keuren. Moest vroeger tic glasschilder als *t ware 
j scheikundige zjjn eu zyn verf zelf maken, thans wordt hem, dank zij 
de vorderingen der chemie, de rijkste verscheidenheid emailverven 
aangeboden. Ten slotte trad spreker in verschillende details der 

j techniek, besprak de w yz.e van schilderen, waarbij de glasschilder 
uit onzen tijd over een uitmuntend bijtmiddel, het Huonr-waterstof, 

! heeft te beschikken, en deelde nog tul van andere bijzonderheden 
i mede over het branden en den moffel, waarin tlit geschiedt. 

Behalve door een party oude glazen, lichtte spreker zjjne causerie 
toe door tal vun fraaie nieuwe geschilderde eu gebrande ruitjes 

1 door hem vervaardigd. 
Behalve een fraai tegeltableau, vervaardigd in de fabriek „Itozen-

! burg" naar een ontwerp van den heer 1\ J. den Hertog eu bestemd 
voor geschenk van de zangvereeniging ,.Toonkunst" aau den direc-
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teur !•*. de ÏMage. muren in do /nul tontoongtftok) eenige werk-
stukken van den lieer Th. II. Snake*, irouil cn zilversmid, In-staande 
uit een tweetal zilveren In-kern en ren zilveren tafels tuk. De 
cene beker was gedroren naar een meesterstuk uit de collectie 
Rothschild uit de Mie eeuw, ile tweede in lHH\ door dcu I r 
Snakes vervaardigd voor den lieer S. ('. Karon iSnoiickaert van 
Sehoubur̂  Hie hem hij het verlaten van den krjjgsdieilBt ale aan
denken aan zijn regiment ten goBchenke aanbood. Eene fraaie 
collectie oud gedreven zilver was door .Ihr. .Mr. Victor tie Stuers 
eveneens welwillend ter liezichtij;iii£ gesteld. 

Nadat de zonierexcursie hepaald was naar Amsterdam en llaarn, 
nieiledei-lin̂  was gedaan dat de Viweniging de volgende maand 
een bezoek /.al brengen aan de fabriek „Kozen lm 17*" en eenige 
leden varen aangenomen 1 werd de laatste rergaoerlng in itit 
seiioen gealoten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's GHAVKNIIAGK. llji Kon. besluit is ingesteld een Staatscommissie 

mei opdracht ti lerxoeken welke gronden hier te lande Toor 
bevloeiing in aanmerking zouden kannen komen, door welke mid
delen zoodanige ln'vli>otiii<; zou zijn tor itand te brengen, of en zoo 
j» i»|» welke w{hte die vnn Staatswege zon behooren tc worden 
bevorderd; voorts is bepaald, dat door die Commissie, naar gelang 
vnn liimr bevinding, ann de Regeoring rapporten zullen worden 
uitgebracht cn voorstellen zullen worden gedaan,en zijn benoemd: 
tot liil cn voorzitter iter bovengenoemde Commissie II. J. v. Heek, 
bil der Prov. Sinten van Overijsol, te Ensrhcitc: tot lid en seereturis 
•I. •'. Ramaer, ingenieur vnn den itjjks waterstaat, te 's-Groven-
hage; tot leden: Jl. <». Uratama, secretaris der Drentsehe Land-
bouwmaatschappij , te Hoogevcen: .1. de Koning, civiel-ingenieur. 
te Nijmegen: II. .1. I.ovink, directeur der Xedcrlaiidscho lleide-
innatschappjj, te Wiigcningou: Kr. Adolt' Mnijer. hoogleraar min 
de RIJkjlanoDonwaehool te Wageningen il. \V. .1. Mol, lid der 
l'rovincinlc Staten van Nonrd-Rriihant. te IJilze. 

liet paleis van «ijlen den l'rins van i Iranje, I li I Lu 1st runt je, 
zal uitwendig een restauratie ondergaan. De fraaie xandsteenen 
gevel, welki der verf verborgen is. zul in ziju oonpronkeljjken 
staat worden hersteld. 

Hij lieslnit van Z.Kxc. den Minister van Binnenl. Zaken zjjn j 
benoemd tol leden der Commissie voor het afi en van examen : 
0, art. ill lii en B, art. DO, van de wet op bot M.O., de heeren 
J. I'. W. Conrad, Voorzitter: Dr. <i. .1. Lcgebeke, Dr. r. ,\|. 
Schol», Dr. 8. Hoogewerif, Dr. C. A. Schefiema, I'. van den 

Itavenek. .1. A. Snijders C.Jzn., Dr. ! 
M. Telders. Mr. li.' II. Pekelharing, 
de l'olvi. School; A. Iluet. \. Ie 
K. Sissing en II. .1. Morre, leeraren 

A. M. K. W. Baron vnn Ittersnni. hoofd- | 
liijks-waterstiiat. I. A. Hooie, oud-ine 

Burg. X. II. Ileuker'. II. A. 
II. Hebreus, K. (iiigel, .1. 
II. l'op. hoogleeritren aan 
Comte, A. E. Bahaxen, l>r. 
aan de l'olyt. school; el 
ingenieur I' klasse v. d 
niear der I klasse der mijnen in Ned.-hulië. te Luik, Dr. \V. A. 
van Dorp, Dr. \ . I'. Kapteijn, ('. Iluyaken, architekt-ingenieur, 
en I. II. L. van Deinee, inspecteur der Ned. Vereen, v. Assura
deuren, allen te Amsterdam, cn .1. I'. van Beek. ing. I' klasse 
van de Marine te Nieuwediep. 

liet voornemen bestaat om twee tol hei Indische waterstaats-

I korps behoorende Ingenieart, die zich hiertelande niet verlof 
bevinden en op eigen kosten den cursus in dc eleebotechniek te 
Delft volg vóór hun terugkeer naar Indiö op 's lands kosten 
een practise be studiereis te laten maken nuar het liaitenland. ten 
einde zich op de hoogte tc stellen van de voornaamste toepas
singen der clcrtrotcchniek. 

A«STERDAM. Tot lil dezer bestaat gelegenheid voor het inzenden 
vun teekeningen voor dc tentoonstelling, die door dc Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst in liet maatschappelijk gebouw 
gehoude i den 24-"" dezer geopend zal worden. Na afloop der 
vergadering op Dinsdag 25 Mei kunnen de leden een bezoek 
brengen aan den Sriids-sohniiw burg op het Leidsche plein en 
het in aanbouw zjjnde gemeentelijke liuitengusthuis: des namiddags 
te zes uren wordt het middagmaal iu het l'oolsche koffiehuis 
gehouden. 

Aan het Technisch Bureau (icveke A Co., alhier, is door 
het Gen 0 te bestuur opgedragen hel leveren cn stellen van de 
ijzeren kapconstructie!! voor het nieuwe museum voor moderne 
kunst aan de Van-lburlestriiat. Het totaal gewicht dezer ijzer
werken bedraagt 860,000 K(i. 

AMSTERDAM. Door do vergadering vau stcmhchhcndc gewone 
leden iler Maatschappij ..Arti ct Aitiicitiac", gehouden op ïl Mei 
jl., werd uit drie inzendingen, ingekomen op den uitgeschreven 
wedstrjjd voor een premicpinnt der „Vereeniging toMbevordering 
vau Beeldende Kunsten" ijaar 189S) gekozen de ets naar het schil
derij van Ifiivsduol, berustende op het liijks-miiseuni „Rivierge
zicht bjj Wjjk-bij-Duurstedc". 

De vervaardiger van deze ets bleek te zijn del r.l. M. li raadt 
van Koggen, te BloemendaaL 

HAARLEM. In een gecombineerde vergadering van dc liberale 
Kiesvcreenigiiig Voorwlgaug en de Vereeniging van industriëelen 
behandelde de beer O. K. I.. Iljjuutns het gasrapport, door de 
tlaartoe speciaal bcuoeiudc Raadscommissie uitgebracht om ten 
slotte de verlenging der concessie te bcstrjjdell. 

lie volgende motie werd ten slotte met groote meerderheid 
aangenomen : 

„De openbare vergadering van belanghebbenden eu belangstel-
lenden ia de gasquaestie, bijeengekomen op uitnoodiging van de 
Kiesvcreenigiiig 1','nnii/gttii- en van dc Vereeniging van industri-
celeii cn kooplieden ter bespreking van het rapport aau do Raads
commissie, onder dagtekening vun 27 .Maart 98 aan deu Raad 
uitgebracht, geboord den inleider en gehoord de debatten, is vau 
oordeel dat het gemeente-belang vordert om de bestaande con
cessie met dc I. t'. (;. A- niet te verlengen en om eon afwachtende 
bonding aan tc nemen totdat dc termijn, waarop dc bestaande 
concessie zal aHoopen. zóóver gevorderd is. dat een beslissing 
omtrent gen ntelijke exploitatie ot' exploitatie door derden moet 
worden genomen. 

„Dc vergadering draagt aan dc besturen op. deze motie ter kennis 
tc brengen van den Gemeenteraad''. 

De naarlemaehe Vereeniging vau industriëelen en kooplieden 
verzond een adres aan den Raad ook met het dringend verzoek 
de door dc /////, / /.//gevraagde eollf essieverlenging niet toe te staan. 

Mr.ci'Ki.. De Raad heeft dcu her C. \V. Sue 
verzoek eervol ontslag verleend als directeur dc 
gasfabriek. 

Ilebrand op zijn 
gemeentelijke 

I'KHSIINAI.IA. 
Dc lieer I'. .1. A. Ilenaud. hoofdingenieur 

liij den dienst van bet injjnwczcii iu Ncdcrl. 
Iniln"'. is op verzoek eervol ontslagen. 

- Iu Üederlandsch-Indië i* de ingenieur 
2c kl. <l. I.. Driessen. thans te Buitenzorg, 
toegevoegd aan den chef der 2c w aterslaals-
afdeeling voor de urigatie-opoemingen iu 
Ziiid-Bngelen: voorts ziju bij den waterstaat 
cn 's lands burgerl. openb. werken benoemd 
tot opz. 1c kl.. dc opz. 2e kl. A. D. Jansen 
en A. lircevoort: tot opz. 2c. kl. II. J. Lach 
dc Here, ('li. ,1. (Identhal en .1. II. \V. do 
Rooze, thans opz. iie kl. 

- De hoer .1. Mcjjjcs J.Wzn.. die voor 
vier jaren als goiivernements-ingcniciir nuar 
Chili ging. is benoemd tot directeur der 
gemeentewerken te Valparaiso, de voor
naamste havenstad van Chili. 

Met ingang van I Mei is de tijdelijk 
adjunct-ingenieur bij de werken tot normu-
lisêering van dc Waal II. van liorsol, als 
zoodanig overgeplaatst bij de werken van 
den Rotterdamse hen Waterweg. 

Aan ilea civiel-ingenieur .1. I'. II. de 
-Man is niet ingang van I Mei eervol ontslag 
verleend als tijdcljjk adjunct-ingenieur bij 
de werkzaamheden tol verspreiding van het 
herziene A.l\ 

Dc heer \V. I'. II. Lemincrtzcn is be
noemd tot buitengewoon opzichter bij de in 
aanbouw zijnde schutsluis te l.l kien. 

Bij den bouw van een post- en telegraaf

kantoor met directeurswoning te Hans weert 
is I oetnd tot I Maart IKII4 tot buitenge
woon opzichter, de beer A. Overboscb. 

De scheepsbouwkundige opzichter I'. 
•I. 1'eij zal optreden als meesterknecht vau 
's Rijks etablissement te Amsterdam. 

I ie adjunct-inspecteur der staatsspoor
wegen L. Boot wordt mot 1 Juni van Breda 
naar (irnniugcn overgeplaatst. 

Te Tilburg zijn door den (len ntcraad 
benoemd: tot gemeente-architect V. A. \V. 
Krüger. en tot directeur der gasfabriek I'. 
II. van Mierlo, beiden aldaar. 

De gemeenteraad te Bolsvvaril beeft 
niet algemeene stemmen aan dc weduwe 
van den heer .1. van Reen in leven ge
meente-architect cu op den 7 April j.l.d • 
een noodlottig toeval overleden . een toelage 
van ƒ lötl per jaar toegekend. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
E r v a r e it o pz i e liti-r bjj bet bou

wen eener boerenplaats. Adres onder no. 83 
hij dc boekh. W. Lokhort" cu Zoon. te 
Leeuwarden. 

(i e lil e c nte-Opll c h t e r te Wijk
bij-I imirstcdc. Jaarwedde / ai in. Adres den 
Biirgcm.. vóór t Juni 

Opzichter, niet onder dan 80Jaar, 
bjj dc gemeentereiniging te Arnhem. Jaar
wedde /'H2') en eenige emolumenten. Adres 
met bewijsstukken vóór 2(1 Mei, aan dc 
commissie voor dc gemeente reiniging. 

Teekenaars bedreven iu sopia-
aipiarcllcn en teekenaam bekend met litho
graphic. Adres Nieuwi ': d. Dag, lett. B. 
D. 900. 

Gemeente-architeel te Bols-
vvard. Jaarwedde / IISI0 cn /'7Ó voor luireaa-
en reiskosten. Verzoekschriften op zegel aan 
den (ieniecntcraiid vóór 21 Mei. 

— Ce m e c u t e b o ii vv m ee s t er tc 
Zierikzce. Jaarwedde /' I tiHI. Adres den Burg. 
voor I Juni. (Zie advert, in no. 19). 

(I p z i c b t e r - t c e k c n a a r , voor 
minstens li maanden. Adres ouder no, iltfl 
aan De Jongh's Ailvert.-bur. Arnhem. \/Ac 
tidrert. iu iw. Ml). 

ADVERTENTIËN^ 

lA^onJoeeiiiiiieliliiiu. 
H. LENSINK, 

HOUTHANDEL, A R N H E M , 
levert panklaar gckyanlNerrd (rot 

en xwamvrlj) 
Rasterwerken, Schuttingen, Vloeren, 

Vloerr ibben. Hroc lhakken . r n . enx. 
Kenia; / .cker w e r k e n d renk- en 

k leur loos m i d d e l . 
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AANBESTEDINC. HER-INSCHRIJVING 

Op Z a t e r d a g den '&7 ile/.er. d 
middags te I » uur zal in hel Koffie
huis Ut Koophandel van den HeerA. 
Dijkman te Soest (bij linarnl, worden 
aanbesteed : 

Het b o n n e n van een W o n i i -
liniH met K o e t » h n i » en 
« t u l . voor den W e l K d e l 
«•iel. H e e r H o r t o r .1. B a 
tenburg;. Midline. 

Bestek en tekeningen liggen van al' 
den l ï dezer in genoemd Koffiehuis ter 
inzage. 

tfi-drukt bestek en teekeningen zijn 
op franco aanvrage van at' dien dag 
a 1*8 tr bekomen bij den Architect. 

Aanwijzing; in loco den '2'.\ dezer 
des middags tc 12 uur. 

De inschrijving-biljetten moeten in 
gesloten convert worden ingeleverd 
uiterlijk Vrijdagavond den 26 dezer bjj 
den Heer Aanbesteder te Soest ut' bij 
den Architect tc Recenter. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage 
te bekomen bij den Arehitecl 

(i. Tl'. R1ELE Wz. te 
Deventer. 

D I N S D A G 2:*» M E I L893, 
iu hel TIMMERHUIS te Rotterdam, 

NV VII Dl 
l , i ; \ l . l t l \ < . in twee pereer len. 

I. AI'ISI.I I T E K K met loebe-
h o o r e n : 

II. B K A X D K K A X E X en A K -
SI.I l'l'KISS n i j d :l ". n u l 
toel iehooren. 

De voorwaarden liggen, opdogewone 
dagen cn uren, ter lezing op het bureau 
voor dc rlaalsilijki' Werken enz. in bet 
Timmerhuis en zijn. mei de daarbij 
behoorende teekeningen, tegen betaling 
van /'«.—. verkrijgbaar bij Wi:i>. I'. 
VAN WAE8BEB0E enZOON,Boek-
drukkers, aan den Houttuin no. ï:'. 

AANBESTEDINC. 
Voor rekening VRn den Heer I'. SMIT 

J u . zal ilen a:t Mei a. s. worden aan
besteed : 

Het l in i inen vi i i ieen f a b r i e k . 
K e t e l m a k e r i j , « i e t e r i j en 
A tl in i ii i»I r a I lege hou w. «In-
mede W o o n h u i - en twee 
b l o k k e n W O W I H C 1 K H , »»e-
M'hoeijing;eii en diverse 
w e r k e n , a l l e » o|» het i n 
explo i tat ie y.ijnde t erre in 
<>|i den l i n k e r o e v e r «Ier r i 
v i er de \ i e n w e Jlans. ge-
meeiiti ' l . l -e l i i iomle . 

Aanwijzing in bun Donderdag 18 
Mei des morgens van lu l"i 1 I uren. 

Nadere inlichtingen bij .1 A C . .1. V A N 
S C H A IK. Architect, kantoor Binnenweg 
No. 7(1 alhier, alwaar tevens 10 teeke
ningen cn bestek i'i fM.SO verkrijg-
h*ar zijn. I 

AANBESTEDINC. 
UiêtniUifi b a M e n tlt-i # * » 3 

des nainidilags teu f£ Ulo precies zal j 
worden aniibosti'i'il : 

Het m a k e n van een tteWpw 
n i e r k I a - pit t i enten • a n 
het ItiaeoneMNeii-HiiiN te 
H a a r l e m en liet verr ie l i -
len van versehi l le iule 
werken a a n de b e » t n n m l e 
",1'biiiincn. eilK. 

Het Bestek t zes teekeningen is nu 
Ki Mei a. s. tegen betaling van /'•> te 
verkrijgen len kantore van eerstonder-
geteckenile Amsl'l -141, te Amsterdam. 

Dc aanbesteding zal plaats bobben 
iu bot Diaconessen-Huis aan dc / / " : • -

rslaan No. in ie H A A R L F M . 
//, Architecten 

('. 15. 1'dSTIIl M I S M K I J J K S . 
ES 

I'. 1IA1TSMA M l I.IKK. 

Maatschappij. 
AANBESTEDINC. 

Op tlaiiiieltsff don *».'ii n*'i 
tH'.f.i des namiddags ton half twee ure 
<<;•'<><-iiuiehti.jil). zal in hel Cen
traal Personenstation to AMSTEBDAM, in 
het lokaal naast do wachtkamer 3e 

j klasse I ingang Vestibule i worden aan-
I besteed : 

Volgons bestek .No. 661. 
de l e v e r i n g vnn C H B G O T E X 

l . l / . l l t ten behoeve van 
«Ie C e n t r a l e W e r k p l a a t » 
te IIA A K I . U M . « e d n re mie 
I J u n i IS!»:» tot u l t i m o 
Mei I W M in 5 iiereeelen. 

Hoi bestek is logon betaling van 
/ O.öO por oM'inplaar verkrijgbaar aan 
hot Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan hel Droogbak te 
A.MS'I'KIIII.V.VI l.ij don Portier of op franco 
aanvraag met toezending run Itei be
drag in iiii.itiris.irl af postzegels (aan 
aanvragen zonder bijvoeging van hot 
bedrag wordt geen gevolg gegeven) aan 
hot Bureau Tractie en Materieel, Kamer 
l'.ll in voornoemd (iebouw. 

Inlichtingen worden van |s tot 20 
Mei 1803 verstrekt, door don ('hof der 
Centrale Werkplaats to Haarlem, waar 
ook do modellen on do aard van het 
gietwerk in oogcnsclniiiw kunnen ge-
iluuicti word.'li. 

lie Ailiiiiniotritteiir. 

Maatschf ppij tot Exploitatie van 

il 

AANBESTEDINC. 
Op IHitsiliifi . L u JlOsten Hei 

tt*»:t. dos namiddags ten 8 ure (lokale 
tijd), aan hot Centraalbureau dor .Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij do Mol Iso Laan te l'ritlii nr . 
van : 

B E S T E K N.. . 605. 

r'.ene u i t b r e i d i n g ; aan de 
d o u a n e l o o d » en eenige 
d i v e r » e w e r k e n op liet 
S t a t i o n K O O S I . X H A A ï . . 

l iegrootintr f 10.300.—. 
Do besteding geschiedt v o l g e n s § 8 2 

van hot bestek. 
Hot bei-tok ligl van don 1'Jilcn Mei 

ISili! ter lezing aan bot Contranlbiiroaii 
bij do Moreelse Laan on aan bot bureau 
van don hoor Sectie-Ingenieur 11. VAN* 
DER K I N io Breda on i> op franco 
aanvraag iper brief i aan genoemd Cen
traalbureau I Dienst van Wog on Werken ] 
te bekomen, tegen betaling v an/ ' I .—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau iDienst van Weg en 
Workoni en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den 23sten Mei 1893, ten II uren 
voormiddag i Wist lüirnjnisrhr lijd). 

I'TUI;. u r . don HM.II M . i 1893. 

Opzichter-Teekenaar. 
Mou vraagt oiiniidilelijk voor 

minstens O maanden oen goed teeke
n a a r tevens geschikl als dagelijksch 
op/.ieliter. Adios franco, mot opgaaf 
van verlangd honorarium, onder No. 381 
aan Dl'. J O N O l I ' s Advertentie-bureau 
ARNHEM. 

ui turnt en van nttial. in verschillonde 
oiinlrtteliëii. Prijscouranten en in-
ihtingon op aanvrage gratis bij 

II. II. tl. StllOI.ll'. 
i b r i k n n t . Prinsengracht516. AMSTERDAM. 

Deuudzaam Stukadoorwerk 
O 

mot Adamant, C l i r o n i o l i t h cn B i r m h . Cement . S •iaal nanWv.ilen 
voor O P E R A T I E - , B A D K A M E R S , K E U K E N S , L A M I S R l s i . 1 .HINGEN enz. 
Overtroffen door hunne hard- on gladheid en vit glanzende oppervlakte ven o 
liet gewone Stnea'.loorwerk. 
<*en - tlicill J. IIAAfiJK J.Ilxn. Rottei-diun. 

X I i V K I I A . t K N van L GOEDHART, 
firma G E B R . G O E D H A R T , 

S I X . K . I . IHSJ. A M S T H K H A M . 

Stads- en Rijksgebouwen en Schepen 
gaBT* Speciale c o n d i t i ë n totnbonneeren 

voor 11.11. Pcrcool-Ligonarcn. 

O- -o 
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V I I . liij b:',telllllg|. 
binnen gebruik! wordt 

De gunstige i'i'Miltiiti'ii liij liet omlrrzoi'k van Boutgraniet door vele offioieele 
proeven verkregen, zijn gestaafd door langjarige ondervindingen liij veel
voudige toepassingen in M t n t i o n » . I ' I IHÏKantoren . I I a i k I l i a I l e n . 
Nel iolen. K i i / e i n e i i . Z i e k en li u i /e n. r 'n l ir ieken. H n d i u r i e l i -

t iugei i . enz. 

Hel ia gebleken, dat dergelijke V L O E B B X en T B A P F K H T van I I O I ' T -
( i l l t M I T alle « o o r t e n v i m hout m i n <luur/miniheld o v e r l r e l -
l*e» en die v im xteen eve imre i i . 

lloutgraniet is harder dan graniet en door zijn vezelaelitige liestaiiildeelen 
buigzamer dan steen. 

K r i m d vri je T r a p p e n v i m Houlg i - i in ie t koMten per Ntrekkende 
H e l e r in twee k l e u r e n : 

15/17 inM. 19/20 m.M. I •_>+l'li inM. 26/30 in.M. 

.. a.No .. t . . i . _ . . i . . ï o 
M. dik B96 X 996 . . . . . . . . / / . » . 

tot / « . - per tl 

•O 

. 'to- I 18 U m.M 
i"t 245 inM. /• •» _ 

- 8 28 .. Jfilo .. . 
Ktoothorde . i in k l e u r e n (i 7 ,. , 

i r , | t * , ' " u , i t ' t v w w . r v , 0 , , « ' ' » •*»»» n iu ir S e l i m a der d i k t e fS. - - U . . . . . . . . . . . ; . . . K M f o.— per .11'. 
•lieve men de juiste maten op te geven en of zulks op hout ol' steenvloereii, buiten of 

IHKOH. FER1». HlKHHORST, Haarlem. 
Kantoor voor Ailniii i it lralie en Personeel, 

C. GERHARD & C 
< • l ' i l l l l n i l " t > ^ H l A . l l l r * i | 0 1 " < l * l l l l 

Betasten zieli >\ i a a l met den A A N - en V E R K O O P vuu nette rakea. 
II- ! i ' l i i i i i s t ii vnn K L I N K l ' K R S O N K I - X voor Knbrieken, Itouwtiiideraemlngcn als 

anderstntu. wordt Ut eren Patroons beleefd aanbevolen, 
Itillijke emitHileii. 
Inlichtingen en Proajiectussen op ï r n n e o aanvrage verkrygbaar. K A N T O O R ge

opend van 's morgens 1» 7 uur. 

BECKER & 6UD0INGH. 
A . l i < ' i n . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
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chemisch 
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T E G E L S. 
{Vervolg en slot van pag. 153). 

Het Uyzantijnsche tijdperk (*) is in dc mozaïek en 
vlakschildering rijk aan ornement en bladversiering. 
De eigenlijke tegel komt weinig voor en de enkele 
nog overgebleven fragmenten wijzen op lijnen en 
kleuren die gebrekkiger zijn dan die van oudere 
volken. Toch toonen ons de Moorsche kunsten uit 
die tijden, welk een rijkdom van ornement, en welk 
een bevallige speling van lijnen het menschelijk ver
nuft wist te scheppen en opmerkelijk is het, dat 
men de meest ingewikkelde deelen der schildering, 
wat kleur betreft, uitstekend onderscheiden kan. Rood, 
geel, blauw en de andere Perzische en Oostersche 
kleuren treden op den voorgrond. De tegel is steeds 
dof, diep van kleur en zeer gedetailleerd van tee
kening. Vorm en grootte zijn verschillend. Hoe de 
kleuren in of op het materiaal zijn aangebracht, is 
moeilijk te bepalen. Zoo toonen o. a. de tegels in 
het Alhambra te Cordova aan hoe hoog, ook in dien 
tijd, de tegel in aanzien stond. 

In het Romaansche tijdperk vinden wij den tegel 
op de symboliek toegepast. 

Zon, maan en sterren . de dierenriem, geographische 
voorstellingen, de fauna, de flora, kortom gansch de 
schepping wordt door de meesterhand van den toen-
maligen (zichzelf onbewusten) kunstenaar, den volke 
gegeven als uitvloeisel van zijn open en ontvankelijk 
gemoed voor al wat waar en schoon was. 

De eerste proeven der Oud-Gothen, de inbezit-
nemers, als 't ware, van den Romaanschen stijl, 
waren juist door hare naïeveteit en hare kinderlijkheid 
geniaal! De tegel was bij uitstek geschikt om hunne 
mystieke en symbolieke gedachten te vertolken: een 
klein oppervlak, waarop kunstig en vaardig, door 
vorm en kleur een wereld werd afgebeeld! Een 
globe waarop een uil, als zinnebeeld van wereld
beschaving cn wetenschap! 

Niet meer tegeloppervlak dan 13 c.M. in het vierkant 
was er voor noodig ! 

Nu lacht men om dergelijke voorstellingen. Een 
trade-mark in een dagblad heeft soms heel wat meer 
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zeggingskracht. Wij mogen echter nimmer vergeten, 
dat we juist bij het verleden ter school zijn gegaan 
om slechts uit de zooveclste hand weer te geven wat 
bij hen intuïtie, zuiver talent en genie was! Wat bij 
ons vooruitging en vooruitgaat, is niet het intellec-
tueele deel der kunst, het is het materiaal, waar
mede we het verledcne de loef afsteken. 

Geven we dus aan vroegere dagen de eer der 
geniale uiting, aan ons de glorie van de stof te 
beheerschen. 

Eene beschrijving over de techniek der tegels zou 
ons te ver voeren. Alleen moet vermeld worden dat 
de grondstof van den ouden tegel meestal grauw-geel 
was en bedekt met een geheel ondoorzichtig glazuur, 
„email" genoemd. De beschildering geschiedde op het 
email, waarna de tegel gebakken werd. Van den 
tegenwoordigen, den zoogenaamden Engelschcn tegel, 
is de grondstof wit. het glazuur is geheel doorzichtig; 
de beschildering of het drukken geschiedt vóór het 
glazuren. 

De ..encaustic tiles" zijn niet geglazuurd, maar de 
kleuren zijn erin geperst, wat bij de oude tegels 
niet het geval was. Deze werden dun beschilderd en 
daarna gebakken, zonder te worden verglaasd. 

't Is onnoodig te zeggen dat het Christendom alle 
goden en halfgoden der heidensche klassieken omver
wierp. De zuivere Christenleer moest gehuldigd worden! 
Men storm van ijver en vuur brak los in woord en 
daad, en „het gebouw." voornamelijk de tempel 
(basiliek), gaf aan alle ondergeschikte kunsten gele
genheid om te schitteren. 

Beeldhouwkunst, schilderkunst, en met de laatste 
de tegelindustrie, gaan hand aan hand! De sobere 
reliefs der Gothiek deden de vlakversiering des te 
meer uitkomen. De tegel staat in de Gothiek op een 
zéér hoog standpunt. Zelfs het meest intense deel der 
katholieke Christus-vereering, nl. de Kruisweg, de 
14 mysteriën of staties, werd door tegels in voor
stelling gebracht. De tegel werd daarvoor waardig 
gekeurd. Niet alleen dat deze serieuze voorstellingen 
op tegels werden geschilderd, tal van Gothische over
blijfselen wijzen ons erop, hoe ook de tegels voor 
profane voorstellingen gebruikt werden. 
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Na tic Gothiek cn bij de wedergeboorte der 
klassieken, wanneer de zware, plastische, doch heer
lijke kunst der Italianen tot het meer wufte en 
elegante „Fransch" overging en toen de Francois-Icr 

en Lodewijkstijlen zich alleen toelegden op tcere, 
zwakke kleurtjes, op een wuft en etherisch samen
spel van lijnen, gobelins, cartons en omhangsels 
— treedt er een tijdperk in, waar de tegel meer op 
den achtergrond geraakt, maar ook alleen daar: in 
het Zuiden'. Juist die tijden maakten wij ons ten nutte, 
om het goede oude tegelvak te verheffen tot een 
„comble" van kunst, tot een heerlijke hoogte van 
smaak , gevoel en innigheid. Geen Italiaansche lucht 
kan in haar smachtend azuur nabijkomen, aan het 
Kembrandtiek heerlijk violet, dat ons Delft heeft ge-
tooverd! Die kleuren sin niet meer te imiteeren! 

Maar ook naast dat blauw-violel, durfden wc de 
stoutste kleuren te bezigen; oker, omber, helgroen 
en rood, zijn geen vreemdelingen op den oud-llol-
landschcn tegel! 

Figenaardig is het, dat de toenmalige l 7«-eeuWSche 
plateelschilder zich weinig rekenschap gaf van wat wij 
noemen: „schabloneeren". Deze man leidde een gevoels
leven De kunst in miniatuurvorm moest naïef vertolkt 
en in den tegel heerschte het persoonlijk initiatief Zóó 
was die tijd! Gezegend een land, een stad, die derge
lijke kunst baarde! 

Geen wonder, dat uit ons kleine volk een man 
moest opdoemen, dL-, om welke reden dan ook, niet 
de Fngelsche kust zou betreden dan met het gevolg 
dat Brittannië aan hem — aan ons — zou te danken 
hebben de gave, het talent, de kunst van „tegcl-
bfgiip". Dit begrip heeft hij daar ingeplant! De ziens
wijze op dit onderwerp intens doen worden in de 
Fngelsche harten. Men dweept ermede! Staffordshire 
zou er eerlang van gewagen en is mij den naam van 
onzen Hollander ontschoten — zijn werk draagt nóg 
vrucht, — zijn glanzen zijn niet gedoofd! 

En hiermede zijn wij genaderd tot de moderne 
tegelindustrie. Staan Frankrijk en ons land heden-ten-
dage op hoog standpunt op dit gebied, toch valt het 
niet te betwisten dat Engeland degelijk en kunstig 
tegelmateriaal levert. Hardheid en duurzaamheid van 
grondstof, haaksche, rechte en vlakke afwerking, 
zuiverheid van maatvoering, maar bovenal de uit
stekende techniek, zijn oorzaak dat de Fngelsche tegel 

toepassing den voorrang heeft boven anderen. 

bruikbare, het soliede tc leveren, ook Frankrijk ver
dient een woord van lof. Dc tentoonstelling van 1889 
heeft ons bij de monumentale ijzerconstructies, de 
zoo geheel nieuwe harmonieuze toepassing doen zien 
der producten van verschillende fabrieken. Zij heeft 
liet licht geworpen op dezen tak van kunstindustrie, 
en wel met beslist succes, als logisch versierings
materiaal in de bouwkunst. 

Jammer, driewerf jammer is het, dat het zoover 
is gekomen met onze kunst, dat alles materialistisch 
moet worden opgevat, dat alles veil is aan het ka
pitaal , dat er albums moeten bestaan, om ook den 
rijksten bezitter een keuze tegen spotprijs te geven, 
daar, waar voorheen de artist kunst en goud mocht 
cn kon offeren, om iets individueels, iets unieks te 
scheppen! Het zij zoo! We moeten mederoeien in den 
huidigen stroom. De architect is thans ook meermalen 
in hooge mate afhankelijk van den bouwpatroon, hoe
veel te meer nog de industrieel, 't Is alles bazargoed 
geworden. — Kunstig, rijk, verluven in het ontwerp, 

I maar ook akelig, arm cn bekrompen, doordat er 
overal millioentallen van rVffzelfde ontwerp voor
komen! Dit werkt doodend! Wel hem, die wat 
nieuws weet te geven: daarop is het jagen in de 
wereld gericht! 

Wij eindigen met den wensch, dat door het boven
staande dc sympathie voor de tegel-industrie moge 
worden opgewekt cn deze moge worden beschouwd 
als een waardig product van genie en kunst, ten 
goede komende aan den werkman, den industrieel, 
den verkooper en aan hem, die kunst en handel kan 
en moet beschermen. 

Daarbij komt dat het talentvolle der beschilderingen 
onmiskenbaar blijkt. Onderscheidene prachtig afge
werkte Fngelsche tegels bewijzen deze uitspraak. 

Doulton, Minton, Craven-Dunnill zijn namen, onaf
scheidelijk verbonden aan de Fngelsche, neen inter
nationale tegelindustric. De albums en catalogi van 
deze firma's geven ontwerpen ten beste, die door teeke
ning, kleur en compositie het karakter dragen, ont
worpen te zijn door artisten , lieden die geheel opgaan 
in het denkbeeld „tegel" : het samenstellend deel van 
cm geheel dat een tapijt, een gobelin, een schilderij, 
kortom een groot tableau moet doen kennen. En is 
Engeland ons in die zaken ver vooruit, de ceramiek 
op ander gebied, op vazen, borden, schotels enz. is 
hiertelande in goede handen. Joost Thooft cn I .abou-
chère te Delft, Rozenburg te 'silage, verpersoonlijkt 
in Vosmaer, doen nieuwe sprongen, zonder zich aan 

bron doen vloeien , spattend van koloriet 
jubelend en uitdagend. 

Gaat Engeland ons waardi 

o-

H E T K E R K G E B O U W T E SCHERMER HORN. 
In den laatsten tijd trekt het kerkgebouw van de 

Hervormde Gemeente te Schermerhorn dc aandacht 
cn vele tot oordeelcn bevoegde personen van elders 
komen het nederige dorpje een bezoek brengen om 
dc kerk te bezien. Onverholen betuigen die bezoekers 
hunne ingenomenheid met het schoone en merkwaardige 
van het gebouw, dat in de Nederlandsche Kunstbode 
van 27 Sept. 1879 vrij uitvoerig beschreven werd. 

In de mcening dat het velen wellicht aangenaam 
zal zijn met die omschrijving kennis tc maken, volgt 
hieronder dc aanhef daarvan: 

„Wanneer men op een schooncn zomermiddag de 
vruchtbare streken van N.-Holland bezoekt, vooral 
van dat gedeelte, dat nog niet door het spoorwegnet 
is ingesloten, zoodat men er rustig de merkwaardig
heden in oogenschouw kan nemen, zonder voortge
stuwd te worden door het verlangen om in den kortst 
mogelijken tijd den langst mogelijken weg af te 
leggen — wanneer men dan de talrijke torenspitsen 
gadeslaat, die zich uit de vlakte omhoog verheffen, 
zal men zich getrokken gevoelen om sommige van 
die kerkjes tc bezoeken, die om meer dan één reden 
een blik doen slaan in het volksleven van vroegere 
tijden, zoowel op maatschappelijk als artistiek gebied. 

,,()nder dc kerkjes, die bijzonder de aandacht ver
dienen, mag dat van Schermerhorn wel eene eerste 
plaats innemen, vooral wegens zijn vorm, met be
trekking tot den tijd, waarin het gesticht werd. 

„Het dagteekent van het begin der XVIIc eeuw 
I en is vrijwel bewaard gebleven , uitgezonderd de ge-

cen „salto mortale" te wagen. Met tact, kennis, vin- I brandc vensters, die veel geleden hebben, 
dingrijkheid, hebben zij een nieuwe ader, een frissche ! „De kerk vormt een langwerpig vierkant, heeft 

stout bont, 3 beuken en is verdeeld van liet oosten naar het 
westen in 6 gewelfsvakken, waarvan het westelijke 

consciëntieus, trotsch gedeeltelijk door den in de kerk ingebouwden toren 
artistiek voor, om het practische, liet dadelijk I wordt ingenomen. 
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„Het koor bestaat uit één gewelfvak cn een halven 
tienhock. De rechthoeken gevormd door de zijbeuken 
en het koor, zijn benuttigd voor consistoriekamer 
en sacristie. 

„Zij is door een houten tongewelf afgesloten; in 
het middenschip is het gewelf halfcirkelvormig en in 
de zijbeuken vormt het een kwartcirkel. 

„Deze gewelven zijn beschilderd door + Jan Janss. 
p. Vijselaer van /{dam, 1634, zooals dit met eene 
sierlijke gothischc letter op een balk der kerk te lezen 
staat Het gewelf is wit; onder elk hoofdgebint gaat 
een breede band in donker blauwgroen met witte 
voegen tegen de bebording, die doorloopend tegen 
hoofd- en kepergebint is gespijkerd. Fangs deze banden, 
welke met de balken dus correspondeeren, zijn aan 
weerszijden ornementen aangebracht; in het midden
schip zijn het lclievormige versieringen, afwisselend 
met halfcirkels in het zwart; — in de zijbeuken zijn 
afwisselend wijngaard- met bloem- en bladerranken 
geschilderd. De balken zei ven en de korbeel-en sleutel
stukken zijn donkerblauw indigo-kleur; dc rozettenen 
bladen rood. 

„De muurlijst onder de gewelven is evenals dc banden 
boven de balken donker blauwgroen met witte voegen. 
Het overige van de kerk is wit, met uitzondering der 
kapiteelen cn basementen, welke in natuursteen zijn. 

„Het geheel moet, vooral toen nog het geschilderde 
glas geheel aanwezig was, een alleraangenaamst aan
zien gehad hebben, hetgeen men kan afleiden uit den 
gunstigen indruk, then tic nog overgebleven gebrande 
vensters in het koor en gedeeltelijk in de zijbeuken 
teweegbrengen." 

Het artikel van de Xedcilandschc Kunstbode doet 
daarna eenige mededeelingen omtrent de ramen, die 
eertijds met geschilderd glas voorzien waren, maar 
door den tand des tijds veel geleden hebben. Daartoe 
behoort een vijftal ramen van kleine afmeting in den 
noordelijken en aan het kerkhof grenzentlen muur; 
enkele voorstellingen kunnen nog uit de overblijfselen 
of de bijschriften worden afgeleid. Voorts telt de kerk 
zeven groote ramen, die indertijd door de zeven 
Noord-hollandsche steden, als: Medemblik, Edam, 
Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Monnikendam en Pur-
merentl geschonken zijn. De geschilderde glazen geven 
verschillende voorstellingen en op het meerendeel wor
den nog dc wapens der steden gevonden: een groot 
deel der ramen is echter met gewoon vensterglas bezet. 

Het verdient opmerking, dat dit kerkje in Gothischen 
stijl gebouwd werd, en dat wel door de Hervormde 
Gemeente in het jaar 1636, toen de Gothischc stijl 
niet meer gebezigd werd. De geschiedenis der kerk 
blijkt uit het opschrift eener schilderij, die in de 
kerk hangt: 

Verblindt Papist roept souder schijn 
Dat zij van al GodtS Tempels si/u 
De stichters; maar sic/ dese kerek, 
Haer roem niet stuijt en piijst ook 't wenk 
Der Retormeerden: want merekt aeu 
Wat onder 't Pausdom is gedaeu 
In deze plaets: 't is lang geleen 

1450 Ons ouders bouwden soo wat heen 
Pen prochikerk , wiens oude muur 
Xoch huiden staet tot deser uur. 

1504 l:n uaderhaut is die vergroot 
PM hier een klijn capel door noot 

15 26 Gesticht cn uamaels ook verwijt. 
Dit is al 't doeu 'eau Pausdoms tijt. 
Maar staet wat stil en recht besiet, 
Wat vau de Reformeerd geschiedt. 

Als dooi een stoim tei nedci stoitt 
De prochikerk , ( 'apel dat wort 
Van haer vergtoot en bleef soo staen 
Hel twiutigh jaei. — Doen cond 't niet gaen , 
Want 't kcrekjen wiert al veel te dijn. 

1634 Sij breeken 't at eu op dat pli/n 
1631) Wort straes gesteld dit schoon gebou 

Met sul eken ijver, iiiemaut sou 
Beschrijven council, yder wrocht 
Tci lic/d' cu deedt soo veel hij mocht, 
Siet boven eens — bewacit 0 Heer! 
Dit volck en kerek bij dese leer. 

Verder vindt men in het gebouw eene schilderij, 
voorstellende de oude kerk met het dorp cn verder 
ile nieuwe kerk in aanbouw en een tafereel, voor
stellende de aankondiging van de geboorte van den 
Zaligmaker door engelen aan de herders. 

Dc Hervormden in het begin der zeventiende eeuw 
schijnen minder bevreesd geweest te zijn dan velen 
der tegenwoordige Protestanten 0111 in Gothischen stijl 
te bouwen. Jammer, dat het kerkbestuur geheel en 
al de middelen ontbeert, niet slechts tot restauratie, 
maar zelfs tot het in den tegenwoordigen staat houden 
van het gebouw, dat dientengevolge van jaar tot jaar 
meer in verval geraakt. Het is een te schoon gedenk
stuk van den godsdienst- en kunstzin onzer kloeke 
I/de-eeuwsche vaderen, om het niet een beter lot 
toe te wenschen. 

W A R M E N II UI Z E N . 
Reeds geruimen tijd wordt een felle strijd gevoerd 

tusschen de heeren Moes en Dr. Brcdius aan den 
eenen kant en Jhr. Mr. V. de Stuers aan den anderen 
kant over de quaestie of zekere gewelfschildering, die-
uit de kerk van U'arnienhuizen naar een bij het Rijks
museum aangebouwde kapel is overgebracut en daar 
geheimzinnig verborgen wordt gehouden, door onkun
dig restaureeren verknoeid is 01' niet. 

Naar aanleiding van dit twistgeschrijf heeft de heer 
Derkinderen een brief gezonden aan den Minister van 
Binnenlandsclie Zaken, waarin hij de mededeeling doel 
van 1 'r. Cuypers tic opdracht ontvangen tc hebben 
tot het ontwerpen van aanvullingsteekeningen voor 
enkele vergane gedeelten van de gewelfschildering; 
het doel was de ontbrekende lijnen en figuren aan te 
brengen op de nieuwe planken, waarmede het oude 
plafond was hersteld. Den heer Derkinderen bleek 
het na eenige weken studie, dat het oude kunstwerk 
historisch en artistiek groote schade luid geleden en 
llij gaf daarvan eer.-t den heer Dr. Cuypers en later den 
heer I )e Stuers kennis. 

Naar onze bescheiden meening zou de waarheid 
aan den dag komen als de Minister kon goedvinden 
de geheimzinnigheid op te hellen; er zijn toch iu ons 
land tal van bevoegde personen om een grondig 
oordeel te vellen en het zou dan spoedig blijken ol 
de heer De Stuers het recht aan zijne zijde heeft. De-
strijd loopt over eene zaak, waarbij liet publiek belang 
heeft en waarin het mag mede-spreken, daar de kosten 
van het Rijksmuseum uit de gelden tier ingezetenen 
gekweten zijn Nu ligt het voor de hand dat aan het 
gevoelen van de groote menigte weinig waarde kan 
gehecht worden, maar het zal aan voorlichting van 
bevoegde personen niet ontbreken, als besloten mocht 
worden het veelbesproken plafond tentoon te stellen. 

Competente personen worden dan in de gelegen
heid gesteltl hun gevoelen mede te deelen en zullen zich 
bepalen tot de zaak zelve, ontdaan van personaliteiten 
en bijzaken. De correspondentie, totnutoc over de 
quaestie tusschen de heeren De Stuers en Derkinderen 
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gewisseld en aan de Nieuwe Rotterdantsche Contant 
ontleend, is niet vrij van hartstochtelijkheid. De lezer 
oordeele: 

liet volgende ter beoordeeling der waarde te hechten 
aan de mededeeling van den heer Derkinderen. 

In het voorjaar van 1892 stelde Dr. Cuypers mij 
voor ile ontbrekende planken te doen bijschilderen 
door den heer Derkinderen. Daar ik niet aanstonds 
de overtuiging had dat het dezen zou gelukken goed 
in het karakter van het oude werk te blijven, ver
langde ik dat hem voorloopig alleen zou opgedragen 
worden op papier het ontbrekende te teekenen. Des
wege werd eene overeenkomst met den heer Der-
kinderen aangegaan. Ik had mij ook gereserveerd zijn 
werk te komen keuren. Ik bevond dat het zeer goed was. 

Omtrent de uitvoering der kartons op de nieuwe 
planken kon geen overeenstemming verkregen worden j 
wegens de te hooge financieele eischen van den heer 
Derkinderen, zoodat de uitvoering zijner kartons aan 
een anderen schilder moest toevertrouwd worden. 

Eerst maanden daarna, en nadat de heer Derkin
deren was teleurgesteld geworden in zijne verwachting 
dat hem het maken van decoratieve schilderingen in 
's Rijks Museum zou opgedragen worden, heeft hij 
mij den 17 November 1S92 met veel omhaal ge
schreven, dat hij aanvankelijk niets van eene mis
handeling van het gewelf bespeurd had, doch dat, 
toen hij eenmaal aan het werk was gegaan, hem 
langzamerhand maar met groote zekerheid gebleken 
was dat de oude schildering bijna overal omlijnd 
en verknoeid was. 

De heer Derkinderen had dus aanvankelijk niets 
gemerkt; toen ik zijne kartons kwam keuren en 
terwijl in zijne tegenwoordigheid de geheele geschie
denis een uur lang besproken werd heeft hij geen 
woord gezegd; eerst maanden daarna, toen de uit
voering zijner kartons aan een ander was opgedragen 
en toen hij klaagde over de ondervonden teleurstelling 
in zake het beschilderen van 's Rijks Museum, kwam 
hij met zijne ontdekking uit den hoek! 

Ik heb hem wel degelijk geantwoord (en zonder 
eenig „intiem beraad" met Dr. Cuypers), nl. dat hij 
mij niet eerst in November, maar terstond zijne 
meening over de beweerde verknoeiing van het gewelf 
had behooren mede tc deelen, vooral indien die — 
zooals hij in zijnen brief had laten doorschemeren — 
op zijne (niet ingewilligde) financieele eischen van 
invloed was. 

Wat ik er uit beleefdheid niet bijgevoegd heb, 
maar thans wel moet uitspieken, is dat ik aan de 
zoogenaamde ontdekking van den heer Derkinderen 
niet de geringste waarde toeken. 

Mei 1893. V I C T O R D E S T U E R S . 

Voor het eerst werd er tusschen ons over het 
gewelf van gedachten gewisseld den l8 (1e» Juni 1892. 
Gij kwaamt toen met Dr. Cuypers cn Jhr. Van 
Riemsdijk en „terwijl in mijne tegenwoordigheid de 
geheele geschiedenis een uur lang besproken" zou 
zijn, zou ik geen woord gezegd hebben. 

Ge weet immers, of kunt weten, dat dit eene zeer 
onzuivere voorstelling is? Ge hebt niet de geheele 
geschiedenis besproken. Integendeel. Op dien dag (18 
Juni) was Dr. Cuypers reeds meer dan eene maand 
in het bezit van mijnen brief, waarin ik hem mijn 
oordeel over het gewelf mededeelde en waar ik zijne 
meening vroeg. 

Ik wachtte nog steeds zijn antwoord, kon dit niet 
eischen in tegenwoordigheid van Jhr. Van Riemsdijk 
en u, en bemerkte tot mijn droevige verbazing dat 
er gedaan werd alsof ik niets geschreven had. 

Niet ik was de zwijger, maar Dr. Cuypers, die 
mij elk antwoord onthield. Was u dit onbekend? 

Toen ge uw stukje van 9 Mei schreef, mocht het 
u niet onbekend zijn. 

Doch, weet het wel, ik reciproceer hier eene be
leefdheid. Dit alles doet niets ter zake, en ik zal 
verder geen notitie kunnen nemen van wat ge buiten 
de zaak om gelieft op te disschen. 

Dat ge aan mijne ontdekking niet de geringste 
waarde hecht, is natuurlijk. 

Om mij te bewegen tot het verdere verzorgen 
van het gewelf, schreef Dr. Cuypers mij 20 Juli '92: 

„Het zou mij niet alleen voor dit werk, maar 
„vooral voor de toekomst leed doen, indien ik niet 
„ten volle uw talent zou kunnen ter waardeering 
„brengen; doet nu van uw kant een offer en ik 
„twijfel niet of het zal u later tot groote voldoening 
„strekken thans ter liefde voor de kunst iets gedaan 
„te hebben, waarvoor gij op de dankbaarheid van 
„mij rekenen kunt." 

Waar uw meerdere naar den geest, Dr. Cuypers, 
mij zoo toespreekt, daar heeft uw oordeel slechts 
een zeker maatschappelijk belang. 

Ik ben ten allen tijde bereid voor eene deskundige 
commissie aan te wijzen wat aan het gewelf verknoeid 
is, en wat — wanneer de voortgezette restauratie 

| daartoe gelegenheid gelaten heeft — als de schamele 
over-rest der oude peinture moet worden beschouwd. 

Met bekende gevoelens heb ik de eer te zijn, 
Uw dut. dr., 

A . j . D E R K I N D E R E N . 

9 

ut: STUERS. 

de heeren 

1 )en 1 loogWcIGeb. Heer Jonkhr. Mr. V 
Ik heb in uwe houding tegenover 

Bredius en Moes in zake Warmenhuizen aanleiding 
gevonden ZExc. den Minister van Binncnl. Zaken 
eene mededeeling te doen over den toestand van dit 
kunstwerk. 

Gij beantwoordt dit met een relaas dat de quaestie 
niet raakt en dat de aandacht van den lezer ver
deelen moet. 

In omstandigheden als die, waarin gij nu verkeert, 
is dat geen onbekende tactiek, en ik zou verder 
zwijgend kunnen afwachten wat geschieden zal, indien 
ge uw stukje niet geëindigd waart met mij aan eene 
beleefdheid te herinneren. Aan dezen vromen inval 
dankt ge mijn antwoord. 

Ter beoordeeling van de waarde, te hechten aan 
de mededeeling van den heer Derkinderen, verhaalde 
ik o. a. dat toen ik 18 Juni 1S92 voor het gewelf 
stond, cn de geheele geschiedenis in zijne tegen
woordigheid besproken werd, llij geen enkel woord 
gezegd heeft over zijne zoogenaamde ontdekking, 
dat het gewelf zou zijn overschilderd en verknoeid, 
cn dat hij mij die ontdekking eerst mededeelde deu 
17 November, dus 5 maanden later, toen hij zoowel 
ten aanzien van de uitvoering zijner kartons, als 
van eene bestelling voor 's Rijks Museum teleurge
steld was. 

Dc heer Derkinderen noemt dit een „zeer onzuivere 
voorstelling," en merkt op dat ik op 18 Juni niet 
de geheele geschiedenis heb besproken, want dat 
hij toen reeds schriftelijk aan Dr. Cuypers zijn oordeel 
had medegedeeld en (zonderling in iemand die een 
oordcel velt) diens meening had gevraagd. Dit laatste 
kon ik op iS Juni 1892 niet bespreken, want ik 
heb het eerst 18 November vernomen. 

Blijft over het feit, hetwelk ik zeer juist verhaalde. 
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dat op iS Juni een uur lang in tegenwoordigheid ' 
van den heer Derkinderen door mij met jhr. Van I 
Riemsdijk het gewelf bekeken is, dat wij herhaaldelijk j 
de onzinnigheid van het praatje omtrent een over- | 
schildering constateerden . . . . en dat de heer Derkin-
deren daarbij absoluut zweeg, en vijf maanden lang 
tegenover mij bleef zwijgen. 

Van veel meer beteekenis is een ander feit, nl. 
dat de heer Derkinderen die zoogenaamde overschil- j 
dering van het gewelf eerst ontdekt heeft, nadat hij j 
weken lang met den neus erop gezeten had! In zijn i 
brief aan mij van 17 November erkent hij dat zelf, j 
en hoe hij op een brief van des heeren Cuypers' | 
zoon geantwoord had, dat hij van eene mishandeling 
„niets bespeurd had, en dat hem integendeel het ' 
gewelf met zorg behandeld scheen." 

De overschildering en de verknoeiing bleken hem I 
eerst „langzamerhand , toen hij eenmaal aan het werk 1 
„was, en het gewelf dagelijks in studie zag, maar . . . 
„met groote zekerheid." 

Welke waarde is te hechten aan de „zekerheid" 
van het inzicht van iemand, die dagelijks vlak op 
eene betimmering zit te staren en eerst langzamerhand 
bevindt, dat deze — zeer onlangs nog wel —- over
schilderd en verknoeid werd? Mn nat moeten die 
overschildering en die verknoeiing wel ingrijpend ge
weest zijn! 

Als men nu eens het publiek en de .\". Kolt. 
t 'ouraiit met rust liet, totdat het publiek bij het 
gewelf toegelaten wordt, en zelf kan oordeelen of 
hier een oud kunstwerk gered, dan wel in den grond 
bedorven is! 

13 Mei '93. VICTOR D E S T U E R S . 

Den Hoog Welt;eb. Heer 
Jonkhr. Mr. V . D E S T U E R S . 

Nu verlangt gij dat ik de .V. R. C. met rustlaten ! 
zal , nadat ge mij gedwongen hebt te uwen nadeele • 
in ile N. I\. ('. te komen getuigen. 

Wanneer gij u een waardiger onderhoud denken ! 
kunt, dan weet gij dat gij daartoe de gelegenheid j 
gehad hebt. 

Toen ik ontdekte dat hier werkelijk geknoeid werd, , 
toen waarschuwde ik in een allerbeleefdst briefje \ 
mijnen lastgever. 

J lij antwoordde niet. 
Later berichtte ik u. '/'oen liadt gij er voor moeten J 

zorgen dat de .V. R. C'. er niet in betrokken werd — 
toen hadt gij mij moeten ontbieden en vragen en 
onderzoeken wat ik te zeggen had. Waart gij, re-
fendaris, dit als ambtenaar niet verplicht? 

Tegenover uwe willekeur en onzuiver couranten- : 

geschrijf is publiek verweer noodzakelijk geworden ! 
Ln ge geeft nu ten minste eene enkele positieve | 

verklaring; ge bekent dat gij den i 8 d e n Juni dei 
geheele geschiedenis niet kondt bespreken, omdat 
gij niet alles wist. 

Hiermee hebt gij, met in het oogvallende groot
moedigheid, een deel der verantwoordelijkheid op de 
schouders van Dr. Cuypers geladen. 

Jammer voor u dat u dit nauwelijks verlichten zal. 
Want toen ge onlangs op uwe oude arrogante manier 
de menschen in den waan woudt houden dat het 
gewelf goed behandeld was , toen wist ge alles, èn 
mijne meening èn het feit dat Dr. Cuypers ze voor 
u geheim had gehouden. 

Hadt ge van November tot Mei niet moeten onder
zoeken ? 

Ik denk dat nu ten slotte van al wat er besproken 
is uwe onwetendheid het meest evident zijn zal. 

Want gij die het zoo wonderbaar vindt, dat ik (ik 
had nooit van het gewelf gehoord of gezienI na een 
paar weken verklaren moest, dat hier geknoeid was, 
gij hebt nu reeds jaren het kunstwerk onder uw 
beheer, en uit géén uwer woorden blijkt, dat gij 
„langzamerhand" het begin van een oordeel erover 
gaat krijgen. 

Waar, bij andere eigenaardigheden, uwe onbevoegd
heid zóó duidelijk is, daar is het zeker pijnlijk voor 
u, dat de literaire versierselen in uw proza mij nog 
altijd eenigszins ongepast en weinig belangrijk voor
komen. Ik moet ervoor zorgen dat uwe attentie, die 
waarlijk vrij „volage" schijnt, geheel bepaald blijft 
tot den laatsten zin in mijn vorig schrijven, die ik, 
u ten gevalle, hier herhaal: 

Ik ben ten allen tijde bereid voor eene deskundige 
commissie aan tc wijzen wat aan het gewelf verknoeid 
is, en wat — wanneer de voortgezette restauratie 
daartoe gelegenheid gelaten heeft — als de schamele 
overrest der oude peinture moet worden beschouwd. 

Met bekende gevoelens heb ik de eer te zijn, 
Uw die. di. 

A . I. D E R K I X D E R E X . 

V R A G E N B U S. 
Iloc is de inrichting van s.g. doolhoven of dwaal

tuinen als b.v. het voiige /aar te Schtveuingen waren? 
Bestaan daarvan teekeningen in eenig boek of tijdschrift.' 
Kan iemand daarvan eenige inlichtingen ol schetsen 
geven.' 

Naar eene calque, ontleend aan een Engelsch reis
boek-je, is onderstaand cliché van een doolhof of dwaal
tuin in dc parken van Hampton Court genomen. De 
redactie vermeende in den geest van den geachten 
toezender te handelen door de calque te doen re-
produceeren, al wordt de gedane vraag ook niet 
beantwoord. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. DO heer W. Verwejj Az.. hoofdingeulour ran de 

Xodcrlandsche Zaid-Afrikaansi-hc Spoorwegmaatschappij, heeft dei 
diensttijd volbracht cu den 8"«" April jl. tc Pretoria afscheid 
genomen van-hot aldaar aanwezige personeel vun aanleg. Hij dut 
afscheid ontving de vertrekkende velerlei bewijzen vun n-aardcc-
ring, terwijl ..dc Volksstem" vun II April een hoofdartikel wijddo 
aan den kundigen ingenieur, die zjjne betrekking mei bekwaam
heid, goede trouw, oerljjkhoid en onverschrokkenheid vervuld luid. 

ROTTERDAM, In de vergadering vau 17 Hei j.1. van hel lïestuur 
der Academie van beeldende kunsten en technische wetenschappen 
is mededeeling gedaan van de rapporten der commission vun be-
oordeeling van het prijswerk dor leerlingen van de hoogste klassen 
dier inrichting. Daaruit bleek dat de zilveren medaille voor de 
afdeeling „Bouwkunst" werd toegewezen aan het ontwerp vau 
den leerling II. A. Heus, cu «IU- voor hel liaudteekeiien, aan do 
teekening, naar ontkleed model, vun den leerling A. J. H. Weimar. 

O,, ,1,. voordracht voor hoofdinspecteur bij het bouwen, 
slaan de heeren t'. .1. struijk te Rotterdam, Brouwer te 's-Gra
venhage en Kaan te Arnhem. 

De Koninklijke fabriek Becker en Buddingh te Arnhem 
heelt dezer dagen eene uitvoerige circulaire verspreid, waarin de 
afbeeldingen en prijzen voorkomen niet ullceii van verschillende 
wetenschappelijke instrumenten voor hoekmetingen wnterpassing. 
maar ook van ingenieurs-artikelen cn aaniiemers-benoodigdhcdeu. 
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PER80NALIA. 

— ])e boor J. L. van itlaricuni Bz. te 
l'trerlit is donp de Ziiiil-Al'rikauiisflir SpiMir-
wei»maatseha|i|tij als ingenieur aangesteld, 
en belast niet liet oplicht over den bouw 
van twintig /ware horgloromoticvcn te r.seb-
lingen, bij Stuttgart. 

la Ned.-lndiö ia geplaatst bij den water
staat in de residentie Soerabaja de opz. 8 0 
kl. I.. Studelnian. 

OJI de aanbeveling ter beuneniin̂  van 
een directeur van de gasfabriek en U OOg-
druk waterleiding te Mnrdreebt /ijn geplaatst 
de heeren: le. J. K. II. Itakliuis te 'a-llaire; 
2e, .1. van Roseum du Chattel te Cadix; 
en 3e. J. I>. van der Made te Loenen a/d. 
Vecht. 

Tot hoofdopzichter bij de gemeente» 
reiniging te Rotterdam is. in de plaats van 
«ijlen den beer A. Korporaal, door I». en 
\V. benoemd de lieer Vas de Groot, uit
voerder van de werken voorden reinigings
dienst te Si'liiedam. 

Dr. O. J< Legebeke, hooglecranr aan 
de Polytechnische school te (>clt't, is op 
4ti-jarii;en leeftijil onverwacht gestorven. 

VAtANTK BETREKKINGEN! 
t i e U I e - o p / i c ll t e l ' Ie \ \ ijK-

bjj-Duurstede. Jaarwedde ƒ500. Adres den 
Burgem., TÓor I Juni. 

— Ge in e e n t e b o 11 « ui oester to 
Zie rik zee. Jaarwedde ƒ1400. Adres den Burg. 
vóór I Juni. </.<• advctt. iu no. 20). 

O p / i e Ii t e r -1 e e k e 11 a a r, voor 
minstena ti maanden. Adres onder 110. iJ.s! 
aan He Jongh's \dvert.-bur. \rnhem. [Zit 
ti,/;.//. i/i n<>. III). 

Ito a w k u nd ig opzi c li ter. die zelf-
Btandig kun detailleeren, voor ;t maanden, 
bij eene te bouwen roomboterfabriek. Salaris 
ƒ15 per week. Adres den arch. W. de Jong, 
to Sloten i Fr.) 

'!' u 0 0 teeke u :i ars. een bekend met 
jjzercosstructie en een uitsluitend voorcal-
queerwerk. Adres 's avonds 7 ü uren, hotel 
Funekler, Haarlem. 

— Onder baas-u it T O O rde r l>ij den 
bouw van den watertoren te helden. Adres 
de aannemers Sebolten en Westenberg te 
Almelo. 

A D V E R Ï E N T 1 E N . 

Maatscfi?ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Minuting den SOston Mei 

/ .«» . •* . ili's namiddags ten JJ ure {lokale 
tijd), aan het Ccntrualhui'ciill der Miiat-

• schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen hij de Moreelse Latin te U T R Ï C H T , 
van : 

B E S T E K No. ti(»4. 
Het i i iaken vnn regenbak

ken , liet MIIIHII v a n nor-
1011 lm i /.en. het HUI k r u i n n 
waterdichte keldei'N met 
bijki inieni le w e r k e n ten 
lielineve van wachter*-
woi i ingen: iu :$ perceelen. 

I 1 Perceel / : I H I I O . — 
* , . -:«»«»>.— 
.1 „ - H.fiU.— 

Tol nat / 157*11.— 
BChiedl volgens i; 50 

WATERLEIDING 
VAN 

BIU2DA. 

Itegrootiug 

De besteding 
i van liet bestek. 

Het bestek ligt van den laden Mei 
: 1893 ter lezing aan liet Ccntraalbureau 
, liij de Moreelse Laan en aan de bureaux 

van de Heeren Sectie-Ingenieurs A . J . 
B U I S te Groningen, D. M O L E N A A K 
te Zulphen en W . U O E U F F T te Rotter-

li/om cn is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd (Yutraalburcau 
(Dienst van Weg eu Werken) te be
komen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

j Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau (Dienst van \V< 

, Welkeni en 
voornoemd. 

Aanwijzing 
- schiedeti rooi 

1893 ten l( 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 
D E R S van BREDA zullen op Mmm-
flag den .» .littti M t t . 1 , des mid
dags ten 12 uur i locale tijd) ten Raad-
lmize 

A A N B E S T E D E N : 
Bestek no. T. H e t leggen v n n 

It II i M I e i <l i n g; e n en '/. i n -
k e r n , liet « t e l l e n v n n A f-
«I ii i t e r a en It r n n (Ik r li
n e II en eenige andere 
w e r k z a a m h e d e n voor <le 
gemeente l i jke W a t e r l e i 
d i n g . 

liet bestek ligt ter visie ter secre
tarie der (reineente en ten kantore vau 
den Ingenieur .1. S C H O T E L , Oost-
zeedijk le Rotterdam, en is tegen f I .— 
per stuk te bekomen bij de uitgevers 
(ililius. Ol'Kiiot' le lireda en bij ge
noemden I ngeniour. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Dins
dag den 30 Mei II. s. des v o o r m i d d a g » 
ten 11 uur (locale tijd) aanvangende 
aan bet station v. d. Staatsspoorweg. 
Burgemeester en II 'etliomlers roornoenol, 

Kt». O U L J K , 
Burgemeester. 

A. R. V E R M E U L E N , 
Secretaris. 

loSectie-Ingenicurs I AANBESTEDING. 

V. N I M I I T I : K . 

HiltlertlijltHlrnnt An. tilt. 
AMST LH DAM. 

Inrii-liting vuor aanleg van Klee lrNcl i e 
verlichiinie. 1'nbrick ran I.I el11'IUiTK-
DEUBOPENER8, BLECTRI80HE s« llIII.-
I.K.X. TELF.PHOOS8, B L I K S E M A F L E I 
DERS en SPREEKHUIZEN. 
Kol t.'riltiiiiHclie I 'emci»t wteeiiralirie I. 

V A X W A X I N G A Co.. 
ROTTERDAM, KOl'SDIJK. 

Ilriniilv rU<* consti-uet i ë n , VIoei'K**-
« e l v e n . Tranneu . en/. KI vormige Kio-
leii. Kuizen eu l*ni t en. steeds iu voorraad. 

(•etuî sehrii'teii, teekeningen en prijsop
gaven op aanvrage. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
De a a n l i e N t e d i n g van liet UK-

UWrW.y I .IZKIt volgens bestek No. 
561 /a l stiel plaats hebben op Muon-
dag den'.-'''// Mei a. maar op Ilina-
elng den 9.in Mei. ter plaatse en op 
den tijd als in bovengenoemd bestek is 
bepaald, en bij Advertentie is mede
gedeeld. 

lie VillllMi i>l l i l len I 

op het terrein zul ge-
/•..' / perceel op 'Jt> Mei 
i uur voormiddag, voor 

het '.' perceel op •_'.'» Mei 1893 ten '.> uren 
voormiddag to Brammen, ten I uur 
namiddag te Deventer en op den 2(> 
Mei 1893 ten lO ' / i uur voormiddag te 
Zlltpholl, /»<>/• hel .',' perceel dcll 23 Mei 

11893 ten 12.15 uren namiddag te U a r 
lingen (West h'uropeesche lijd). 

i rui.i UT. den lilden Mei l.K'l.'i. 

Maatschappij totExploitötievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
I op \ \ oeiiMilag. den Sisten .tlei 
IftUS, des Damitldags ten llnrr idreen-

: irirhtijili iu de wachtkamer l i e kl . van 
! het station MËPPEL van : 

Bestek D. 
V e r r i c h t e n vi l l i herviel I i ngen 

aau de gebouwen, kunst
w e r k e n en verdere wer
k e n , behoorende tot de 
l i jnen Xwol l e—Leen vt ar
den en tlcppel—4. run i II-
gen in 7 i ierreelen. 

Het bestek ligt van I 7 Mei 1893 ter 
lezing min liet bureau van den Heer 
Sectie-Ingenieur te Meppol en i» op 

j franco aanvraag aan genoemd bureau 
te bekomen tegen betaling van /'41.541. 

Inlichtingen worden gegeven door 

MKI'I'KI., den 16 Mei I8U3. 

Voor rekening van den Heer 1'. S M I T 
.In. zal den Ü't H e i a. s. worden aan
besteed : 

H e t houwen v a n e e n F a b r i e k . 
K e t e l m a k e r i j , t . i e ter i j eu 
A d m i n i s t r a t i e g e b o u w , n 1 * -
i i icilc W o o n h u i » , en twee 
b l o k k e n W 4 l \ l \ t ; i ; \ . be-
Melioeijingen en diverve 
w e r k e n , n l l e» . <>;» het i u 
explo i ta t ie z i jnde t e r r e i n 
op den l i n k e r o e v e r lier r i 
v i e r de X ieuwe JLias . ge-
uieeiite l . l » i e l i u o u d e . 

Aanwijzing in loco Donderdag 18 
Mei des morgens van 10 tot 11 uien. 

Nadere inlichtingen bij , IAC. J . V A N 
SCIIA1K. Architect, kantoor liinnenneij 
No. 70 alhier, alwaar tevens 10 teeke
ningen en bestek a t'W.50 verkrijg
baar zijn. 

AANBESTEDING. 
Op W O K N S D A O *4 Mei 1893 zal 

worden aanbesteed door den lieer R. 
kisiiNi.: Het bouwen vnn een 
dubbe l W o o n h u i » met Stal l ing
en een B e v r o e d e n 4n ra i lnberg 
te llaarleiniiiernieer aau den Sjtoorii-
tCOudenceQ nabij den l.lweg, waarvan 
de teekening en liet bestek ter inzage 
ligt bij W. Ct.Ai.1 IJiceii boek Vijf-
buizerweg. Aanwijzing zal gegeven 
worden door II. Hinck bouwkundige te 
llaarl.meer op Woensdag 24 Mei 1893 
des namiddag* 12 uur. 

-O 

Gebr. SELIGMANN, 
Hl oomfabri e u vau V e r r w a r e n , Aiiistcrilani 

SPH'IAIJÏKIT IN: 

„In olie gewreven verven" 
gegarandeerd zuivere iiualitciten. 

Men wage prijslijst. 

AANBESTEDING 
Het B E S T l ' l ' R van het DIAKO 

XESSE.Ml I 'ISir LKKIWAHIIKN is voor
nemens A A N ' T E B E S T E D E N : 

het bouwen v n n een 4.i.-
S'l'14 ' H l ' voor v e r p l e g i n g 
v n n r u i m Ii4l l"at i ë i l t e n 
met h u i s , e« t iug voor 25 
I' I e e g y. ii M 11' r N, n a n den : 
XoorderMinge l a l d a a r . 

Bestekken niet teekeningen zijn na 1 

17 Mei tegen betaling van /'4 per stel | 
verkrijgbaar bij den Architect W . C . 
D E G R O O T te Leeuwarden, waar tevens j 
de teekeningen ter inzage liggen en : 
inlichtingen zijn te bekomen. , 

De aanwijzing 5 Juni , 's namiddags | 

tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Minuting den Mtoten Mei 

IS»:t. des namiddags ten Sf ure ilohalc 
tijd), aau bet ('entriialbureaii der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te LTTiu:eilT, 
van : 

IJKSTKK No. «()(>. 
He t m a k e n en v 1 1 - p l a a l s c n 

van den u n d e r - en boven
bouw v a u w a t e r k r a n e n , 
het o p b r e k e n , l everen en 
leggen v a n g ie t i j zeren 
w a t e r l e i d i n g e n met toe-
behooren op het gemeen-
Mt 'happel i jk « l a t i o n A'l.1-
• S 4 B B X . 

Itegrootiug / IJOO.—. 
besteding geschiedt volgens ij 53 

liet bestek. 

3 uur, plaatselijke tijd, bijeen te komen 
bij den Heer S. D E K O O S , builende 
Vrouwenpoort, en de inscbrijvingsbil jet
ten in te leveren den 7 Juni aan bet 
D I A K O X K S S K X I I l IS aldaar. 

He 
111 

Met bestek ligt van den l.'nlen Mei 

Maalsch ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
den ttden Juni 18!I3. 

II '2 ure (locale tijd), 
Op DINSDACi 

des namiddags t 
aan het Ccntraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek No. 609. 

H e t m a k e n van een MtntioiiM-
chefN- en o p x i e h t e r w o n i n g 
niet bijhel ioorenile w e r k e n 
op liet Mtatiou r' .HK. 

I tegroot iug f 1M4M»—. 

De besteding gesebiedt volgens !j 54 
van liet bestek. 

Het bestek ligt van den lSden Mei 
1893 ter lezing aan liet Ccntraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bu
reau van den lieer Sectie-Ingenieur 
F . S A S S E N te Nijmegen en is op 
franco aanvraag Iper brief) aan ge
noemd Centraalbureau ( Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen tegen beta
ling van f 41.541. 

Inlichtingen worden gegeven aau liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie—Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den don Slaten Mei 1893, ten 10.40 
uren voormiddag i West Earopecsc.hr 
tijd). 

UTHKCHT, den Kiden 1893. 

1898 tei- lezing aan het Centraalbureau 
liij de Moreelse Laan en aau liet bureau 
van den heer Sectie-Ingenieur F . S A S 
S E N te Sijmeip'n en is op franco aan
vraag I per brief i aan genoemd Centraal
bureau I Dienst van Weg en Werken | te 
bekomen, tegen betaling van / ' 41.541. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Ccntraalbureau i Dienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 25sten Mei 1893, ten 11 uren 
voormiddag ( West Euro/ieesrhe tijd). 

UïHKi-ltT. den l-.'dell Mei 18113. 

AANBESTEDING, 
Op Oittutlag. II .Intti isa:t. 

des middags te / * uur,zal,onder nadere 
goedkeuring van den Minister van F i 
nanciën, aan hel gebouw van liet Minis
terie van F i n a n c i ë n , worden aanbesteed : 

het o n d e r h o u d e n en hers te l 
len vnn het It i jksgehouw 
te Sueek . w n o r i n de k a n 
toren v a n de H y p o t h e k e n 
en het KndtiMter z i jn ge
vest igd, v n n den. d a g al ' 
volgende o p d i e n w a a r o p 
de a a n b e s t e d i n g wordt 
g o e d g e k e u r d tot en niet 
:tl M a a r t IV.M». 

Het bestek ligt ter lezing in liet 
Ministerie vau F i n a n c i ë n , aan het bureel 
van den Rijksbouwmeester in liet lste 
district te 's-( iravenbage, aan dat van bet 
Provinciaal Hestuur van Friesland on 
aan het kantoor van de hypotheken en 
het kadaster te Snoek. 

Inlichtingen worden gegeven door voor* 
noemden Rijksbouwmeester le ' s l ira-
vcnliagc en door den Hoofdopzichter 

liij dc Lalldsgelioliwell i). F O K K E N S 
te Leeuwarden. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Dinsdag 6 Juni 1893, des namiddags 
te 1'/-' uur. 

's-Gratenhage, (i Mei lsn;t. 

Voor den Minister, 
he Secretaris-Generaal, 

B A R T S T R A . 

NAAM-, GEVEL- EN GRAFPLATEN 
van Massief' Wit- en Z M n i t Jlni'mci'glns 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

I : I : E . * T I : * \ tKi i i f c : i t i i . M i u t L i J U . z i i V E i t 
i n N e d e r l a n d . ? a fgewerkt . 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , g e b i - e v e t c e r d e G l a s f a b r i e k 

HAARLEM. 
Tooiil»«.iilil»lït<l«'ii. — ^oliooll>or«AVii. 

Employers' Liability Assurance Corporation, Limited 
'TJE LeOWDEIV, 

M a a t s c h a p p i j van Verzekering tegen Persoonlijke Ongelukken. 
Verzekert ook t i -vn 1 'MJWIKL- cn S P O O R W E G O N G E L U K K E N " 
en sluit C O L L E C T I E V E V K I \ Z V . K E R I X G E X voor Werklieden. 

Generaal-Agenten vour Nederland: HIENFELD & RAPP. 
K B I C E B M 4 H R A C H T 455. A M K T K K H A J I . 

in het Gebouw der l.eeensrcrzekerinnnoiatschappij „Aien--1 neet". 

Agent voor 's-Oravenlingc en omstreken: I*. I-. A . M O X H T . K e r k p l e i n H. 

kolen en 
i \ i ' - liler waler |ier 

1 l i . pei* uur. 
H E R C K E N R A T H & V A N R A D E N , ROTTERDAM. 
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L l l ROTTERDAM. 
BECKER & BUDDINGH. 

A. I - I I I H ' I I I . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VA N 

WATERPAS- IIO E KIIK KT-
EN AXIIKIII-: 

IH8TB1 MKXTKX. 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAAES, enz. 
Geëmailleerd-ijzeren 

H*eil H c h a l e n . 
W E E G W E R K T U I G E N . 

D e B U B Q E M E E S T E R e n W E T H O C -
D E R S ran ZIERIKZEE roepen op 
sollicitanten naar rle op 1 J U L I a. s. 
vacant komende betrokking van UV.-

Jl K K X T i:-it(M w tii:i:s riit 
waaraan is verbonden eene jaarwedde 
van /' I K M » . — met vooruitzicht om 
later ook tot Directeur der Gemeente-
Gasfabriek te worden benoemd. Stuk
ken (.verzoekschrift op zegel) franco in 
te zenden bij den Burgemeester vóór 
I J u n i n. N. 

M. SYIIIIONS, 
Civiel-ingenieur 

Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, B O T T E R D A M 
Kevi'Stfetl tr HA\< l l l>Ti: i t 

MAAT8CHAPPKLLJK K A P I T A A L f12,000,000.-
I M r c c l n i r v o o r Y c r i c r J n i H l : 

G. C. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
Nli i i t Iml i v i t lneeleen < » l l < ' « ' t i e v e V e r z e k e r i n g e n met l-'nlti-i-

k a n t o i i . lamiontorM en andere W e r k g e v e r » le^cii y .éér voor-
i leelige V o i i i H n a r d e n . 

SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

Rietplankenfabriek. (Syst (iiiiinii. 

A d v i o eu aanleg t 'ei itrnle Y e r n a r -
i n i n - en l . i i r l i t r o r v e r N e h i i t g . 

O X T S 1 I E T T I X l i S O V E X S . 

DrMglNrlfhtinjceii.-(aanvuren. 
Toestellen lot bet k i e m t rij m a k e n 

van het l lr i i iktvntor. 

J. W. MOLIJN. < i < » l l ( j . - l . 

Plafond». Sennraticmiireii. \ cnl i la l iekokcr». 
ONBRANDBAAR GELUID- en WARMTE-ISOLEEREND. 

Flnaten KESSLHR { V^x^2'^ 
M A R T I N & Co., 

Achter Oosteinde 2 - 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 
A3IST ER1 >̂ Y3 r. 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Muziiïk, V 1 o<» !•- «» ii A V J I nil t l*. 

V r a a ; t ee ben i n^eii oil pr i jzen . (2) 
Begrooting en plannen voor l ' l . INE W A X D I S E K L E E D I N ü K X op aanvrage gratis 

van Mtaal ofvnii Hout worden si mis ise.o 
onder carai i l i e geleverd door den uitvinder 
i'ti fabrikant tt iI.IIi i n i n.ti i \ x * . 
Remtdclieid. 

Generaal Agent voor Nederland en Koloniën: T W. TISSOT J r , AMSTEItl). 1.1/ 

ROLLUIKEN 
Zuiveraar* van j 

STADS- & RIJKSGEBOUWEN & SCHEPEN', = 
£flj— Speciale conditiën tol abonnoeren ï 

voor II. II. Perceel-Eigenaren. ~ 

l i i i t l c r r i a i i i . M i n p o l 1 * 2 . 

|vnn i o lot M O C M . hoogte. 
rSteoilw v o o r r n n d 

I. ARIONI. 
•A.mstei*cla.ii. 

Prijsberekeningen 
Bouwkunde. 

DE VRAAGBAAK 
voor Ingenieurs. Architecten, Aanne
mers. Opzichters, 'Werkbazen enz. enz. 

\ i e i i w e i i n m l j c i i l i i i e tot bet 
maken van Prijsberekeningen v o o r T ü n -
mer-, Sinids-. Metsel-, .Stukadoor-, 
St ï h o u w o r s - . Ververs-, Glazenma
kers-, Behangerswerk enz. enz. door 
G. A . S M I T , 2e druk, omgewerkt en 
belangrijk uitgebreid door I'.II. S C H E L 
T E M A , Archil,cl te Xl.i.Mi:iii:x. l'itgaal' 
van 18»:i. Prijs slechts /'I.OO. 

liij het maken van begrootingen zal 
dit Handhoek iedereen onbetwistbaar 
vele eu goede <lion<.toii bewijzen. 

Verkrijgb • liij den Uitgever I». 
K O I . I . I ) te Botterdam, en verder 
alom franco na ontvangst l'ostw. van 
slechts / ' I . O O . waarop vermeld Bouw
kundige berekeningen. 
Terdrukkerjjder Ve>moots.„IIct Vaderland" 
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REDACTEUR: F. \V. V A N G E N D T JGz., VAX-SCEVKSTRAAT 117, 'S-GRAVENIIACE 

D E TENTOONSTELLING TK CHICAGO. 

VII. 
Door verschillende omstandigheden ben ik niet in 

de gelegenheid geweest, mijne artikelen over dc ten
toonstelling te Chicago geregeld te vervolgen. Er is 
heel wat gebeurd, sedert ik u het laatst schreef. Al 
kan men in dc verste verte niet zeggen, dat de ten
toonstelling gereed is, wat, geloof ik bij dc opening 
van geen enkele nog het geval was, toch ziet men 
duidelijk, dat alle krachten zijn ingespannen, om zoo
veel mogelijk een geheel te verkrijgen 

Het moet erkend worden, dat het weder volstrekt 
niet heeft medegewerkt; de laat voortdurende koude 
en de hevige voorjaarsstormen hebben heel wat op 
hun geweten. Daarbij komen nog de moeilijkheden, 
veroorzaakt door de trade-unions, die hier in Ame
rika, het klassieke land der vrijheid, op zeer tyran-
niekc wijze plegen op te treden. Toen zij niet ver
krijgen konden, dat alle werklieden, die geen deel 
der unions uitmaken, werden weggezonden, procla
meerden zij een werkstaking, die zeer veel schade 
deed. Het bestuur der tentoonstelling hield zich echter 
flink, en toen de iiiihm-iiicn begonnen in tc zien, dat 
zich zooveel iioii-iiuüniis/s kwamen aanmelden, dat men 
hunne diensten best zou kunnen missen, legden zij 
het hoofd in den schoot. 

Wanneer men dc terreinen nadert wordt men ge
troffen door het vele werk, dat reeds verricht is, 
doch tevens ziet men wat er, vooral in dc onmiddel
lijke omgeving van de tentoonstelling, nog te doen is. 
De vele veranderingen die de lijnen en stations van 
den Illinois Central spoorweg hebben moeten onder
gaan, zijn oorzaak geweest, dat overal de grond is 
omgewoeld, hetgeen een alles behalve aangenaam ge
zicht oplevert. 

Gelukkig heeft de bijzonder fraaie lente, die wij 
hier sedert drie weken genieten, het aanleggen en 
beplanten van de tentoonstellingsterreinen zeiven zeer 
begunstigd. Overal is men bezig, en op sommige 
plaatsen staat het gras al tamelijk frisch. Vooral aan 
de zuidzijde van de terreinen is men reeds ver gevorderd. 
Toch zal het wel Juni worden, eer de terreinen geheel 
in orde zijn. 

Hijzonder interessant is de omgeving der Japansche 
theehuisjes, waar de kunstzinnige oosterlingen tuintjes, 
geheel gelijk aan die te Tokio, hebben aangelegd. De 
kleine bergjes, brugjes cn laantjes zien eruit als 
kinderspeelgoed. Ken dezer theehuisjes bestaat uit 
bamboes en papier, het andere uit bamboesmatten. 
Ook de Japansche tempel, aan Hoedjoe toegewijd, 

I is al gereed; er is reeds een dienst gehouden. 
Naast de groote gebouwen, die wij vroeger be-

i spraken, zijn nu vele kleinere verrezen, die zeer 
interessant zijn. Zoo ziet men, op het eiland, een 

i gebouw zooals die op Ceylon gebruikelijk zijn. Laag 
j en breed, trekt het voornamelijk de aandacht door 

dc keurige snijwerken, waarmede de kolommen, kozijn-
' stijlen en drempels versierd zijn, cn die, in de fraaie 
Indische houtsoorten uitgevoerd, een bijzonder goed 
effect maken. 

Naast dit gebouw staat het Duitsche huis, waar
over men aanvankelijk geneigd is tc glimlachen, als 
men ziet, hoe in een klein bestek als dit, al de Duitsche 

' bouwstijlen te ramen gebracht zijn. De kleuren hcr-
1 inncren aan een oud-Boheemsche bierkan; toch heeft 
het geheel een zeer feestelijk aanzien, en het is zeer 
gunstig gelegen in een wilgenboschje, dat alleen de 

! benedenverdieping hier en daar wat maskeert, doch 
' het overige des te beter doet uitkomen. De Duitsche 
I spreuken , de roode ooievaars, de groene tegels, het 
zwarte houtwerk en het witte pleisterwerk leveren te 

! zanten een aartlig geheel op. 
Aan de overzijde staat het Kngelsche huis, in den 

Oueen-Ann-stijl van terra-cotta en hout gebouwd. 
Het is niet zoo goed gelegen als het vorige gebouw 
en is ook nog niet zoover gevorderd. Toch belooft 
het een goed effect te zullen maken. Ook het Noorsche 
huis, geheel van hout, doet reeds vermoeden, hoe 
aantrekkelijk het zal zijn, wanneer het voltooid is. 

Een vreemden aanblik levert het huis op, dat door 
den Staat Vermont gebouwd is. De bewoners der 
„groene bergen" hebben niets beters weten te ver
zinnen, dan een getrouwe kopie van een antiek huis, 
met een inpluvium, colonnades, enz. De kopie is goed 
geslaagd , doch men begrijpt niet, in welke betrekking 
de inwoners van Vermont tot het oude Griekenland 
staan. Bijzonder fraai is het Turksche gebouwtje, dat 
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met keurig houtsnijwerk, waarin allerlei spreuken uit 
den Koran zijn ingevoegd, is versierd. 

Aan de zuidzijde van het terrein is ook de choco
lademolen van lïlookcr, die voorheen te Amsterdam 
moet gestaan hebben, opgericht. Meer noordelijk vindt 
men een getrouwe nabootsing van het klooster la 
Kabida; dit gebouw is geheel brandvrij en heeft met 
zijn witgepleisterde muren en roode dakpannen een 
Spaansch karakter. Naar men weet, was het in dat 
klooster, dat Columbus zijne ontdekkingsreis over
peinsde. Allerlei relieken, op den grooten ontdekker 
betrekking hebbende, zijn door de Spaansche regee
ring in bruikleen afgestaan. Zoo ziet men daar Co
lumbus aanstelling tot admiraal en verscheidene brieven 
vam hem aan zijn zoon Diego, munten van het eerste 
goud, dat uit .Amerika werd aangevoerd , twee ankers 
en vier kanonnen, die allen op Santa Maria, het 
schip waarmede Amerika ontdekt werd, gebruikt zijn. 

De ligging van dit gebouw aan het blauwe Michi-
ganmeer, is zeer schilderachtig. Het verrijst op een 
landtong, die eenige meters boven den waterspiegel 
uitkomt. 

Een schoon geheel belooft ook de zoogenaamde 
peristyle op te leveren, die met zijn Korinthische 
colonnades het Casino en het concertgebouw verbindt. 
Aan de westzijde daarvan is de zoogenoemde „Court 
of Honor", die wij vroeger beschreven, doch die nog 
op verre na niet voltooid is. 

V I O L L E T - L E - D U C . 

Kr is onlangs in Frankrijk een boek verschenen, 
getiteld Souvenirs de Iu Cour des Tuileries, waarin de 
gewezen voorlezcres van Keizerin Eugenie, Madame 
Carette, hare herinneringen aan Napoleon III en 
Eugenie heeft neergeschreven. Het is zeker voor 
onze lezers belangwekkend, te vernemen wat in deze 
memoires omtrent Viollet-le-Duc wordt medegedeeld. 
Wij geven dus Madame Carette het woord. 

De keizer, die reeds in den aanvang zijner regee
ring getroffen was door de schoonheid onzer oude 
monumenten, deed al wat hij kon om hun den ouden 
luister te hergeven. Het Louvre, de Notre Dame, 
het Palais de Justice, de Tour St. Jacques, al deze 
meesterstukken van bouwkunst, die toen in een laby
rinth van vuile stegen verborgen waren, zijn vrij
gemaakt en uitmuntend gerestaureerd, zoodat zij nu 
werkelijk sieraden der hernieuwde stad zijn. Millioenen 
werden hieraan besteed, een heirleger van werklieden 
vond bezigheid , de grootste kunstenaars werden ge
roepen om hun medewerking te verleenen. Onder deze 
laatsten wist Viollet-le-Duc zich de hoofdrol te ver
schaffen. Hoewel hij een man van verdienste was, 
heeft hij toch aan het toeval te danken gehad, dat 
hij bij den keizer in de gunst kwam. Toen hij in 
zijn jeugd een studiereis door Spanje maakte om de 
voortbrengselen der Moorsche kunst te leeren kennen, 
kwam hij in aanraking met gravin De Montijo en met 
hare dochters, van wie de jongste later keizerin der 
Franschen werd. Toen de keizer getrouwd was, wist 
de kunstenaar van zijne vroegere relatiën tot de 
keizerin een handig gebruik te maken, en daar hij 
een man van geest was, wiens enthousiasme mee
sleepte, won hij weidia het vertrouwen van den 
keizer, die hem met de restauratie der Notre Dame 
belastte en zijn raad inwon omtrent alles wat met de 
historische monumenten in verband stond. Viollet-le-Duc 
wilde toen een van de middelecuwsche kasteden, waar
van nog zoovele ruïnes in Frankrijk over zijn, restau
reeren, een werk, waartoe hij zich als archeoloog bij
zonder aangetrokken gevoelde. Hij had niet veel 

moeite, den keizer hiertoe over te halen. Wel was 
het te voorzien dat een dergelijk werk zeer veel geld 
zou kosten, maar de keizer had voor wetenschap en 
kunst veel over, en opende daarvoor gaarne zijn par
ticuliere beurs Pierrefonds, welks ruïnes, dicht bij het 
bosch van Compiègne, een grandioos aspect oplever
den, scheen reeds dadelijk het aangewezen kasteel te 
zijn, om gerestaureerd te worden. Aanvankelijk wilde 
Viollet-le-Duc echter een nog veel grootscher werk 
beginnen. In het departement de l'Aisne, dicht bij het 
bosch van St.-Gobain, liggen de bouwvallen van het 
kasteel van Coucy, een der indrukwekkendste middel-
eeuwsche bouwwerken. De traditie wil, dat het in de 
14e eeuw gebouwd is door denzelfden architect, die 
kort te voren Windsor Castle voltooid had. Ver
scheidene details komen met de Engelsche kasteden 
overeen. 

In 1838, na den Krimoorlog, toen het hof te Com
piègne verblijf hield, maakten H H . MM. een uitstapje 
naar Coucy cn bezochten, door Viollet-le-Duc geleid, 
de ruïnes in alle bijzonderheden. De keizer had een 
oogenblik het plan, de restauratie te beginnen, daar 
hij vooral door de schoone ligging van het gebouw 
werd aangetrokken. Viollet-le-Duc ging met ijver aan 
het werk. Hij maakte een volledig restauratie-plan en 
deed daarvoor onderzoekingen, waarvoor het geduld 
van een Benedictijner-monnik noodig was. Hij bood 
zijn plannen den keizer aan, met een begrooting van 
twintig millioen francs. Dit cijfer werd veel te hoog 
geacht, zoodat de keizer van het plan afzag. Men 
kwam terug tot het denkbeeld om Pierrefonds te 
restaureeren, waarvoor, volgens den architect, slechts 
vijf millioen zouden noodig zijn. Deze som werd, in 
werkelijkheid, dank zij des keizers vrijgevigheid, verre 
overschreden. Aan de ruïne te Coucy werd slechts 
zooveel gedaan, dat zij tegen verder verval be
schermd was. 

Zes jaar was Viollet-le-Duc met de restauratie van 
Pierrefonds bezig; de keizer en de keizerin zagen in al 
dien tijd naar het werk niet om. De bouwmeester, 
die veel aan het hof verkeerde, en zich als 
een volleerd hoveling wist te gedragen, maakte van 
een bezoek, dat de vorstelijke personen aan Compiègne 
brachten, een handig gebruik, door H H . MM. op een 
rijtoer uit te noodigen, de ruïne eens te bezichtigen, 
liet effect, dat het spiksplinternieuwe kasteel maakte 
toen het, bij een bocht van den weg in het oog viel, 
was tooverachtig. De vorstelijke personen vonden 
geen woorden van lof genoeg, om den kunstenaar 
hun tevredenheid te betuigen. 

Als het hof te Compiègne vertoefde, werd daar 
veel lief hebberij-comedie gespeeld en ook wel tableaux-
vivants vertoond. Hij al deze amusementen was Viollet-
le-Duc dc ziel van het geheel. Met een paar penseel
streken wist hij decoraties te maken, en hij was niet 
alleen een uitmuntend regisseur, maar wist zich ook 
van de ondankbare taak van souffleur tot aller tevre
denheid te kwijten Het was geen gemakkelijke taak, 
met al deze hooggeplaatste liefhebbers-acteurs vrede 
te houden en hen toch op hun tekortkomingen op
merkzaam te maken. Doch 's bouwmeesters geduld 
was onuitputtelijk als hij aan een jeugdige hertogin 
voordeed, hoe zij haar rol zeggen moest, of als hij 
een graaf beduidde, hoe een moordenaar te werk ging. 

Viollet-le-Duc was dan ook doorloopend te Com
piègne als gast. De keizerin, die altijd tegenover 
iedereen een zekeren afstand hield, noemde hem een
voudig „mon cher Viollet", en overlaadde hem met 
beleefdheden. 

Toen het keizerrijk gevallen was, ontmoette madame 
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Carette den bouwmeester, toen zij op reis was naar 
Engeland, om de ballingschap der keizerin te deelen. 
Zij vroeg hem, of hij, die zooveel weldaden van het 
keizerlijk paar had ontvangen, ook niet naar hen toe 
ging. „Waarom zou ik naar Engeland gaan?' zei 
Viollet-le-Duc. Toen madame Carette den bouwmees
ter-zijn ondankbaarheid onder het oog bracht, zei hij 
eenvoudig: „Ik werkte voor de kunst, en niet voor 
het keizerlijk paar". 

P R I J S V R A G E N . 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST. 
De Maatschappij schrijft voor het jaar 1893 de 

volgende prijsvragen uit: 
I. H E T ONTWERP VOOR E E X GEBOUW VOOR G R O O T E 

ROOFDIEREN IX E E N ZOÖLOG1SCHEN TUIN. 
Het gebouw moet worden ingedeeld volgens de 

schets van den plattegrond, bij dit programma ge
voegd. 

De vorm der hokken, in doorsnede, is bij de schets 
van den plattegrond opgegeven. De stippellijnen geven 
de tralies der hokken aan. 

De beteekenis der letters in de figuren is als volgt: 
a. Ingang. e. Winterblokken. 
b. Ruimte voor het publick. f. Werp „ 
c. Balie. g. (Ippasser. 
d. Zomerhokken. li. Verwarming. 

P L A T T E GROND 

als 2e prijs de zilveren medaille en het getuigschrift 
der Maatschappij; als 3e prijs de bronzen medaille 
en het getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uitge
noodigd. 

II. H E T ONTWERP VOOR E E X INGANG VOOR E E N 
ZOÖLOGISCHEN TUIN. 

De ingang, gelegen aan den openbaren weg, tus
schen twee portiershuisjes die buitenwerks 3 M. lang 
en 3 M. breed zijn en ontworpen moeten worden van 
natuurlijke steen, moet bestaan uit een middengedeelte 
van 3.50 M. vrije breedte en twee gedeelten aan de 
zijden der portiershuisjes, elk met een vrije breedte 
van 1.80 M. Deze ingangen moeten gesloten kunnen 
worden met draaibare gesmeed-ijzeren hekken. 

Bij ieder portiershuisje moet een luifel aanwezig zijn, 
boven de standplaats van den portier, tevens gelegen
heid tot het verkrijgen van toegangsbewijzen. 

Voor eene goede en doelmatige verlichting van den 
hoofdingang bij avond moet gezorgd worden. 

Verlangd worden de volgende teekeningen: 
een plattegrond op de schaal van 1 a tc»; 
een gedeelte van het aanzicht van den ingang 

met gesloten hekken, van de zijde van den 
openbaren weg, en met een gedeelte van het 
aan de portiershuisjes aansluitende hek hetwelk 
den tuin omgeeft, op de schaal van 1 ;\ 100; 

een aanzicht der portiershuisjes langs den toe
gangsweg tot den tuin, op de schaal van I a 100; 

een detail van den ingang op de schaal van 
1 a 20. 

DOORSNEDE OVER DE HOKKEN. 

De gevels moeten worden ontworpen in natuur
lijke steen. 

De behandeling der teekeningen wordt aan de keuze 
van den ontwerper overgelaten. 

Verlangd worden dc volgende teekeningen op de 
schaal van 1 a 100 : 

een uitvoerige plattegrond; 
de gevels op het zuidoosten, het zuidwesten en 

het noordwesten; 
een doorsnede over de lengte-as en een over de 

breedte-as van het gebouw. 
. Bij het ontwerp moet worden gevoegd een memorie 
van toelichting , met schetsen verduidelijkt. 

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwer
pen worden uitgeloofd: als le prijs de verguld-zil
veren medaille en het getuigschrift der Maatschappij; 

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen 
worden uitgeloofd: als ie prijs de zilveren medaille 
cn het getuigschrift der Maatschappij; als 2e prijsde 
bronzen medaille en het getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uitge
noodigd. 
III. H E T ONTWERP VOOR E E N D A K K U I T E R VOOR E E N 

DORPSRAADHUIS, M E T OPGAAF D E K CONSTRUCTIE. 

De dakruiter wordt verondersteld te staan op den 
nok van het dak van het raadhuis. 

De helling der dakvlakken is 6o°. 
De ruiter moet worden ontworpen in renaissance 

stijl, niet hooger dan 8 M. boven den nok van het 
dak uitstekende, een windwijzer niet daarbij gerekend. 

De volgende teekeningen worden verlangd: 
een aanzicht op de schaal van I a 20; 
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verticale en horizontale doorsneden op de schaal 
van i a 20, ter opheldering van de constructie. 

Uit die doorsneden moet de bevestiging van den 
ruiter op de bekapping duidelijk blijken. 

Voor het ter bekroning waardig gekeurde ontwerp 
wordt uitgeloofd de bronzen medaille en getuigschrift 
der Maatschappij. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle leden 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 
Art. I. Alle stukken ter beantwoording van deze 

prijsvragen worden vóór of op 29 December 1893, 
des middags te 12 uren, vrachtvrij ingewacht op het 
bureau der Maatschappij te Amsterdam. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt 
zijn met een motto en een herkenningsteeken aan de 
achterzijde; zij moeten vergezeld zijn van: 10. een 
gesloten naambrief, waarop aan de buitenzijde dat 
motto is herhaald, en van binnen bevattende de aan 
duiding van naam, betrekking en woonplaats van den 
inzender; 20. van een open brief, waarin een adres, 
om zoo noodig met den inzender te correspondeeren 
zonder den naambrief te openen. 

Art. 3. De teekeningen mogen niet op houten ramen 
gespannen worden. 

Het schrift van de memorie van toelichting, alsmede 
het letterschrift op de teekeningen, moeten door eene 
andere hand dan die des vervaardigers geschreven zijn. 

De ontwerper mag zijn naam niet bekend maken 
vóór de uitspraak der Jury. 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlijk-
nagekomen door een inzender, dan blijft zijn ont
werp buiten mededinging. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen 
gesteld van eene commissie van beoordeeling, be
staande uit 5 leden, zijnde de heeren: D. E. C. 
Knuttel, lid van het Bestuur der Maatschappij, A. 
van Ameijden van Duym Dzn., 1'. du Rieu Fzn., 
A . Salm G.Bzn., en J. j . Weve. 

Art. 5. De Jury heeft het recht, wanneer geen 
antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, 
aan het Bestuur voor te stellen eene andere onder
scheiding toe te kennen aan zulke antwoorden, die 
zij meent dat daarop aanspraak hebben. 

Art. 6. De bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom der Maatschappij. 

Art. 7. De uitslag der beoordeeling zal terstond 
na de uitspraak der Jury worden bekend gemaakt, 
en de ingekomen plannen zullen worden tentoonge
steld tijdens dc Algemeene Vergadering in Mei 1894, 
waarin de bekroningen zullen worden uitgereikt. 

Art. 8. De niet bekroonde ontwerpen kunnen in 
Februari 1895 worden afgehaald aan het bureau der 
Maatschappij te Amsterdam, op vertoon van het in 
art. 2 vermelde herkenningsteeken De stukken der 
inzenders buiten Amsterdam woonachtig, worden na 
genoemd tijdsbestek en tegen overlegging van het 
herkenningsteeken aan een op te geven adres terug
gezonden. 

In bijzondere gevallen kunnen op uitdrukkelijk ver
langen der inzenders, teekeningen binnen dit tijdsbe
stek door het Bestuur worden teruggegeven. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij. 
C. MUVSKKX, Voorzitter. 

Amsterdam, '93. C. T. J. Louis RIKHKK , Seci claris 

A L G E M E E N E VERGADERING 
VAN DE 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
hield Woensdagavond haar 76 s t c algemeene verga
dering in het maatschappelijk gebouw. De Voorzitter 
heette met een kort woord de aanwezigen welkom en 
stelde de vraag of de vergadering de voorlezing ver
langde van het jaarverslag, dat met het laatste nom-
mer van het weekblad den leden in druk werd toe
gezonden. Daar geen der aanwezigen het verlangen 
daartoe te kennen gaf, konden de werkzaamheden 
worden voortgezet, nadat de Voorzitter den Secretaris 
dank had gebracht voor de accurate wijze, waarop het 
verslag is samengesteld. 

Aan genoemd verslag ontlecnen wij het volgende: 
Het aantal leden bedroeg op 1 Mei j.1. 892, n.1. 

604 gewone, 21 buitengewone, 62 kunstlievende en 
205 afdeelingsleden. Tot eereleden werden benoemd 
de heeren J. F. Metzelaar, Mr. J. P. R. Tak van 
Poortvliet, Minister van Binnenl. Zaken, Prof. Dr. A. 
Pierson, hoogleeraar te Amsterdam, en Dr. G. Galland 
te Berlijn. 

In de Mei-vergadering van 1892 werd het Bestuurslid 
Th. G. Schill, die niet herkiesbaar was, vervangen 
door den heer Ed. Cuypers, terwijl de heer C. Muijs
ken als voorzitter herkozen werd. 

De correspondentschappen te Apeldoorn, Middel
burg en Schiedam zijn vacant; in de vacaturen zal 
spoedig worden voorzien. 

Bij de mededeelingen omtrent de boek- en plaatwer
ken wordt in het bijzonder melding gemaakt van het album 
der Maatschappij, dat door den ruimen geldelijken 
steun van eenige leden kon tot stand komen. 

Omtrent de algemeene vergaderingen, te Amster
dam en te Groningen gehouden, zoo ook omtrent de 
prijsvragen kan verwezen worden naar de mededee
lingen, die te dier zake in „Dc Opmerker"1 voorkomen. 

De Maatschappij nam het initiatief voor het eerste 
nationale congres voor Bouwkunst, in Mei 1892 ge
houden en schonk in een adres aan den Minister van 
B. Z. hare adhesie aan een verzoek van de Ver
eeniging van Burgerlijke Ingenieurs, betreffende de 
oprichting van een rijksproefstation voor bouwmateri
alen te Delft. Tengevolge van een besluit der algem. 
vergadering van 28 Mei 1891, werd op 19, 20 en 
21 Januari j.1. het eerste examen voor bouwkundig 
opzichter afgenomen, dat door 21 candidaten werd 
bijgewoond, waarvan 9 het diploma verwierven; voorts 
richtte het Hoofdbestuur op 19 Januari j 1. tot meer-
genoemden Minister het verzoek voor den bouw 
van een museum voor natuurlijke historie te Leiden 
eene nationale prijsvraag uit te schrijven, waaraan, 
naar het schijnt, door de Regeering niet veel aandacht 
is geschonken. Op dienzelfden dag vestigde het Be
stuur de aandacht van den Amsterdamschen Gemeen
teraad op het feit, dat herhaaldelijk door de ambte
naren der afd. „Publieke werken" bouwwerken voor 
particulieren worden ontworpen en uitgevoerd. 

In het verslag worden de gebeurtenissen en plech
tigheden vermeld, waarop de Maatschappij vertegen
woordigd was, en na met eenige woorden het gebouw 
der Maatschappij, de bibliotheek, de gehouden ten
toonstellingen en het onderwijs besproken te hebben, 
volgen tal van mededeelingen omtrent den toestand 
der verschillende afdeelingen, waarbij de oprichting 
van eene nieuwe afdeeling te Alkmaar afzonderlijke 
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vermelding verdient. In het algemeen is de toestand der 
afdeelingen gunstig te noemen. 

Alvorens het rapport van de commissie voor het nazien 
der rekening en verantwoording van den Penning
meester aan de orde te stellen, deelde de Voorzitter 
mede dat hij zich voor het geven van inlichtingen 
omtrent deze rekening en de begrooting beschikbaar 
stelde, daar de Penningmeester, de heer Klinkhamer, 
door ongesteldheid verhinderd was ter vergadering 
te komen. De vorengenoemde commissie rapporteerde 
bij monde van den heer Adr. J. van Achterberg, 
dat zij de rekening met alle daartoe behoorende 
bescheiden heeft nagezien en een post diverse credi
teuren , groot f 7000 gevonden heeft, waaromtrent 
zij door den Secretaris werd ingelicht, dat deze som 
strekken moest om de schulden van eenige jaarre
keningen tc dekken. De daarvoor benoodigde kon
tanten waren door de leden van het bestuur verstrekt 
en het voornemen bestond deze te rembourseeren, 
zoodra de beide loopende leeningen waren geconver
teerd. De heer Van Achterberg gaf in overweging 
de diverse uitgaven onder hoofden van rekening te 
brengen, waardoor de taak der commissie vergemak
kelijkt en het geven van inlichtingen vermeden werd 
en bracht, mede namens de beide andere leden der 
commissie, hulde aan den Penningmeester voor het 
gehouden beheer. 

De Voorzitter beloofde bij de behandeling der 
begrooting op het deficit terug te komen en bedankte 
de commissie, nadat de Vergadering zich met haar 
voorstel vereenigd had om den Penningmeester dé
charge te verleenen. 

Aan de orde kwam de benoeming van drie be
stuursleden tot voorziening in de vacaturen, ontstaan 
door de periodieke aftreding der heeren C. Muijsken, 
Jacob F. Klinkhamer en D. E. C. Knuttel. Voor 
eerstgenoemde keuze waren C. Muijsken, C. B. Pos
thumus Meijjes en Th. G. Schill op de candidatenlijst 
geplaatst en werden uitgebracht 23 stemmen, waarvan 

18 op den heer C. Muijsken, 
3 „ „ „ C. B. Posthumus Meijjes, 
1 Th. G. Schill, 
1 „ de aftredende leden. 

De Voorzitter verklaarde de benoeming aan te 
nemen en bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. 

Voor de vacature Klinkhamer waren de heeren 
Jacob F. Klinkhamer, Dr. P. J. TI. Cuypers en 
H. P. Berlage Nz. de drie candidaten, waaruit de 
keuze moest plaats vinden. Van de 24 stemmen 
werden uitgebracht: 

17 op den heer Jacob F. Klinkhamer, 
5 „ „ „ Dr. P. J. H. Cuypers, 
2 „ „ „ H. P. Berlage Nz. 

De drie candidaten voor de vacature Knuttel 
waren de heeren D. E . C. Knuttel, F. J. Nicuwen-
huis en P. Kleiweg Dyserinck. De 24 stemmen waren 
als volgt verdeeld: 

14 op den heer D. E. C. Knuttel, 
5 „ „ „ F. J. Nieuwenhuis, 
3 „ „ „ P. Kleiweg Dyserinck, 
2 blanco. 

Aan dc heeren Klinkhamer cn Knuttel zal de her
benoeming worden medegedeeld, daar beiden niet ter 
vergadering waren opgekomen en wel de eerste wegens 
ziekte en de laatste wegens ambtsbezigheden. Een voor
stel van den heer Bruning om den heer Muijsken bij 
acclamatie tot voorzitter te benoemen, vond steun bij 
de Vergadering, maar stuitte af op den bepaalden 
wensch van den Voorzitter om de wet te handhaven 

en de stemming tc houden. Fr werden 24 stemmen 
uitgebracht, waarvan; 

20 op den heer C. Muijsken, 
1 „ „ „ J. R. de Kruijff, 
I „ „ „ I. H . J. van Lunteren, 
1 „ „ aftredenden Voorzitter, 
1 blanco. 

De Voorzitter bedankte voor dit hernieuwd blijk van 
vertrouwen en stelde de conclusiën van het rapport 
van beoordeelaars aan de orde. De Secretaris gaf 
daarvan lecture en hieraan ontleenen wij het volgende. 

Jieistc prijsvraag: het ontwerp van een vrijstaanden 
predikstoel met doophek cn banken voor doopvaders 
en kerkbestuur in eene Protestantsche kerk. Dc Jury 
stelt voor aan geen der drie ingekomen antwoorden 
de eerste belooning toe te kennen en de tweede (zil
veren medaille met getuigschrift) aan het ontwerp 
„Aus Zeitvertreib in Kure Kneipp". Verder wenscht 
de jury de verdiensten van het ontwerp „Calvijn" 
erkend te zien door daaraan de bronzen medaille met 
het getuigschrift uit te reiken. De heeren A. J. Joling 
en F. J. Bremmer Hzn., beiden te Amsterdam , maak
ten zich respectievelijk als ontwerpers bekend en ont
vingen de hun toegekende belooningen met een kort 
woord uit handen van den Voorzitter. 

Tweede prijsvraag: het ontwerp voor een getuig
schrift , ten dienste der afdeelingen van de maatschappij, 
om te worden uitgereikt aan de bekroonden wegens 
prijsvragen, door de afdeelingen uit te schrijven. 

Geen der zeven ontwerpen voldoet onveranderd aan 
de eischen door de jury gesteld, en de allerhoogste 
onderscheiding zal naar haar oordeel hier niet kunnen 
worden toegekend. Zij stelt daarom voor om aan 
den ontwerper van „Hannes" uit te reiken de bronzen 
medaille der Maatschappij met het getuigschrift, maar 
tevens met hem te onderhandelen ten einde een bruik
baar en waardig diploma te verkrijgen; in het ont
werp zullen eenige wijzigingen moeten aangebracht 
worden, waarna voor een belooning van f 100— de 
ontwerper zijne teekening zou afstaan ter reproductie, 
zoodra deze wijzigingen zijn goedgekeurd 

Met het ontwerp „Honos alit artes" heeft de ver
vaardiger naar de opvatting der jury recht verkregen 
op een vergoeding van ƒ 2 5 — 

De heeren J. L. M. l.auweriks te Amsterdam cn 
C. N. van Goor te Rotterdam, die zich respectievelijk 
als ontwerpers bekend gemaakt hadden, waren niet 
ter vergadering aanwezig. 

Derde piijsviaag: het ontwerp voor een bliksem
afleider met windvaan, bestemd voor een landhuis. 
Geen der twee ingekomen antwoorden kon naar het 
oordeel der Jury in aanmerking komen voor bekroning. 

Het voorstel tot conversie van de hypothecaire 
leening en van de leening ad 5 pCt., te zamen pro 
resto / 58000 bedragende, in eene leening van 65 
mille ad 4 pCt., ontmoette geene bedenking; daardoor 
toch is het mogelijk de verschillende crediteuren te 
voldoen, over eenig kasgeld te beschikken en eene 
besparing op de renterekening te maken. De heer 
J. TL Leliman wenschtc het Bestuur geluk met het 
welslagen der conversie cn stelde de Vergadering 
voor het voorstel aan te nemen, waartoe zonder stem
ming besloten werd. 

De behandeling van de begrooting voor 1894 gaf 
den heer Leliman aanleiding de inrichting daarvan 
te prijzen en de vraag te doen, waarom de ont
vangsten en kosten van het Congres en van den 
50 , l c " herdenkdag niet op de rekening over 1892 
voorkomen. De Voorzitter antwoordde, dat het Bestuur 
gemeend heeft dat genoemde posten niet op de ge-
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wonc rekening konden gebracht worden en daarvan 
eene afzonderlijke administratie gehouden heeft. 

De heer Leliman verzekerde de vraag slechts uit 
belangstelling gedaan te hebben en deed het voorstel 
dc geheele begrooting met een totaal cijfer van 
/ 1 2 . 3 5 0 , zoo voor ontvangsten als uitgaven, goed 
te keuren, waarmede de Vergadering zich vereenigde. 

Dc Voorzitter deelde mede dat een schrijven van 
verschillende leden was ingekomen omtrent uitbreiding 
van het weekblad en dat het Bestuur het voornemen 
heeft deze zaak te stellen in handen van een com
missie , die misschien in de September vergadering 
haar verslag omtrent de gewijzigde uitgave van tijd
schrift en weekblad zou kunnen uitbrengen. De Voor
zitter voegde eraan toe. dat de voorstellen tot 
wetsherziening ter fine van rapport gezonden zijn aan 
eene commissie, bestaande uit de heeren C. B. Pos
thumus Meijjes, J. J. Weve, Henri Kvers en F. J. 
Nieuwenhuis cn dat in de vacature, door het bedanken 
van het vijfde lid ontstaan , alsnog moet worden 
voorzien. 

Dc Voorzitter gaf de vergadering in overweging dc 
September- vergadei ing te Maastricht te houden, waarop 
dc heer Frowein in het midden bracht dat in die 
bijeenkomst belangrijke vragen aan de orde komen, 
reden waarom het aanbeveling verdient de opkomst 
der leden te bevorderen door, bij de keuze der plaats 
van vergadering, den blik meer naar het centrum van 
het land, bv. naar Utrecht, tc richten. 

De Voorzitter antwoordde dat wel is waar gespro
ken is over de benoeming eener commissie, maar 
niet dat de voorstellen tot wijziging der wet in de 
Septeinber--\ ergadering behandeld zullen worden. 

De heer Frowein meende dat in elk geval de i 
wijziging der uitgave van tijdschrift en weekblad in j 
September besproken kan worden en ontving van den I 
Voorzitter tot antwoord, dat het Bestuur daaromtrent l 
cene beslissing zou kunnen nemen zonder de leden te 
raadplegen. De heer Frowein trok het voorstel in om 1 
de September- vergadering meer in het midden van het ! 
land te houden, nu hem verzekerd is dat de wijziging j 
van de wet alsdan niet aan de orde zal worden ge- j 
steld. waarna het voorstel van den Voorzitter, om 
de volgende vergadering te Maastricht te houden, werd 
aangenomen. 

De heer Van Ftteger stelde het nut van eene op- I 
gave der verschillende artikelen, in het tijdschrift der 
Maatschappij opgenomen, in het licht en ontving van 
den Voorzitter de geruststellende verzekering dat aan 
zijil wensch voldaan zal worden cn het bedoelde register 
door den Secretaris bewerkt wordt. 

De heer Leliman bedankte den Voorzitter voor de 
leiding der bijeenkomst, waarna de vergadering ver
daagd werd tot den volgenden morgen. 

Dc leden bezichtigden na afloop der vergadering 
den in aanbouw zijnden Stadsschouwburg en het Wilhel-
mina-gasthuis, waaromtrent in het volgend nommer 
een en ander zal worden medegedeeld. 

-o 

loosheid. 
Na toclichtim 

miasiri, dr heer 
besloten liet B, 

cene commissie, bestaande uit een 18-tal leden van verschillende 
voreeiiigingen, «ral opgemaakt in eene vergadering, op !l Mei jl. 
gehouden, om middelen tc beramen tot vermindering der werke-

der circulaire door den voorzitter dcz.or com-
I. (iosschtilk, en langdurige besprekingen, werd 
«tuur van de Afdeeling uit tc noodigen iu eene 

laiitcngevK vergadering daarover preadvies uit te brengen en 
haar renter te behandelen. 

Daarna verkreeg de heer Th. (I. Si-liill het «oord 0111 eene 
voordracht tc houden over eenige bouwwerken uit Engelsch-Indië, 
die «preker zelf had bezocht. Wegens het vergevorderde uur moest 

I Iwezen van de leden de toelichting, die spreker bjj de uit
gebreide en fraaie collectie photographieen gaf, zeer worden inge
kort. Spreker beloofde echter in eene van de a. s. winterverga
deringen ih' bespreking te zullen voortzetten. 

De Vergadering werd, nadat de Voorzitter aan den heer Schilt 
wi-lgcuieenden dank had gebracht, gesloten. 

Ai iitvki.i.vi. l.i:i:uwAiiia;.\. 
Vergadering van 19 Mei 1898. 

De waarnemende Voorzitter, dc beer S. Baron, opende de vrjj 
talrijk bezochte vergadering, waarna dc notulen van de vorige 
bijeenkomst door den tang. secretaris, den heer J. K. .Nijdaui, 
werden voorgelezen cn oiiverunderd goedgekeurd. 

De Voorzitter stelde dc behandeling der door de Maatschappij 
gestelde vragen aan dc arde, wuarbjj vooral over Vraag li breed
voerig werd gediscussieerd. 

Voor het overige werd de bijeenkomst hoofdzakelijk gewijd aan 
de beschouwing van de ontwerpen, op de in het vorige jaar door 
ile Afdeclil ckoine . uitgeschreven prysvaa„ 

De Jury heelt gerapporteerd, dat «le eerste prjjs niet kan 
worden toegekend; dat echter uau het best gekeurd ontwerp eelt 
eerste premi et vijf-on-tvvintig gulden kun worden verleenden 
aan het daaropvolgende een tweede premie en tien gulden, beiden 
met hef diploma der Afdeclieg. 

De 2c premie, door de Jury voorgesteld, werd door eea der 
leden als eene wjjziging in het programma afgekeurd en de 
vraag deed zich voor of het Bestuur verplicht was daaraan 
zijne goedkeuring tc hechten. Dc Voorzitter antwoordde, dat 
het Bestuur had geineend zich aan de uitspraak der Jarv te 
houden en vond deze uitspruuk in verhand met de ingekomen 
antwoorden alleszins gerechtvaardigd. Al mag de Afdeeling te
vreden zjjn met den verkregen uitslag, moet het bezit van een 
diploma voor een met een prijs bekroond ontwerp zekere waarde 
benouden; op grond daarvan werd besloten dit diploma niet te 
verleenen en slechts eene belooning in geld toe te staan. 

\ cryolgens werd het rapport goedgekeurd en overhandigde de 
\ oorzitter de toegekende hcleuningen niet een welgemeend woord 
van hulde eu waardeering aan de bekroonden; bjj sprak den wensch 
uit dat zjj oji den ingeslagen weg mochten Iduven volharden. 

De bekroonden zijn de I ren ti. J. Ooiinan te Leeuwarden en 
D. M. Koldjjk te Boziim, die de beloonillgen onder dauklietuigitig 
aau dea Voorzitter, aanvaardden. 

Niet» nicer aan de orde zjjude, werd de vergadering gesloten-

OPLEIDING VAX INGENIEURS KN TËUHNOLOGEN. 
Door de vercenigiug van burgerlijke ingenieurs werd in 1891 

cene commissie benoemd om rapport uit te brengen betreffende 
liet technisch onderwijs aan de polytechnische school te Delft. 
Deze 11 issic bestaat uit de leden'A. Iluet, I'. M. L. Kcrkhott', 
.1. de boning, B. A. I. Snethlage eu E. 11. Stieltjes. 

Haar mandaat was: 
„Ken onderzoek in tc «tellen of, en zoo ja , welke w yzigiicen 

in de inrichting cn het ondcrwjjs aan de polytechnische school te 
Delft met het oog op dc opleiding van deu ingenieur en techno
loog wcnschcljjk worden geacht." 

< >iit aan deze opdracht volkomen uitvoering tc geven, is door 
de commissie thans ia ]}t /ii^enieui een Ijjst van vragen gepubliceerd, 
waarop zjj vóór 1 Nov. 1893 van belanghebbenden antwoord ver
wacht aan het adres van dcu heer K. A. J. Snethlage, te Warnsveld 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G uil; Bol WK IN ST. 
At 10:1:1.IM. AMSTKWIVM. 

Vergadering van Vrijdag 19 .l/W 189,,. 

Nu opening vun de vergadering door den Vice-voorzitter eu 
lezing van dc notulen werd medegedeeld dat al» gedeeltelijk be
kroonde op dc Ie prjjsvraag der Afdeeling, „het ontwerp vaneen 
snlnnwiind met schoorstcciihctiinuicring", zich heeft bekend ge
maakt de lieer M. van dor Vlerk, bouw kundige te Helmond en 
dat de bekroonde op do 2c prijsvraag, het ontwerp vun oen raain-
kozjjll met zonneblinden etc. VOOf eene villa, na Opening vnn 
den naaiiibricf bleek te zjjn, de heei-D. II. Logeman tc Rotterdam. 

Nadut dc heeren B. J . Ouëndng cn .1. K. vau der Pek benot I | 
waren tot afgevaardigden voor dc Mei- en Septcinber-vorgaderin-
gen, werd cene ter tafel gebrachte circulaire besproken, die door j 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AuSTKnOAM. 1 it de Haagsche kroniek van het Hdh.: 
„Wat wordt er ontzngljjk veel geschilderd 1 In onze hofstad 

is de schilderkunst zón iu aanzien, dat dc ma/.icklccraars klaag
liederen aanheffen over liet verminderen hunner lessen. Iedere 
jonge dunte, die wat te hcteekeiicu zal hebben en met den stroom 
mee wil, dient met palet cn pciiseclcn tc kunnen omgaan cn 
althans écn schilderijtje op de eene of andere tentoonstelling te 
hebben ingezonden. Vroeger wa» het een wedloop, om een sonate 
van Beethoven of een i|uatre-inains van Brahms of Chopin te 
kunnen spelen; na i» bet er vooral om te doen, een bloemstuk 
of stilleven in olieverf te schilderen, /eer zeker is uau deze 
nieuwe paasie het voordeel verbonden, dut zjj stil eu zonder 
ruchtbaarheid is: die tullnoze piano's martelen onze ooren; schil
derende lieden maken, den hemel zjj dunk! geen leven, maar 
zitten zoo stil als muisjes hun verf te verknoeien . . . . of in ecu 
meesterstuk te herscheppen. Het leven maken komt eerst later 
uls het schilderij voltooid is, en men alle middelen te baat gunt' 
nemen, om het zoo goed inogeljjk onder de oogen van bet publiek 

-O 

te brengen. Waar die ontelbare bloemstukken cu stilleven» 
blijven, i» een onoidoHhaar raadsel; misschien verbergt éon doek 
of paneel er verscheidene onder zjjn verschillende lagen. 

HOOHN. De tentoonstelling van oudheden, die op West-Fries-
land's verleden betrekking hebben, is met Pinksteren geopend, 
en zal tot 4 Juni n. s. geopend blijven. Vele documenten van 
geschiedkundige waarde, zoowel door de gemeenten Knkliuizen 
en Edam, al» door bjjzondcre personen bereidwillig in bruikleen 
afgestaan, moeten danrnii weder worden teruggezonden. Het 
West-Kriesch .Museum, overigens reeds bezienswaardig genoeg, 
is nu in feestdos. De antieke zalen van het vroegere reclitsge-
bouw schenken aan het geheel een cigenaardigen stempel. Vooral 
het legaat van wijlen Mej. M. K. Carbusia» beeft de belangrijke 
collectie zeer in waarde doen vermeerderen. Schilderijen en 
platen, kleederen cn wapenen: gouden, zilveren, porseleinen en 

I glazen voorwerpen uit ouden tijd: oude penningen, oude akten 
I het is alles bijzonder dc aandacht waard. 

Van den uitgewrrkten catalogus der l>ij ïgebrachtc voorwcr-
I pen is nog slecht» het cerate gedeelte (schildcrjjcn en platen 

betreffende| in druk verkrjjgbaar. De bezichtiging vau deze ten-
! toonstelling wordt aanbevolen aan allen, die de onthulling vnn 
• GOOD'S standbeeld komen lijjwoncn. 

A viiTSvvoiai. Door de algemeene vergadering vun het Ambacht 
van Wcstt'rioslaiid, genaamd (ieestineranibaeht, is iu beginsel be-

; sloten tot belnngrjjke verbetering van de afwatering van het Am-
hiicht alhier cn den heer A. II. Raps te Edam, architect van 
Sclicrinerboezem, opgedragen het maken vun een volledig ontwerp 

n stoomgemaal, in staat om 4')0,IHMI M:1. water per etmaal 
de Zuiderzee af te voeren, terwjjl dc bestaande natuurlijke lozing 
do Zuiderzee tevens behouden blijft. 

I van 
op 
op 

Aflevering 5 van De Natuur (uitgave van 
.1. <J. Broose te l'trccht) bevat: 

Dc Samoa-eibiiidcn cn hun bewoners (met 
jjg\ . . De glaciaal-verschijnselen van het 
diluviale tjjdperk. He thcatrofoon (met 
/ie.). Dc meikever plaag (mei fig.). ~ 
Wisselstroomen vun hooge spanning cn hun 
toepassingen (met fig.). Len eigengemaakte 
zonnewijzer (met /i\:). Len electrische 
lucifer (met tig.). Snippers. Sterren
kundige opgaven - Correspondentie. 

PERSONALIA. 
Wegens het overlijden van Dr. (i. J. 

Lcgchekc te Delft, heeft de Minister van 
Binnenlandsche Zaken benoemd tot lid der 
commissie voor bet afnemen der examen» 
B volgens art. «0 en C volgens de urtt. 
lil «5 der wet van 2 Mei 18U3, Dr. P. 
Zeeman, hooglceraar aan tic Polytechnische 
school te Delft. 

— In N'ed.-lndië hebben de volgende mutu-
tiën plaats gehad : 

Benoemd: l.ij den Watent cn »land» 
burgerlijke openbare werken : tot opzichter 
le kl. de opz. 2e kl. II. bi Fontaine; tot 
opz. 3e kl. W. F. II. Cramer cn J. II. 
Boon. 

Overgeplaatst: van de residentie Semarang 
naar de residentie Madioen de opz. Ie kl. 
A. J. Dijkstra ; van de residentie l'rcangcr 
regentschappen dc opz. 3e kl. J. D. 'I h. 
Brunet de Rochebriine. 

Toegevoegd: aan den chef der irrigatie-
iifdecling Branta», met aanwijzing van Modjo-
kerto nl» standplaats, dc opz. 2c kl. C. v. 
Zeventer. 

Verleen,!: een tweejarig verlof naar Kiiropa 
wegens ziekte, aan ilen opz. le kl. by den 
watent enz. D. v. Marion; een jaar verlof 
naar Europa, aan den bouwkundigen ambt. 
Ie kl. lig de »taat»»poorw. F. J- Xellcn-
stejjn. 

VACANTE BETREK KI.N'UEN. 
— Bekwaam machinc-tcc kenaiir 

en teek e n a a r aan de Kon. Muatscbappü 
„de Schelde" tc Vlissingen. Salaris naar 
bekwaamheid. 

— (I e in e e n t e - o p z i c h t c r te \Vijk-
lnj-Duiirstcdc. Jaarwedde /'MIO. Adres den 
Burgem., vóór 1 Juni. 

— G o in e c n t e - b o a w in e e s t c r te 
Zieriksee. Jaarwedde f 14IKI. Adres den 
Burg. vóór 1 Juni. (/.ie advert, in no. 21). 

Opzichter bij den bouw der fun-
deeringwerken aan een gashouder te (ioudu. 
Salaris fl't per maand. Adres den gcmcciite-
botiwniecKter. 

— Hoof dop ai chte t bij de uitvoering 
van een belangrijk werk, in staat om als 
burouiiehcf op te treden. Salaris naar be
kwaamheid. Adres onder no. 83139 aan bet 
Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Hage. 

— Opzie 11 t c r-tce kcllaiir, die zelf
standig kan detaUleeren en waterpass*». 
Snlari» f~b il 9(1 per niuiind. Adres onder 
no. 8314(1 aan het Alg. Ned. Adv.-blad, te 
's-Hage. 

— B o li w k li n d i g o p z i e h t e r -1 e e-
kenaar. Adre» lett. P. D., boekh. Wenk 
en Birkhofl' te Rotterdam. 

A D V E R T E N T I Ë N . 
S T O O M T I M M E R -

H O U T W O L - F A B R I E K . 
DIJK.ÏRMAN * BDIJZERD, Breda 

S P E C I A L I T E I T in verplaatsbare 
H o u t e n w o o n h u i z e n . l ü r e r t i e -
k e e t e n . Z i e k e n b a r a k k e n cn 
Huinkoepe lN . 

Lijstenschavorij voor betimmeringen. 
H O I ' T W O l i tot opvulling van 

P L A F O N D S enz. 

Maatschappij totExploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDINC. 
Op IHnutleifi den « d o n .funi 

IHH3. des namiddags ten % ure tinknie 
tijd), aan hot Centraalbureau (Ier Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij ile Moreelse Laan te UTBKCHT, 
van : 

15 E S T E K Xo. (107. 
H e t m a k e n v a n den onder

en bovenbouw v a n een 
tva terkrann en het leve
r e n en leggen v a n eene 
g ie t i jzeren nate l - l e id ing 
niet toehehooren op het 
istation R o t t e r d a m l r . 1 ' . i 

Begroot i n g /' 8551!.—. 
Dc besteding geschiedt volgens § 491 

van het bestek. 

Het bestek ligt van den Slisten Mei 
lHibl ter lezing 1 het('entranlbiireau 
bij de Moreelse Laan en aan het bureau 
van den Hoor Sectie-Ingenieur W . : 
I I O E l ' F F T te Rotterdam en is op fennro 
aanvraag (por brief taan gonoonul Cen
traalbureau 1 Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van j 
/ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en. 
Werken) endoor den Sectio-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zul geschie
den den Slisten Mei ÏS'JÜ, ten H u r e n ; 
voormiddag (Went Karo/ieexrlir lijd). 

UTRKCIIT, den ISilell Mei 1898. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDINC. 
Op Maeintlaa den Wen J*tni 

IH»:t. des namiddags ten l'/s ure 
(d ireenwirht i jd) . zal in het Cen
traal Personenstation tc AMSTKKDAM, in 
het lokaal naast ile wachtkamer :>e 
klasse (ingang vestibule), worden aan
besteed : 

Volgens bestek Xo . Ö4H. 
Het m a k e n v a n a b r i » v o o r d e 

ha l ten a a n de waehtpnw-
ten Mans. 5. ti. UK 14 e n : » » 
op den spoorweg l . e e u » ar
den-Stavoren . 

K a m i n g f M M . 
Volgens bestek Xo . 668 : 

H e t verbreeden v a n den wpoor-
weg, « i jx ig ing der spoor-
i n r i r h t i n g . n i a k e m nu twee 
verhoogde p e r r o n » niet hou
ten o v e r k a p p i n g e n en a b r i » 
en het m a k e n v a n * p r i -
v a a t g e b o u w t j e » , met bi.jbe-
hoorende w e r k e n op het 
halte-emplaeement Y O K K . 

K a m i n g f l « , 5 « I O . — 
Bestekken Xo . ">4H zijn tegen betaling 

van /'0.50 en X o . "><>:{ met teekening. 
tegen /' I.50 verkrijgbaar aau liet Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te AMSTKII-
IIAJI bij ilen Portier, of op fenneii aan
vraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels (aau aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag WOrdt geen gevolg gegeven 1 aan 
het Bureau Weg en Werken,kamer l-">4. 

Aanwijzing wordt gedaan uls in do 
bestekken vernield. 

l ie AiliiiliilMli-nlciir. 

BOUWTERREIN. 
Aan dc Koermi i i idsrhe » t r m i t 

en buiten ile d.'elderoehe Poort te 
l #•»• /««» zijn verschillende HOI II -
Ti:Hlii:i\i:\ T E K O O P . Adres 
bij den beer V A X H A S S E L T aldaar. 

Rietplankenfabriek. 
J. W. MOLIJN. -

Plafonds, Scuaralieiiiureii, Veiililatiekokers. 
ONBRANDBAAR GELUID- en WABMTE-ISOLEEREND. 

FlO&tCO KESSLER ' v e r l , " r , l l n * - verduurKainlna; van Kalk- cn Zandsteen, 

(iOMtlta. 

C e m e n t s t r e n . e i p s enz. 
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Maatschappij tot Exploitatie vaa 

va n 

AANBESTEDING. 
Op IHitMiliiff den /."Men •MtiÈti 

lH»:t. de* namiddags ten 8 ure (lokale 
tijil), iiiin liet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te UTBKCHT, 
van : 

H E S T E K No. (122. 
L e v e r e n v im g e t r o k k e n ijze

ren lui IU •»••••<>'•>''''• ' er ver-
v n u g i n g v n n l » e - t a a n d e 
houten op ile l i j n e n v a n 
den v o o r m a l igen \edei--
lii nd wellen Itlii.jn-pooi--
weg . 

I tegroot ing / 4Sj:iOO.—. 
besteding geschiedt v o l g e n s § 2 7 

het bestek. 
Het bestek ligt van den 24sten Mei 

1893 ter lezing aan hel t'entraalliureau 
bij de Moreelse Laan en aan de bureaux 
van ile Heeren Sectie-Ingenieurs 11. E . 
H E U N K E te l ïrerlu en F. S A S S E N te 
Nijmegen en is op franco aanvraag (per 
brief) aan genoemd Centraalbureau 
(Dienst van Weg en WeikenI te be
komen, tegen betaling van / O..1(1. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door de Sectie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den oden Juni 1893 ten in 
uren voormiddag opliet hureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur H. E . H E l ' X K E 
te Utrecht (Weet Europeesche lijdt. 

I'THKCHT. den 20stcn Mei ÏSSIII. 

Maatsch:ppij totExpïoitat ievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D I N S D A G den « d e n Juni 1893, 

des namiddags ten 2 ure (lid.idi lijd/, 
aan bet Centrtialburoau der Maat
schappij im Exploitatie van Staats
spoorwegen hij de Moreelse Laan le 
Utrecht, van: 

Hestek No. (i()S. 
H e t in:iben v a n eene « a - c l i -

i i i r i r h t i n g voor r i j t u i g e n 
op het M t a t i o n Z W O I . 1,1'.. 

Itegroot ing / l « 0 0 . — . 
De besteding geschiedt volgens § IS 

van het bestek. 

Het bestek ligt van den •-'listen Mei 
1893 ter lezing aan het Centraalbureau j 
bij de Moreelse Laan ea aan het bu-
rcau van den Heer Sectic-I nironioiir W. i 
J . K L E K K D E R E U S te Me/mel en is op 
franco aanvraag Iper brief l aan <ro-
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen tegen beta
ling van /' 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
V e r k e n ) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschie
den den 27sten Mei ls'.M ten !» uren 
voormiddag (He*/ Etiropecsche tijd/. 

UTBKCHT, den lelden Mei 1893. j 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR van het DIAKO-

XESSEXll IIS te I.KKI: WAHDK.N is voor
nemens A A X T E B E S T E D E N : 

het bouwen v a n een UK-
M T K ' I I T voor v e r p l e g i n g 
v a n r u i m Hit 1 ' n t i ë n t c n 
met l i i i i - v e - t i u g voor 345 
I* l e e g se H M te r M, a a n « len 
X o o r d e r x i n g e l a l d a a r . 

Bestekken met teekeningen zijn na 
17 Mei tegen betaling van /'4 per stel 
verkrijgbaar bij den Architect W . C. 
D E GKO< >T te Leeuwarden, waar tevens 
de teekeningen ter inzage liggen en 
inlichtingen zijn te bekomen. 

Dc aanwijzing 5 Juni , 'snamiddags 
.'! uur, plaatselijke tijd, bijeen tc komen 
bij den Heer S. Dl'. K O O S . buiten de 
Vrouwenpoort, en do insehrijvingshiljct-
ten in tc leveren den 7 Juni aan het 
D I A K O X E S S E X I I I T S aldaar. 

ten ld uur voormiddag, te beginnen 
te Rotterdam t It est Luropcesche tijd). 

UTBKCHT, den 2(1 Mei IS!),'). 

WATERLEIDING 
VAN 

Maatschappij totExpïoi tat ievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
op HiiiMilag den l.'t J u n i 1898, 

des namiddags ten Ü ate (lokale tgd), 
aan hot Oontriialbureau der Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, Tan! 

Bestek No. ( i l l . 
Het o p r u i m e n v a u den be-

- tna i ide i i bovenbouw der 
houten h r u g g e n o p de l i j n e n 
v a n den v o o r n i a l i g e n Xe-
«I e r I ii ii 11 Ne li e u It h i j u • poor-
weg , het - l e l l e n v a n een 
n i e u w e n bovenbouw (met 
b i j l e v e r i n g v a n e i k e n h o u 
ten brugl iggerM en d e r a i l -
l e e r b a l k e n ) op de te wijz i 
gen landhoof i l en o l ' p i j l e r » 
en liet v e r r i e h t e n v a n daar 
mede i n v e r b a n d - taande 
w e r k e n : in d r i e perceelen. 

: perceel I ƒ 15900.— 
I „ II - 31500.— 

I tegroot ing , J U . 8800.— 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van BREDA zullen op A M » 
eleefi den #* tteeeti /MIM. des mid
dags ten 12 uur (locale tijd) ten Raad-
huize 

A A N B E S T E D E N : 
Bestek no. (>. 

H e t m a k e n der <>ebouwen 
voor het 1'omp-tnt ion en 
v a n eenige verdere wer
k e n in de M e t e r » r h e H e i 
de, voor «le g emeente l i jke 
W a t e r l e i d i n g . 

Bestek en teekeningen liggen ter visie 
ter Secretarie der Gemeente en ten 
kantore van den Ingenieur J . S C H O 
T E L , Oostzeedijk te Botterdam, en zij n 
tegen / ' 3.50 pér Stel te bekomen bij 
de Uitgevers GKHHS. OIKOOI' te Breda 
en bij genoemden Ingenieur. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Woensdag ; i l Mei a. s., des voor
middags ten 10 uur (locale tijd). 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
E u . G U L J É , 

Burgemeester. 

A . It. VERMEULEN, 
Secretaris. 

\ f 55700. -
De besteding geschiedt volgens § .'(1 

van bet bestek. 
Het bestek ligt van den 24 Mei 

1893 ter lozing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan de bureaux 
van de Heeren Sectie-Ingenieurs 11. E . 
BEI X K E te Utrecht en F . S A S S E N 
te Xijmeacn en is op franc-a aanvraag 
(per brief) aan genoemd ('entraalbu
reau iDienst van Weg en Werken) 
te bekomen, legen Detail Hg van / 0.50. 

inlichtingen worden gegeven aan het 
('entraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden : / 'treeht—Arnhem den 5 Juni 
IS'.lll ten 11.15 voorinidilags, te be
ginnen bij K . M . :is.4.")l tusschen Hou-
tenscbe pad en Vechten. 

Amsterdam—I'treeht den li Juni 1S!);I 
ten II..11 voormiddag, te beginnen te 
Amsterdam. 

Botterdam Utrecht den 7 Juni 1H'.)3 

AANBESTEDING. 
Het B E S T U U R van de Vereeniging 

KONING WILL LM III IS gevestigd 
te Amsterdam, zal op Ë'rijelteg ï'tree 
J i u u ' a. s. te twaalf uur in het Evan
gelisatielokaal te l./miiiden 

* i i i i i l > « ? « t o c l e i i : 
Het bouwen v a n een V o l k - -

koff lehulN met logement 
voor Z e e l i e d e n te • .1 
den gemeente t e l - en . 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den 
architect J . W ü L B E R S , Wagenweg 
no. 5<> te Haarlem en aanwijzing op 
het terrein Dinsdag '.Ut Mei, des voor-
middags ten elf uur. 

Bestek en teekeningen zijn tegen 
betaling van / I.50 te bekomen bij 
den boekdrukker R U I G R O K , Klein 

Heiligland te Haarlem. 

Opzichter - Teekenaar. 
Een J O X t . J I t : \ K C I I practisch cn 

theoretisch ontwikkeld, wenscht, door 
ntloop der werkzaamheden, geplaat - t 
te worden als O I ' X K H T h l t - T K K -
K t : \ . \ A It in het binnen- of buiten
land; ook eenige bekendheid van Water
werk en gebruik van alle benoodigde 
instrumenten. Adres onder letters C. JL 
Bureau van dit Blad. 

Tordrukkeryder Vcunoots. „Het Vaderland" 

B E R I C H T . 

Zij, die zich met i Juli a. s. op Dc Opmerker 
abonneeren, ontvangen de tot dien datum ver
schijnende nommers gratis. 

Dc Administratie. 

A L G E M E E N E VERGADERING 
VAN DB 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
HOUWKUNST. 

(Vervolg en slot van bladz. 172). 
De vergadering, Donderdagmorgen 25 Mei in het 

maatschappelijk gebouw gehouden, werd tegen elf 
uren geopend door den heer J. R. de Kruijff met de 
mededeeling, dat dc Voorzitter door ongesteldheid 
verhinderd was ter plaatse tc zijn en zijn taak voor 
heden aan den Vice-voorzitter had opgedragen. De 
heer De Kruijff, de toegevendheid der Vergadering 
inroepende, stelde daarop de preadviezen van het 
Bestuur der Maatschappij op de zeven gestelde vragen 
aan de orde. 

Daar die preadviezen in hun geheel in het Bouw
kundig Weekblad zijn opgenomen, kon de voorlezing 
daarvan achterwege blijven; de vijf eerste vragen 
gaven geen aanleiding hoegenaamd tot gedachten-
wisseling en eerst bij de zesde vraag ontstond eenige 
discussie. De heer Van Ettcgcr maakte de opmerking 
dat het preadvies zijns inziens te kort was en dat er 
niet voldoende gewezen was op het goede der uitvoering 
van werken in eigen beheer, waaromtrent door den 
heer Tellegen op het Congres belangrijke mededee
lingen waren gedaan. 

De heer Van Malsen bracht in het midden dat 
daarmede wel degelijk rekening was gehouden en 
voegde eraan toe, dat hier geen sprake is van een 
sociaal vraagstuk, maar wel van eene vakvraag. In 
vele opzichten moet de uitvoering van gemeentewerken 
in eigen beheer ontraden worden en al werd het 
stelsel van openbare aanbesteding door alle gemeente
besturen afgeschaft, dan nog zou het eigen beheer 
geen regel zijn, want het werk van particulieren is 

van grooter omvang dan dat der gemeenten. Er zijn 
groote tegenstanders van het eigen beheer voor ge
meentewerken, wijl dit aanleiding kan geven tot 
allerlei begunstiging, die door concurrentie afgesneden 
wordt. Het is toch in de eerste plaats noodig zich 
rekenschap tc geven van de wijze, waarop dat zoo
genaamde eigen beheer zal geschieden; worden de 
werken door de gemeente aan een baas opgedragen 
en worden daarbij enkele bepalingen vastgesteld, dan 
vervalt men in onderhandsche aanbesteding. Om dit 
te ontgaan zou de gemeente werklieden moeten aan
nemen, en allerlei hulpmiddelen aanschaffen, maar 
dan komt men tot eene kostbare wijze van werken, 
die het nadeel heeft dat men op het eene oogenblik, 
als er veel werk is, zich met een samenraapsel van 
volk zal moeten behelpen, terwijl 't op het andere 
aan bezigheden zal ontbreken. De sociale quaestie 
heeft met dc beantwoording der gestelde vraag niets 
te maken, als men zich bepaalt tot de opsomming 
der voor- en nadeelen van openbare besteding boven 
eigen beheer. 

De heer Van Etteger verklaarde door het antwoord 
van den heer Van Malsen niet voldaan te zijn, al 
werden ook vele bezwaren door hem gedeeld. Spreker 
wees op de gemeentewerken te Rotterdam, waar de 
groote gebouwen in het openbaar worden aanbesteed 
en alle daarvoor geschikte werken en ook die van 
het onderhoud door eigen werklieden worden uitge
voerd. Dc lieer Van Etteger noemde dit den goeden weg. 

De heer Van Malsen antwoordde dat de toestand 
te Rotterdam eene uitzondering moet genoemd worden, 
daar niet alle gemeenten op het bezit van een zoo 
eminent personeel en zulke voor eigen beheer geschikte 
werken kunnen bogen. 

Nadat de heer Leliman had medegedeeld dat bij 
de gemeentewerken te Amsterdam slechts werken 
van een klein bedrag door eigen werkvolk worden 
uitgevoerd, werd na korte gedachtenwisseling het 
uitgebrachte preadvies onveranderd aangenomen. 

De zevende of laatste vraag betrof de wijze van 
gunning bij openbare aanbesteding en meer bepaald 
de beoordeeling der regeling, zooals die door de 
Vereeniging voor burgerlijke ingenieurs was vastge-
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steld. In het preadvies, door het bestuurslid Knuttel 
uitgebracht, werd laatstgenoemde regeling aanbevolen 
en dc heer Van Kttcgcr bracht in het midden, dat 
hij zich met het denkbeeld der keuze van den aan
nemer uit dc drie laagste inschrijvers zeer goed kon 
vereenigen 

De heer Van Malsen meende echter, dat het beter 
was de keuze te doen uit alle aannemers, die bij de 
aanbesteding hadden ingeschreven en toonde aan hoe
de aannemers het recept, door de Vereeniging van 
burgerlijke ingenieurs gegeven, illusoir konden maken. 

De heer Leliman gevoelde zich gelukkig met deze 
beslommeringen niets te maken te hebben en gat' den 
raad het werk te gunnen aan den aannemer, die het 
dichtst bij de begrooting van den architect kwam. 

De heer Van Malsen wilde dien weg niet op cn 
verzekerde den vorigen spreker, dat de meerderheid 
der aannemers met zulk eene regeling geen genoegen 
zou nemen; het valt toch niet te ontkennen dat vele 
aannemers de begrooting beter kunnen maken dan 
de architect en men nimmer zekerheid heeft dat de 
berekening van den laatstgenoemde goed is. Daarbij 
komt dat allerlei omstandigheden op het eindcijfer 
eener begrooting van invloed kunnen zijn en als sprekend 
voorbeeld werd het stationsgebouw der voormalige 
Rijnspoorweg-maatschappij tc 's-Gravenhage aange
haald , door spreker aangenomen voor / 80,000 minder 
dan de opvolgende inschrijving en beduidend onder 
de begrooting. En toch was die inschrijving goed, 
want de directie, die uitgraving van het veen cn 
aanvulling met zand voorschreef, had daarbij op 5 M 
hoogte gerekend, terwijl het den laagstcn inschrijver 
bekend was dat 1.5 M. voldoende was. Zulke zaken 
komen meer voor en uit dien hoofde kan de be
grooting van den architect niet tot maatstaf voor 
beoordeeling der inschrijvingen dienen. 

Het preadvies werd aangenomen, waarna de Voor
zitter den verschillenden sprekers dank bracht en ge
legenheid gaf tot het doen van vragen of voorstellen. 

De heer Van Etteger maakte daarvan al aanstonds 
de vraag of reed gebruik en deed 

omtrent minimum loon en maximum arbeidsduur 
waartoe op het Congres van 1892 en dc daarop 
volgende algemeene vergadering te Groningen be
sloten was, in de bestekken waren opgenomen en 
wat de ondervinding daaromtrent had geleerd. 

De heer Van Malsen antwoordde, dat de voor
schriften door hem, geen architect zijnde, niet werden 
toegepast, maar dat in 's-Gravenhage verschillende 
architecten ze in de bestekken hebben opgenomen en 
wel met goed gevolg. In den beginne gaf dit moeilijk
heden , maar deze werden overwonnen; zoo liet de 
architect Van Liefland, ten einde het werkvolk met 
de besteksbepalingen niet onkundig te laten, het 
minimum loon en den maximum arbeidsduur aan de 
deur van de directiekeet aanplakken. De hoofdzaak 
is dat de bepalingen voor elk bijzonder geval worden 
vastgesteld, zoowel wat het bedrag van het loon als 
den duur van den arbeid aangaat, zonder daarbij te 
letten op de oplossing van de sociale quaestie over den 
werkdag van acht uren. Men denke daarbij den arbeid 
evengoed te omschrijven als de soorten van materiaal 
en beschouwe de zaak als eene vakvraag; zoo doende-
zuilen de voorschriften spoedig ingang vinden evenals 
de verzekering der werklieden, die thans vrij algemeen 
is en waaromtrent vroeger allerlei onoverkomelijke 
bezwaren geopperd werden. 

De heer Van Etteger bracht den vorigen spreker dank, 
maar is niet voldaan; hem toch werd door het Gemeente
bestuur van Zutfen opgedragen het normaalloon te 

bepalen cn om hiertoe tc geraken had hij een arbeids
raad in het leven geroepen om deze zaak gezamenlijk 
te bespreken. De werkbazen, die daarin zitting hebben, 
zijn tegen het vaststellen van een normaal loon en 
willen vrij blijven, terwijl zijnerzijds gewezen wordt 
op dc moeilijke controle over het werk, dat aan den 
winkel cn met op het bouwterrein gemaakt wordt; 
ook dc regeling van het loon van jonge of minder 
goede werklieden gaf bezwaar. 

De heer Van Malsen zeide dat het moeilijk zal zijn 
den heer Van Etteger, die zelfverklaarde de belang
rijke brochure van den heer Mouton gelezen te hebben, 
te bevredigen en was van meening dat de oplossing 
in vele gevallen met eenige moeite gepaard zou gaan, 
maar dat in overleg met de directie van de voor
schriften kon worden afgeweken. In dergelijke geval
len moet dc architect kunnen beslissen evenals dit 
met dc keuring van materialen geschiedt. Is dc eerste 
schrede eenmaal gedaan, dan zal de tweede weldra 
volgen. 

Hiermede was de discussie over dit vraagstuk van 
den dag gesloten; de Voorzitter bedankte den heer 
Van Malsen voor zijn heldere uiteenzetting en gat 
het woord aan den heer M. Symons om een voor
dracht te houden over de verwarming en luchtver-
versching van den in aanbouw zijnden Stadsschouwburg 
te Amsterdam. 

Spieker wees erop dat bij het ontwerpen van de 
verwarming en luchtverversching van een schouw
burg, die van de toeschouwersruimte met het daaraan-
grenzendc tooneel op den voorgrond treedt. De groote 
afmetingen leiden er van zelve toe , dat de stoom de 
aangewezene warmtebron is. Gelijk bij alle groote 
inrichtingen, zoo woog ook bij den Anisterdamschcn 
schouwburg de vraag zwaar of niet de electrische 
verlichting en krachtverbruik ten dienste der ventiia-
teurs aan de verwarming gekoppeld zoude worden, 
met andere woorden dat de directe stoom tot eerst
genoemde doeleinden zoude worden benuttigd, terwijl 
de afgewerkte ten dienste van de verwarming zoude 

voorschriften ] worden gebruikt. De aanleg is zoodanig uitgevoerd, 
dat zoowel met directen als afgewerkten stoom kan 
worden verwarmd. 

In een der sousterrain-lokalen zijn drie Cornwalls-
ketels van ruim 75 M-. verwarmingsoppervlakte ge
plaatst, welke in staat zijn stoom van 7 atm. overdruk 
te kunnen leveren. De hoofdstoom- en condensatie-
buizen zijn allen in een tunnel in het dessous ge
plaatst; door aangebrachte vertakkingen wordt de 
zaal verwarmd, terwijl het tooneel door een andere 
leiding, ten dienste van het achtergebouw gelegd, van 
stoom wordt voorzien. 

Ten dienste van zaal cn corridors zijn 6 verwarmings
kamers aangelegd, waarin de noodige kraagbuizen 
zijn geplaatst. 

Tengevolge van de ligging der vestibule, welke de 
geheele ruimte gelijkvloers onder de zaal in beslag 
neemt, ontstaat de moeielijkheid om de warme lucht 
in de zaal te voeren. Intusschen zijn er een genoeg
zaam aantal openingen gevonden kunnen worden, die 
de benoodigde warme lucht in de zaal toelaten. 

De buizen in dc verwarmingskamers kunnen in 
overeenstemming met tie buitentemperatuur geheel of 
gedeeltelijk buiten werking worden gesteld, terwijl op 
de buizen een bak is geplaatst, waardoorheen een 
stoombuis loopt, die het water daarin doet koken en 
zoodoende 's winters den benoodigden waterdamp aan 
de lucht mededeelt, 's Zomers treedt de lucht door 
dezelfde openingen in de zaal; de benoodigde water
damp wordt haar evenwel in den vorm van stofregen 
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in de tunnels toegevoegd. In de tunnels worden twee 
ventilateurs geplaatst, die door electrische energie 
worden bewogen, eene toepassing der electriciteit die-
in de toekomst eene groote rol zal spelen. Deze druk-
ventilateurs voeren dc lucht in de zaal, terwijl twee 
boven in den afvoerkoker aangebrachte cn eveneens 
door middel van electriciteit bewogen ventilateurs 
de verbruikte lucht uit de zaal zuigen. 

De mededeelingen van spreker, tloor teekeningen 
toegelicht, wertlen met belangstelling aangehoord en 
dc Voorzitter bracht den heer Symons dank voor de-
gehouden voordracht, die van nut zou blijken te zijn 
bij het bezoek van de leden aan het gebouw. Een 
woord van dankbetuiging werd gericht tot de ter 
vergadering opgekomen leden en meer speciaal tot 
de eereleden J. II. Leliman en G. E. V. L. van 
Zuylen voor de betoonde belangstelling, waarna de-
vergadering gesloten werd. 

Toen het ontbijt nieuwe krachten gegeven had, 
werd de tocht naar den Stadsschouwburg ondernomen, 
waar de bezoekers ontvangen werden tloor den ar
chitect J. Springer , die hen uitnoodigdc de plannen 
en detailteekeningen in oogenschouw tc nemen. Deze 
vormden een hoogst belangrijke verzameling, waarbij 
de artistiek getcekende ontwerpen van de smaakvolle 
binnendecoratie meer in het bijzonder de aandacht 
trokken. 

Onder leiding van den heer Jan Springer en den 
hoofdopzichter werd eene wandeling door het gebouw-
gemaakt en deze was in allen deele interessant, daar 
het gebouw in wording is en de belangrijke ijzercon-
structicn voor de verschillende rangen juist gesteld 
werden. Uit den aard der zaak moest de wandeling 
nu en dan onderbroken worden, maar de bezoekers 
hadden daarbij gelegenheid zich te overtuigen, dat de 
bouw met kracht ondernomen was en dat vele werk
zaamheden in korten tijd waren tot stand gebracht. 
Al is er veel gedaan, zal het niet dan met inspanning 
mogen gelukken om de deuren van den schouwburg 
in den aanstaanden winter te kunnen openen. De afme
tingen van de tooneelruimte, die de hoogte heeft van 
27 nieter, uit den vloer van het sousterrain tot den 
onderkant der kapspanten genieter, gaven een goeden 
indruk van de inrichting van het geheel. 

Na eene wandeling om het gebouw, waarbij de 
goede uitvoering van het geheel werd geprezen, bracht 
de heer De Kruijff in zijne kwaliteit van Vice-voor-
zitter den heer Springer oprechten dank voor de be
toonde welwillendheid. 

Van den schouwburg togen de leden naar de iste 
Helmersstraat om een bezoek te brengen aan het in 
aanbouw zijnde gemeentelijke Buitengasthuis, waar de 
architect VVcissman de leden ontving in de recreatie
zaal van het gebouw voor zenuwlijders. Toen allen 
gezeten waren, gaf hij een kort overzicht van de geschie
denis van dit ziekenhuis, waaraan wij het volgende 
ontleenen. 

Tot voor weinige jaren verkeerden de Amster
damsche ziekenhuizen in een toestand, die zeer veel 
te wenschen overliet. Zij bestonden uit gebouwen die 
niet alleen geheel ongeschikt waren voor het doel, waar
toe zij wertlen gebruikt, maar zij waren ook te klein om 
het groot getal patiënten te kunnen bevatten. Aan de 
eischen, die de hedendaagsche hygiënisten stellen, 
kon dan ook slechts voor een zeer klein gedeelte 
voldaan worden 

Het Binnengasthuis was in 1579 gesticht op een 
gedeelte van de gronden, eertijds aan de Oude en 
Nieuwe Nonnenkloosters behoorende. De van die 

kloosters afkomstige gebouwen werden toen zoo goed 
het ging voor hunne nieuwe bestemming ingericht en 
deden dienst tot in onzen tijd. Wel werden zij in den 
loop der eeuwen verscheidene malen veranderd en 
verbouwd, maar eerst door den bouw der Kraam
inrichting aan de Oude Turfmarkt kwam in 1869 de 
eerste vergrooting tot stand, terwijl een tweede uit
breiding volgde door de stichting van het Vrouwen-
verband , dat in 1876 op de plek van het voormalig 
O.-Z. Heerenlogcment werd opgericht. De oude ge
bouwen werden in 1888 voor een groot deel gesloopt 
en zijn thans vervangen tloor een paviljoen, dat aan 
de eischen der moderne hygiëne voldoet. 

In 1630 werd buiten de wallen der stad, op een 
weiland nabij de Overtoomsche vaart, een zoogenaamd 
Pesthuis gebouwd, dat dienen moest ter vervanging 
van een ander, buiten de I leiligewegspoort gelegen. 
In 1635 werd de nieuwe stichting in gebruik genomen. 
Na in 1732 door brand beschadigd te zijn, werd zij 
hersteld; zij bestaat nog als het Buitengasthuis. Daar 
het niet mogelijk was, dit geheel verouderde gebouw 
te verbeteren, was het noodzakelijk, tot de stichting 
van een geheel nieuwe inrichting over te gaan. 

In 1886 werd tot den bouw van dit nieuwe gast
huis besloten 

Het terrein, waarop het nieuwe Buitengasthuis thans 
gebouwd wordt, beslaat eene oppervlakte van bijna 
53000 M'-'., vroeger grootendeels weiland en is van 
1.40 -r A. 1'. tot 1.10 + A . I'. met zand opge
hoogd. 

Gebouwd en bijna voltooid zijn: 
twee paviljoenen, elk voor 116 bedden, 
een „ ., „ 100 zenuwlijders, 
vier barakken „ „ 28 bedden, 
een gebouwtje „ anatomie en lijkenkelders, 
een woning „ den Geneesheer-directeur; 
een gebouw voor administratie met woningen voor 

doctoren, verpleegsters enz., in welk gebouw ook 18 
betalende zieken verpleegd kunnen worden. 

In bovengenoemde gebouwen is gelegenheid voor 
het verplegen van 462 patiënten. 

In de paviljoens voor 116 bedden is in de zalen 
voor elk bed ruim 8 M-. oppervlakte beschikbaar en 
ruim 38 M' . luchtruimte. 

In het paviljoen voor zenuwlijders zijn de nacht
zalen berekend op 6.5 M*. oppervlakte en 30 II*. 
luchtruimte per bed. 

In de barakken is voor elk bed in de zalen bijna 
9 M ' en 42 M*. gerekend, terwijl in de isoleerkamers 
per bed 15 M*. oppervlakte en 75 M-'-. luchtruimte 
aanwezig is. 

In aanbouw is het economiegebouw, beslaande eene 
oppervlakte van ongeveer 1600 M'J. en bestaande uit: 
apotheek, stoomwaschinrichting, spijskeuken , maga
zijn voor goederen en artikelen voor de huishouding, 
provisiekelders groot ongeveer 300 M \ , desinfectie-
inrichting, machinekamer en ketelhuis. 

In het ketelhuis zijn 3 stoomketels geplaatst , elk 
lang 7.50 M. met eene middellijn van 2.10 M en een 
verwarmend oppervlak van 70 M*., welke stoom leveren 
van 6 atmosfeeren, terwijl de fundamenten voor nog 
2 dergelijke ketels gelegd zijn. 

De stoomschoorsteen is 35.80 M. hoog boven A. P. 
De stoom wordt gebruikt: voor het koken van spijs, 
volgens systeem Becker en Ulmann te Berlijn; voor 
het drijven der verschillende waschmachines in het 
waschhuis volgens systeem Oscar Schimmel te Chemnitz; 
voor het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek, 
voor het desinfecteeren van goederen en voornamelijk 
voor het verwarmen der verschillende gebouwen en het 
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verschaffen van kokend water in de z. g. theckeukentjes 
cn warmwater voor de baden. 

In tunnels, die tusschen dc gebouwen onder den 
grond en in de gebouwen onder dc vloeren liggen en 
die eene lengte hebben van bijna I I O O meter, wordt 
de stoom door gesmeed-ijzeren buizen onder eene 
spanning van 5 a 6 atmosfeeren naar de gebouwen 
geleid; in elk gebouw door reductietoestellen tot I ' /» 
atmosfeer herleid en van daar in allerlei richtingen 
naar de stoomkachels cn stoomzuilcn gevoerd, die in 
de hoeken der zalen en vertrekken in gemetselde ver-
warmingsnissen geplaatst zijn. 

Het aantal dezer stoom- of ribbcnkachels bedraagt 
397 en dat der stoomzuilcn 144. 

De inhoud der 336 zalen, vertrekken, corridors enz. 
welke verwarmd moeten worden, bedraagt 55000 M 3 . 

Afzonderlijke buislcidingcn brengen den stoom naar 
de badkamers, alwaar stoomstraalmengkrancn boven 
25 badkuipen zijn aangebracht, terwijl ook afzonder
lijke buisleidingen naar 23 theckeukens zijn gelegd 
waardoor het duinwater in boven de gootsteenen 
geplaatste, van vertind koper vervaardigde reservoirs, 
door stoomspiralcn tot kookhitte wordt verwarmd. 

De tunnels tusschen de gebouwen, samen lang 330 
meter, zijn 1.50 wijd cn 1.15 en 1.35 M. hoog en 
vervaardigd volgens systeem Monier, door de Amster
damsche fabriek van cement-ijzcrwerken van de heeren 
Stevens en Van Ommen van Guylik. 

Ze zijn bij elk gebouw voorzien van afsluitkleppen, 
die in de buitenlucht uitmonden cn dienen om den 
toevoer aan verschc lucht in de tunnels te regelen, 
terwijl in de gebouwen de meeste der gemetselde ver-
warmingsnissen door in de muren gespaarde lucht-
kanalen met hen in verbinding zijn gebracht. 

Hoewel de stoomleidingsbuizen in de tunnels met 
een isoleerende stof zullen worden bekleed, is de uit
straling der warmte toch niet volkomen belet en wordt 
daardoor de lucht in de tunnel voorgewarmd en kan, 
naar gelang de roosters en kleppen zijn gesteld, door 
middel van de hierboven genoemde kanalen of direct 
als verschc lucht of, nadat ze in de nis door de stoom-
kachel is verhit, als warme lucht in de lokalen bin-
nenstroomen. 

Door afzonderlijke buisleidingen wordt het conden-
satiewater naar het ketelhuis teruggevoerd en weder 
als voedingswater gebruikt. 

Deze centrale stoomverwarming is ontworpen cn 
wordt uitgevoerd door Gebrüder Sülzer te Winterthur. 

Tusschen het in aanbouw zijnde gasthuis en de 
Bilderdijkstraat ligt terrein, aan de Gemeente en aan 
de gasthuizen behoorende, en bestemd voor eventueele 
uitbreiding; door het bouwen van nog 4 paviljoenen 
en 2 barakken kan het aantal patiënten tot ruim 1100 
worden gebracht. Het economiegebouw en het admi
nistratiegebouw zijn nu reeds zoo groot ontworpen 
en gebouwd dat vergrooting daarvan, door vermeer
dering van patiënten, niet noodig is. 

Het gebouw werd daarna in oogenschouw genomen 
en op het terrein bewogen zich verschillende groepen, 
nu eens her- cn dan weer derwaarts, terwijl de 
heeren Wcissman en de assistent gemeente-architect 
H. Leguijt zich beijverden om inlichtingen te geven en 
verschillende ragen te beantwoorden. Ontegenzeglijk 
is Amsterdam door dit gebouw in het bezit gekomen 
van een ziekenhuis, dat met de meest bekende in
richtingen in Europa, kan wedijveren. De gebouwen, 
hoewel met eenvoud opgetrokken, maken door hunne 
flinke en goede verhoudingen en degelijke uitvoering 
een aangenanien indruk. 

Na afloop van het bezoek betuigde het bestuurslid 
Van Malsen den heeren Weissman en Leguijt wel-
gemeenden dank voor het vele nuttige, dat den leden 
was getoond, en voor de aangename wijze, waarop zij 
kennis hadden mogen maken met deze grootsche 
inrichting. 

De terugtocht naar stad werd ondernomen en vele 
leden vonden een toevluchtsoord onder het zeildoek 
van het American-hotel, waar den dorstigen gelegen
heid werd aangeboden zich onder gezelligen kout te 
laven, totdat het sein gegeven werd om zich naar den 
feestdisch te begeven, die in het Poolsche koffiehuis 
was aangericht. Slechts een twintigtal leden namen 
aan den gezelligen en uitnemenden maaltijd deel. 

GLASJALOEZIEËN. 
Het artikel „Ventilatie" is al door vele fabrikanten 

onderhanden genomen. Onder al dc diverse toestellen 
echter, die onder de rubriek „goedkoop en doelmatig" 
gerangschikt worden, behoort in de eerste plaats de 
glasjaloezie, die bij behoud van licht, al datgene doet 
wat men van een ventilator kan verlangen. De in
richting dezer jaloezieën, welke tegenwoordig bijna in 
alle plaatsen verkrijgbaar zijn en gemakkelijk door 
iederen schilder of smid geplaatst kunnen worden, 
is zoodanig dat in de kamers, waar zij gebruikt 
worden , geen tocht ontstaat, daar de glasplaten dwars 
naar binnen opengaan; hierdoor kan ook de regen 
niet in de kamer dringen; meestal worden deze 
glasjaloezieën in het bovenste raam aangebracht; 
daar nu dikwijls de bovenlichten maar céne ruit 
hebben, zoo kunnen door een kleine vernuftige vin
ding de ijzeren trekstangen aan het bovenste punt 
gebogen geleverd worden, waardoor het mogelijk is, 
het schuifraam bij het openen open te houden, bijna 
op dezelfde hoogte, als of er geen glasjaloezie aan
gebracht was. Daarbij worden ze van dubbel glas 
en spiegelglas geleverd en wel voor ruiten van 20 
tot 200 cM. toe. Uit een hygiënisch oogpunt is het 
gebruik dezer jaloezieën zeer aan te bevelen, bij
zonder voor plaatsen cn kamers, waar verschc lucht 
noodig is, als slaapkamers, badkamers , kantoren , 
rook- en biljartzalen, woon- en winkelhuizen enz. De 
importeur, de heer J. Arioni te Amsterdam, is gaarne 
bereid de verschillende systemen dezer ventilatoren 
aan belanghebbenden te verklaren; monsters ervan 
zijn gedeponeerd in 't lokaal der Maatschij. van 
Bouwkunst, Marnixstraat te Amsterdam. 

P R I J S V R A G E N . 
IXRIJHEK VAN KEN BUITENVERBLIJF. 

De Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst te 
Groningen heeft uit de navolgende nationale prijs
vraag uitgeschreven : 

a. Er wordt verlangd een ontwerp van een inrijhek 
voor een buitenverblijf met een of twee zijin
gangen. 

b. De wijdte van het inrijhek moet zijn 3.50 M., 
die der zijhekken ieder 1.20 M. 

e. Het hek moet van gesmeed ijzer zijn, terwijl de 
keuze der overige materialen wordt vrijgelaten. 

d. De stijl moet wezen Vlaamsen- of Hollandsch-
renaissance. 

e. Er wordt verlangd een plattegrond en voor- en 
zijaanzicht* teekening op de schaal van 1 a 10, 
benevens een memorie van toelichting. 

f. De teekeningen mogen niet gekleurd, doch moeten 
in zwarte lijnen worden uitgevoerd. 

g. Er wordt uitgeloofd een prijs van veertig (40) 
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gulden en eene premie van vijftien (15) gulden, 
beiden met het diploma der Vereeniging. 

//. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt het 
eigendom der Vereeniging. 

U De Jury van beoordeeling zal bestaan uit 5 ge
wone leden der Vereeniging, welke op eene 
vergadering bij stemming worden aangewezen. 
De ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld 
te Groningen, Amsterdam, Rotterdam en s-Gra
venhage, als de aard en het aantal der ant
woorden door het Bestuur daarvoor geschikt 
worden geacht. 

/. De ontwerpen worden franco ingewacht vóór of 
op den eersten November 1893, door den 
Secretaris, adres Carolieweg E 64 3 . 

nt. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto 
en voorzien van een naambriefje waarop dat motto 
van buiten is herhaald, benevens een correspon
dentie-adres. 

n. De niet bekroonde stukken worden terugbezorgd. 
Namens het Instuur: 

L. M. Mooi.KNAAK , Voorzitten 
J . P. HAZEL* , xe-Secretatis» 

Groningen, Mei 1893. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERINO DKK H O U W K O K T . 
AHIEEI.ING AMSTERDAM. 

Huitengeïvone vergadering van Vrijdag 20 .1/1/ l8<i,>. 
Na opening van dc vergadering door den Vice-voorzitter ril 

lezing van de notulen wordt medegedeeld, dut de belooning, toe
gekend aan den ontwerper van het gedeeltelijk bekroonde ant
woord op de Ie prijsvraag, den heer M. van der Vlerk, niet kan 
worden uitgekeerd,, omdat genoemde heer geen lid is van een der 
afdeelingen van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst. 

Hierna kwam aan de orde het volgende preadvies van het 
Bestuur der Afd. naar aanleiding van eene ei reu la ire, opgemaakt 
op uitnoodiging der timmerlieden-vereeiiigingeii ..Concordia inter 
NOB** en „Door Kendraeht verbetering", door een 18-tal leden ran 
verschillende fereen'gingen, om middelen te beramen tot vermin
dering der werkloosheid. 

hit preadvies luidt als volgt: 
„Dc Afdeeling Amsterdam der Maatschappij tol tuvordeiing der 

Bmtwèmuti konnis genomen hebbende van het behandelde in de 
vergadering, gehouden den !> Mei jl. tot bespreking van middelen 
ter voorkoming van werkloosheid, heeft met ingenomenheid bet 
streven begroet om de noodlottige omstandigheid, waaronder 
zoovele knappe werklieden zonder hun schuld gebukt gaan, te 
verzachten. 

„Oaarnc zegt zy baar zcdolykcn steun toe in het beramen en 
uitvoeren van maatregelen, die daartoe kunnen dienen. Haar leden 
die het beroep van architect uitoefenen, zullen ongetwijfeld be
reid gevonden worden, om iedere gunstige gelegenheid aan te 
grijpen, ten einde in den geest van de besluiten der bovenge
noemde vergadering werkzaam tc zyn. 

„Dat echter een IU uurs werkdag en een minimum loon van 25 
cents tot vermindering der werkloosheid zullen kunnen strekken, 
meent zjj te moeten betwijfelen. 

„Ten eerste acht zij den tjjd tot het nemen van een dergelyken 
maatregel niet juist gekozen. Nieuwe belastingen zijn ingevoerd 
of worden voorbereid, waarvan men den druk op den middenstand 
cn de hoogero standen nog niet kan nagaan. 

„Is het nu wel goed gezien thans tc trachten de arbeidsloonen 
met 20 p(*t., (dat is de kosten van een gebouw met *> a 10p('t.) 
te verhoogen, en is het niet te vreezen, dat velen afgeschrikt zullen 
worden werkzaamheden te laten verrichten, die verder strekken 
dan het onvermijdelijk noodzakelijke 'f 

„Ten tweede vreest zy dat de toevloed van werklieden naar 
Amsterdam , aangelokt door een loon van 2f> cents j»er uur, nog 
grooter zal worden dan liij reeds is, zoodat de positie der Am
sterdamsche werklieden moeilijker zoude worden. 

„Ten derde is dc Afdeeling er niet zeker van, dat niet vele 
actieve werklieden door het maken van overuren of door thuis
werk , hunne verdiensten trachten te vermeerderen, waardoor de 
maatregel geheel of grootendeels nutteloos zoude worden. 

„Dc Afdeeling heeft zich afgevraagd of men niet beter zoude 
doen allen een maximum arbeidstijd in de bestekken of by over
eenkomsten met de werklieden vast te stellen, en daarbij dc be
paling in te voeren, dat er geen minder toon (in welk vak ook) 
mag ivorden uitbetaald, dan het gemiddelde bedraagt, een volleerd en 
knap man toekomende. 

„Pogingen tot het vaststellen van een minimi, m loon zelf, liggen 
volgons haar, meer op den weg der werklicdenvereenigingcn, die 
ook by verschil over de toepassing hun toevlucht kunnen nemen 

tot arbeidsraden, wier roeping het is om als middelaar op te 
treden in quaestiön tusschen patroons en werklieden." 

De Voorzitter bracht dit preadvies in behandeling. 
De heer Staal kan zich ten volle vereenigen met de twee alinea's 

van het preadvies. De overige alinea's zyn hem echter tegen
gevallen. Zijns inziens is vooralsnog tegen werkloosheid het 
beste middel, een verkorte arbeidsdag, «aardoor de arbeid over 
meer personen wordt verdeeld. Om daartoe echter te geraken 
moeten vooral de architecten meden erken, omdat zonder hun 
steun de aannemers niets kunnen doen. 

Dc heer Dorbis vreest dat door den besproken maatregel de 
toevloed van vreemde werklieden zal vermeerderen en acht het 
noodig dat ook ve ree ingingen in andere steden daarin met Am
sterdam zullen medewerken. 

I>e heer .Moen meent dut tloor een verkorten arbeidsdag en 
daaraan gepaarde loonsverhooging vele aannemers van elders 
zullen komen met goedkoope werkkrachten, en dat hetvooralles 
noodig is dat de werkman zelf afziet van overwerk. De heer De 
Haan verdedigt tegenover deze sprekers de voorgestelde maat
regelen. 

Dc heer (iosschalk kan zich met het preadvies wel vereenigeii. 
IM.i gelooft echter dat de aannemers dwalen wanneer zy aan de 
architecten zooveel macht toekennen , daar deze zich geheel 
moeten richten naar de wenschen vau tien lastgever. In het al
gemeen acht hij het noodig noodig dut de werklieden zelveu trachten 
e«n minimum loon en maximum arbeidsdag te verkrijgen, maar 
dan ook moeten afzien vau het overuren maken, omdat daardoor 
anders de te nemen maatregelen krachteloos worden. 

Laat ons daarom, zegt spreker, uit een oogpunt van humaniteit 
medewerken om het beoogde doel te bereiken: wanneer de 
particulieren voorgaan, dan zal de Hcmconte eu daarna het Kijk 
wel volgen. 

De beer Schouten meent dat de architecten juist veel tegen tie 
werkeloosheid kunnen doen, wanneer /ij besluiten ton vele /aken, 
die nu in fabrieken wortlen vervaardigd op het werk te laten 
verrichten. De Vict-voorzitter. de heer Posthumus Meyjes, komt 
hiertegen op en acht zich als architect niet verantwoordelijk 
om een werk duurder te maken, door tie stoomkracht die wij 
bezitten buiten te sluiten. 

De heer lïyvoet heeft met genoegen kennis genomen van het 
preadvies, maar wyst erop tlat tloor de genoemde maatregelen 
vooral de middenstand, die toch reeds zooveel moet betalen , zal 
worden afgeschrikt oin te houwen, omdat dc kosten zooveel hooger 
zullen zyn. Veel heil ziet hij in begunstiging van binnenlandsehe 
werklieden. 

Dc beer Hendriks wenscht ook, tlat men iets tegen de werk
loosheid doe: doch men moet niet vasthouden aan een maximum
arbeidsdag en minimum-loon; meer handenarbeid en wering van 
werklieden van buiten, meent liij. zal de werkloosheid tegengaan. 

De heer (iosschalk verdedigt nog eens het preadvies en meent, 
tlat de Afdeeling haar afgevaardigden een mandaat in «lezen geest 
moet geven. De heer Staal daarentegen blyft op invoering van 
een minimum-loon en maximum-arbeidsdag aandringen. De heer 
(iosschalk heeft /.. i. een te lagen dunk van den invloed der 
architecten. Hij hestrydt die meening. vyzeiide op het resultaat 
van di' invoering van verzekering tegen ongelukken, welke be
paling bet eerst door den heer (iosschalk in het bestek voor de 
gasfabriek is opgenomen en thans in bijna geen enkel bestek 
ontbreekt. Nu vindt men in het preadvies wel mooie woorden, 
maar er wordt niets gedaan. 

Daar de meeningen omtrent de wcnschclykhcid van een maxi
mum arbeidsdag en minimum loon dus noga) uiteen liepen en 
nadat verschillende sprekers nogmaals het voor en tegen hadden 
verdedigd, bracht dc Voorzitter alleen de drie eerste alinea's 
van liet preadvies in stemming met deze wijziging, dat de denle 
alinea moet gelezen worden als volgt: „Dat echter eeng.midde/d,-
lU-uurs werkdag enz.". Dit deel van bet preadvies werd nis de 
meening der Afdeeling met 12 tegen 4 stemmen aangenomen en 
daarna de vergadering gesloten. 

Unit, 

An.KiLiNti ARNHEM 

tt Vergadering van BI Mi 1896. 

De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede tlat het 
bestuur van de Afdeeling eene Vergadering beeft gehouden om 
het in de vorige byeeukomst tloor het lid Kreem voorgestelde 
en door de Afd. overgenomen voorstel tot het stichten van een 
arbeidsraad nader tc behandelen. Spreker deelt mede dat in die 
bestuursvergadering geen directe voorstellen zyn opgemaakt, 
want dat iu den boezem van het bestuur zoowel «arme voor-
stuntiers als hestryders gevonden, waarom het wenst-helyk geucht 
werd geene directe voorstellen te doen, doch de leden over de 
zaak te hooren. 

Is het gewcnsclit, vraagt spreker, dut tlit voorstel tot het 
stichten van een arbeidsraad uitgaat van de Afdccliug'r Is het 
niet voorbarig, uu men van Staatswege de Kamers van Arbeid 
wil stichten, vooruit te loopen op dit plan? Veel wenscht spreker 
in *t belang van den werkman tot stand te brengeu, maar zullen 
we niet eerst afzien wat de resultaten zijn van de arbeidsraden 
in de andere steden. Besluit tie Aid. echter tot het plan, dan 
komen de aanvankelijke kosten ook voor hare rekening. 

Spreker wil dus hierover het debat openen en vraagt de opinie 
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vim vun do ledon over lie vraftp: ,.\\Vnn<-lir men d,> oprichtiii' 
eon arbeidsraad, en mort dit van dc Aid, uitgaand 

liet liil lüiskain deelt mruV dut in licljjii' dc zoogenaamde 
„raad van goedc mannen" betttaut, gevormd uit patroons, werk
lieden in anderen. Daar kun ieder sich verroeren over geschil
len rn nu ondersoek wordt uitspraak gedaan. Zelfs in het geval 
dat geschillen door eene rechtbank heuler lit worden, houdt de 
rechter /ieh dikwerf aan de uitspraak van dien raad. Mier echter 
wordt dr arbeidsraad niet door de wet beschermd cn heeft dos 
zijn uitspraak £cen kracht. 

liet lid Freein vraagt hierop het woord en zejjt dat hij, inge
licht is door den heer F. II. van Malsen uit Den Haajj, voorzitter 
van den Arbeidsraad aldaar, omtrent het doel van den raad cn 
omtrent de practische resultaten die daarmede reeds in l>en Many; 
zjjn verkregen. De arbeidsraad is niet om te beslissen over de 
meerdere ol mindere goede wijze waarop een werkman het werk 
vun zijn patroon verricht, maar om verschillende voorkomende 
qunestieii over looiicu, aannemingen enz. op te lossen rn Langs 
geleidelijken weg, door bespreking met dc patroons verbetering 
iu den toestand van den werkman te brengen; om in allerlei 
verkeerdheden in liet bouwvak voorkomende, verbcteringtcbrengen; 
zoo zou men b.v. in do bestekken voorschriften kunnen opnemen 
omtrent bel asaurceren vun de gereedschappen der werklieden, over 
maximum arbeidstijd en minimum loon, verzekering van werk
lieden, betaling aan de werkplaatsen en niet in herbergen, betaling 
van het toon per man en niet in ploegen, verhooging van den 

werkman als pas, 
van de in Itclgië 
die wettelijk zijn 

ondernemingen 

prefectuur worden afgeteekend en dient den 
l»e Voorzitter doelt den werkkring mede 

bestaande amseiis dr Cindustru et du travail, 
geregeld; er zijn daar ook groote particuliei 
welke haar eigeu arbeidsraad bezitten. 

I»e heer Portheine heeft nog geen antwoord bekomen op zijne 
vraag ol die commissie in „Mnndwerksbloei" bestaat, waarop dr 
heer Iraunboer mededeelt, dut dit wel het geval is, maar de 
commissie m geen 10 jaren Inject) is geroepen, wel een bewijs 

I boe goed de toestanden hier zijn. 
De Voorzitter meent, dat, nu gebleken is dat eene dergelijke 

; commissie reeds jaren lang bestaat, men wel mag bedenken of 
j het op den weg van de Afdeeling ligt een arbeidsraad iu het leven 

te roepen. 
: De beer i'ortheino vindt, dat de vergadering tot eene opinie 
i komt, maar hij is er ook niet voor om het plan van dc haan te 

schuiven. Laten we ons in contact stellen met„Handwerksbloei" 
j en het oordeel van die Vereeniging vragen, om daarna te beslissen. 

I>e Voorzitter is. hoewel gaarne medewerkende in het belang 
j van den werkman, eenigszins huiverig voor mogelijke bemoeiingen 

van een arbeidsraad en deelt mede dat te Zutfen b.v. door den 
i raad gedrukte circulaires /yn rondgezonden om te berichten, dat 
dc werklieden voortaan j 0.15 per uur moeten verdienen. Waar 

I moet het heen als aankomende en minder geschikte werklieden 
I met de bekwamen worden gelijk gesteld. 

Dc heer Freem antwoordt dat, evenals alles hier op aarde, ook 
loonstandaard waar bet blijken mocht dat deze te laag is en voorts deze zaak eene keerzijde heeft. Spreker stelt zich dan ook niet 
over geschillen tusschen werklieden cn patroons architecten | voor dat aan een arbeidsraad geen gebreken zullen kleven, maar 

het bezwaar van den Voorzitter kan liy toch wegnemen. Het voor
schrift van /"0.15 werkloon per uur staat gelijk met de bepaling 
van minimum loon in de bestekken, nl. dat in bijzondere gevallen 
daarvan kan worden afgeweken. Komt dus d 

iad kan r 
n van 

c d - op verkregen I 
reote nut van <h 

esultaten 
stichting 

cn aannemers. 
De Haagse be arbeids 

wijzen. Spreker is doord 
van ren arbeidsraad. 

Dr heer < 'rollaer zegt dat, wanneer de arbeidsraad een lichaam is 
waarvoor de werkman zijn patroon ter verantwoording kan roepen, 
hij dan daarvan zeer ufkcci'ig zou zijn. De patroon moot alieeu 
DOrdeelcii rn beslissen hoe en wat gebeuren moet; bij mort 
denken, dr werkman niet. Hij voor zich gelooft dat in voor-

patroon bij den 
architect of bij den arbeidsraad met beginiiendeii of halve vak
mannen, dan vallen die onder de uitzonderingen; dit is dus geen 
motief om het plan te vcroordeelen. 

Nadat de beer Traanboer heeft medegedeeld dat men in „Hand-
werkshloei", bezig is met het stichten van eene onderlinge vrr-

komende geschillen tusschen patroon cn werkman, die de raad | zekering voor werklieden, wordt niet algemeene steminen het 
voorstri aangenomen om aan genoemden heer, als Voorzitter van 
„Handwerksbloei", op te dragen de quaostiü op de eerstvolgende 
vergadering dier Vereeniging ter sprake te brengen, het gevoelen 

oplost, de patroon zich toch daarboven zal stellen. 
De Voorzitter meent dat men in deze zaak te veel den 

werkgever uit het oog verliest. Men kan met andere landen geen 
vergelijkingen maken. In onze stud is de toestand niet van dien 
aard dat er directe behoefte is aan een arbeidsraad. Heter acht 
spreker het eene afwachtende houding aan te nemen. Hij vour 
ztch is eenigszins bevreesd dat het zal worden een arbeidersraad 
in plaats van ren arbeidsraad. Wanneer de Staat de Kamers 
van arbeid sticht, worden de bepalingen wet en vallen dus onder 
reehtcrlykc bescherming. Is die oprichting geschied, dan hebben 
we veel arbeid om niet gedaan en men rergete niet welken last 
men zieh op dr schouderen legt. Spreker vreest dat de bazen rr 
zich niet aan zullen storen. 

Ilrt lid Freem zegt dat bij het met drn heer llosch niet eens 
is, waar deze afwachten wil wat de Staat doet. De Stateii-tienenuil 
hebben nog zooveel te doen dat het nog wel eenigen tijd zal 
duren eer zij tleze quaestie oplossen: we hebben dan met te
vergeefs gearbeid, maar kunnen wellicht dr Kamers van arbeid 
van raad dienen wat betreft onze stad; we hebhen dan ons doel 
volkomen bereikt. 

De beer Portbeino i- gekomen zonder gevestigde opinie, cn 
meende die in deze bijeenkomst te verkrijgen, maar tot heden 
is dit niet geschied. Volgens hem heeft de At'd. in korte jaren 
eene gel I andere denkwijze gekregen. Hij brengt in herinnering 
jaren geleden te hebben gesproken in de Afd.-vcrg. over dc 
wenschelijkheid tot het voorschrijven van In-palingen omtrent dc 
verzekering van werklieden, rn vond drstijds geen steun, hoewel 
korten tijd daarna ryk, gemeente ru particulieren die voorschrif
ten hebben ingevoerd. Spreker wenscht den I r Freem tc repli-
ceeren dat de Hegeering dus voortvarend genoeg is, waar het de 
belangen van den werkman betreft en dus met de Kamers yan 
arbeid ook wel voortgang zal maken. Spreker heeft in deze Ver
gadering de opinie van de werkbazen niet gehoord. en zou 
willen vragen: moet een voorstel tot Stichting van een arlieids-
raad niet uitgaan van de werklieden en patroons? Vergist spreker 
zich niet, dan bestaat bjj „Handwerksbloei" eene afzonderlijke 
commissie voor geschillen. Is dit zoo, dan is de arbeidsraad 
overbodig. 

Dc Voorzitter antwoordde hierop dat dr Minister Tak van 
Poortvliet zeer is ingenomen niet de Kamers van arbeid en dus 
zeer zeker trachten zal die tot stand te brengen, llij is bet ook, 
die gezegd heeft dat aan Burgemeester en Wethouders iu de 
Hteden de zorg is opgedragen voor dr wegneming der w crkloosheid. 

De heer belMUni zegt: Fr bestaan hier geen geschillen: we 
hebben arbeidersnooden cu noodeu van patroons en door allerlei 
i>ej>aliitkj*s van assurantie voor gereedschappen enz., worden de 
sociale noodeu niet weggenomen. 

De beer Traanboer acht dc zaak in Arnhem niet urgent: er 
bestaan geen ipiacsticn en de verstandhouding tusschen patroons 
en werklieden is goed. Alleen de onbekwame werklieden zullen 
's raads tusschenkomst inroepen, maar de patroon zal steeds mi 
een uitspraak deu betrokken werkman verwijderen. Spreker beschrijft 
deu werkkring vau de livrets in Parijs, waarin elk patroon boekt 
den datum van indiensttreding cn ontslag, ol' de werkman schuld 
heeft achtergelaten of niet, enz. Dit livret moet telkens op de 

daarover in te winnen, en een voorstel te doen tot samenwerking. 
De ijverige secretaris had ditmaal een zeer feestelijk dessert. 

Ilrt betrof namelijk den jaarlykscben tocht van de Afdeeling,die 
; ditmaal zal bestaan in een bezoek aan (louda. Brieven van 1 het 
j kerkbestuur rn den heer directeur van de stearine-kaarsenfabriek 

aldaar werden voorgelezen en met bijval aangehoord. 
Op 14 -Juni 1899 zal de tocht plaats hebben; het bestuurslid 

Scheltrma heeft zich, evenals vorige jaren, weder belast met het 
maken van een gepast programma.Ook aan den inwendigen mensch 
wordt gedacht cn de zorg biervoor is opgedragen aan den heer 
Korevaer. 

B I N . M E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
M w s T i ü c i i T . ï)o ticmccntcruad zul eerstdaugs te beulingen hebben 

over uitvoering van oen hclniigrjjk werk. liet betreft nl. de 
verbetering vim dc Jcker, welke rivier iu den afgeloopen winter 
een gedeelte der Htud overstroomd en veel nadeel veroorzaakt 
heeft. Door d:Mi st.idsing'iiieur zjjn, in overleg met professor 
llcnket. te Helft, twee plannen ontworpen, waarvan de kosten 
van uitvoering respectievelijk op / HUKKJ eu ƒ80.000 zjjn geraamd. 
Met eerste plan. dat ook zonder die overstrooming zou zyn uitge
voerd, is berekend op den gewonen, bet andore op den buiten-
gewonen stand der rivier, zooals deze in 18111 en 18!)il is waar
genomen. 

'8-HERT0GEXBO6CH. De tïcmecnteruad besloot in zjjn zitting van 
2(1 .Mei tot benoeming van twee opzichters voor deu tjjd van 
boogstens zes intuinden. 

Hm SWAIIII. Voor de betrekking van gemeente-nreliiteet hebben 
zieh :>'.; sollicitanten aangemeld. 

PEK80XALIA. 
Itij Kon. besluit is benoemd: tot ridder in dc orde van den 

Nedcrlandschcn Leeuw K. I.eenhon", lioogleeraar aan de liijks-
neademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. 

Bjj Kon. bed. is jhr. P. H. A. Martini Muvs, eerstaanwezend-
iiigonicur bjj den aanleg van Staatsspoorwegen, benoemd tot ridder 
iu rle orde van den Nedcrlandschcn Leeuw. 

Hij beschikking vun den Minister van Binnenlandse he Zaken 
vun 2ö .Mei jl., is voor het tijdvak van 1 Juli lS!i:i tot en met 
SO Juni 18114 benoemd tot assistent aan het Kjjkslandbouwproef-
stution te Hoorn F. W.J. Boekhout uldnar. 

— He civiel-ingenieur D. H. H . ten Cnte is benoemd tot 1 Mei 
1X114 tot adjunct- ingenieur bjj de werken van bet Noordzeekanaal. 

— He beer W. J. Kugut J.l'z. is voor den tjjd II maanden 
benoemd tot buitengewoon opzichter bjj de uitvoering van bagger-
work in het Aiirdappclcngut. 

He beer <i. (i. Lodder is benoemd tot buitengewoon op
zichter bjj het maken vau den onderbouw der brug over het 
HeiiKdensch kanaal, onder Nederbeiuert. 

Ï8ö 

O- -o 
— He lieer J . Dclzciino is voor deu tijd 

van een jaar gecontinueerd als buitengewoon 
opzichter bij de werken van het kanaal van 
Neuzen. 

— - De lleinccnteraad te Botterdam be
noemde met 20 (temmen den heer C. J. 
Struijk tot hoofdinspecteur over het bouwen. 

—- Hen beer .1. Hemmes, oudste inspecteur 
bij dc hniiwpolitic te Rotterdam, werd eene 
vérhooging vun jaarwedde van ƒ800 toege
kend, waardoor deze op het maximum van 
ƒ8000 is gebracht. 

— De heer .1. E. II. Bakhuis werd met 
11 stemmen benoemd tot directeur vun de 
gasfabriek cn lioogdrukwiiterlciding te Dor
drecht: op den heer J. 1). vun der Made 
te Loencn waren 7 stommen uitgebracht. 

— De heer V. (Inbriclso is tot I Januari 
a.s. benoemd tot tijdelijk schrijver-tcckciiaar 
bjj den aanleg van een kanaal ter verbin
ding van Amsterdam met de Merwede. 

He commissie van beheer over den 
weg Bolsward Harlingen heeft tot oplichter 
over dezen weg benoemd den beer 1'. van 
der Werft', gemcente-urebitect te Harlingen. 

— In Xed.-lndië is op verzoek eervol uit 
's lands dienst ontslagen de architect 2e kl. 
bij den waterst. A. \V. Abels. 

A D V Ë R T E N T T E R 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

Ministerie van Justitie. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
i ip l>lus/lui/ elett /••**/«'*• .luni 

IN1I3. des namiddags ten 2 ure I Plaat
selijke tijd), zul in een der lokalen van 
het gebouw van liet Departement vun 
Justitie te's-(ir:ivonhngo iu liet open
baar liij enkele inschrijving; wonlen | 
nnnbeNteeil : 

•lot bouwen v a n £ 7 c e l l u l a i r e 
«va mie I |>lii a t»e n •> i.j <• «• »t rn f-
gevangeni s te t . K O X I X -
C U B H . 

R a m i n g ƒ 1 5 6 0 0 . 
Het bestek no. 27 met I ilnurliij bo-

lioorenile teekening is tranen verkrijg
baar, tegen betaling vun l'O.'.IO bij lie 
( ï K B R O K D K K S V A N ( ' L E E F . Boek-
lianilelinirs. Spui No. 28a, te's-Graven-
liage en ligt met nog 2 detailteeke-
niiigen op ulle werkdagen tot 12 Juni 
ÏS'.IH ter kennisname iu de Strafgevan
genis te (ironingen, vun iles vnorntid-
ilags !t tot des nauiiililugs li uur. 

Aanwi jz ing ; zal plants hebben aan 
de Strafgevangenis voornoemd . op 

Vrijdag '•• Juni ÏS'.IH, des namiddags 
I ten 2 ure. 

I n l i c l i O u g e n zijn inmiddels ver-
! kiijgbaur bij den Ingenieur Architect 

vour de (iovangcnissen en Kcclltsge-
I bouwen, Departement van Justitie te 
i 's-Gravenhage en bij den Opzichter over 

di- JiistiticgchiMiwcn N. \V'. I.1T te 
! Groningen. 
I 's-Gravenhage, SI Mei L893. 

De Minister van Justitie. 
Voor den Minister, 

l)r Secretaris-Generaal, 
I'. ,1. V A N B E I J M A , 

Th. MULLER 
te W«'littjiel>«k<*lc a>.13. 

I'abriek voor Isoleertnateriaal tegen 
warmte- en koudeverlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g v a n ge lu id . 
S P E C I A L I T E I T : 

I* I a n t e n in e r g » l s o I e e r i n g. 
beantwoordt volkomen aan liet doel. is 
licht, zindelijk, goedkoop en houdt zich 
jaren lang bestand. 

Prosp. niet l loll . Hel', en verdere 
inlichtingen verstrekt gratis en franco 
de (ieneraal-Agent voor Nederland 
* l . IMtlXS. Lange Viestraat 24, l'trecht. 

op de Intern. Tentoonstelling te Amster
dam 1883 bekroond met 

EKItE DIPLOMA licoïsti'Oiibrseliciding). 
Ilollaiiclselie Tuin rn Zeepaard. 

Bickerstraat 

Maatschappij tol Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op iHnneluii den « O s t o n Juni 

IHtl.1. des namiddags ten 2 ure (lokale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen hij de Moreelse Laan te 
ttrecht, van: 

Bestek No. (>ll>. 
H e t m a k e n v a n een gebouw-

v o o r goeilerenbergplaatw 
met b u r e a u x ten « H e u s t e 
der H . 1.1. M. H . op liet 
Htation K O O S K X » A A I . . 

H e g r o o t i n g f «»•.—. 
Dc besteding geschiedt volgens Sj 50 

van hot bestek. 
Het bestek ligt van den SOsten Mei 

18'JH ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bu
reau van den Heer Sectie-Ingenieur H . 
V A N D E R K U N te Breda en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) tc bekomen tegen beta
ling van f 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg cn 
Werken) cn door den Sectic--Inge-
nicur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 12den Juni 1898 ten 1(1.4(1 uro 
voormiddag ( West Ett ropeesche tijd). 

UTBIORT, den 2(sten Mei 189.'L 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T K l t l >^^X. 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Groote voorraad G E D R A A I D E en G E P O L I T O E R D E 

HOOFD- E N TUSSCHENBALUSTERS 
in diverse modellen. (4) 

ROLLUIKEN 

o-

vun Minal of van II worden sinds 1*«M> 
onder ga i-a nl ie geleverd door den uitvinder 
on fabrikant WILHELM TIL,31 AMWS, 
KeniMcheld. 

Generaal Agent voor Nederland en Koloniën:* m, TISSOTJr, AMSTERDAM 

JP. D O L K & Z O O Ï T . 
1 t o l t <'i-4l;i111. 

Fabriek vau geornamenteerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS iu alle stijlen. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten, ö l a zen
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel-

| étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-rellectors. 

van fin It I en van Hlitiit. iu verschillende 
entiHlftivlivtt. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II . H. II. StIIOI.Ti:. 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERD A l . 

E M B I E #& M l I V d r ^ i * , H a a r l e n t . 
! V r O O M - S T K r : X I » K I K K K I t l . l . 

S P E C I A L E I X K I C H T I X U voor L I C H T D B I K (PHOTOT Yl'l E). 
Uitnemend geschikt voor reproductie van Bouw k u n d i g e t e e k e n i n g e n , 

M i K l i i i i e r i ë i i . S c h i l d e r i j e n , « r a v u r e » en T e e k e n i n g e n . 
Illustreeren van < ' a t a l n g u » * e n . Opname van U e b o u w e n enz. 

Proeren ran bewerking staan ten dienste. 
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A M S T E H l )AM. 
Levert a l le Hoorton ( ; i t A \ l i : r . a l s Z W E E D S C I I , N O O R S C I I , 

SCIIOTSCII enz. enz., r u n . behnkt . gepolijst , geprofi leerd enz., voor 
verschillende doeleinden. B I L L I J K E P R I J Z E N . Spoedige leverin". (iroot niintnl 
werken in NEDERLAND en KOLONIËN uitgevoerd. 

B e k r o o n d : A M S T E R D A M 1 8 8 » . 

B E K R O O N D : 

H E I D E L B E R G 

M A N N H E I M 
I 8 8 O . 

B E K R O O N D : 

S I D N E Y 
ïsro/so. 

MELBOURNE 

Het Portland-Cement-werk H E I D E L B E R G , vorm. S t i l I K I ' F R R E C K Ki t 
«V K ü l I X K . levert \n P o r t l a n d - ! ent in steeds uitstekende kwaliteit 
en fijnste maling. Jnnrlijkschc productie ruim 450,000 vat. 

Vertegenwoordiger voor Export en Magazijnhoudor • 

F E B D . EIVGERS, Amsterdam, 
H e e r e n g r a c h t » » 5 . T e l e p h o o n n n i n m e r 5 9 » . 

Employers' Liability Assurance Corporation, Limited 

Maatschappij van Verzekering tegen Persoonlijke Ongelukken. 
Verzekert ook tegen R I J W I E L - en S P O O R W E G O N G E L U K K E N 
en sluit C O L L E C T I E V E V E R Z E K E R I N G E N voor Werklieden. 

Generaal-Agenten voor Nederland: H I E N F E L D & R A P P 
K K I Z K K H K R A t ' H T 4.>5. A M M T K R O A M . 

in het Gebouw der Tjeeensterukermgmaateehapp^ .,Xeir-I «#•/.-" 
Agent voor 's-Gravenhage en omstreken: P . L . A . M O \ l » T . K e r k p l e i n H. 

li TH. W. SANDERS AC*!, H 

I SS I . A l ' R I K i n » I t A t ' H T 7 » . A M S T K R D A M f 
2 S l e v e r e n tot « e e r b i l l i j k e prijzen spec iaal v o o r l l l l . I H . I M V - I 
Jfg o n d e r n e m e r » : 

l'i CARBOLIIMEUIY1 „AVENARIUS", % 
" Z K K t » R A M . S L A K K K X W O K . t l K X I K . P I . I P Z H A V K L e n z . 

Kniifoor voor Atlmiiifrfrnfie cn Personeel, 
• C. GERHARD & C°. 

Crriiiilmi'}»-w«,l f>. -A.ni*tei*<lnm. 
Hi'lastcn zirh speciaal met den AAN- en VKRKOOI' vnn nette «aken. 
liet plaatsen vnn KLINK l'KHSIIN'KKI. voor Kahriok llniiwimdcrneiiiiii"on als 

•ndorsints, wordt Heeren Patroons beleent aanbevolen. 
Hl l lUke •-«•••lilie'n. 
hdiekoWen en Prospectussen op franco aanvrage verkrijgbaar. KANTOOR -e-

opeml vun '« morgens 1» 1 nur. 

Cement 
IJzer 

( S Y S T E E M M O M K R . ) 

Groote Wittenburgerstraat 108 Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en Welputten, Riolen. Duikers en Afwate

ringsbuizen. Vloeren cn Gewelven. Tusscbenmuren. Kelders en G r a f k e l d e r » . 
Trappen en Daken. Silos, Kribben en Voerbakkon. Vorsten, Muurbedekkingen 
en Plantenkuipen. 
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Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op flati mltif/ den 18e n Juni 

IM1t:t. des namiddags ten 1 ' / 2 ure 
( 4 . r e e n » ic l i t i jd ) . zal in bet Cen
traal l'ersonenstation te A.MSTKKDAM, in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang vestibule), worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 54H. 
Het m a k e n v a n a b r i » voor de 

ha l t en a a n de waehtpoH-
ten I M , S , ft, I O . 14 e n » » 
op den spoorweg L e e u w a r 
den-Stavoren . 

R a m i n g ƒ M M . 
Volgens bestek No. 5(58 : 

H e t verbreeden van den spoor
weg, w i j z i g i n g der spoor-
i n r i e h t i i i g . m a k e n v a n twee 
verl ioogde pe rrn •• M met hou
ten o v e r k a p p i n g e n en abr i s 
en het m a k e n v a n Ü p r i -
v aatgebouH tjes. met bijhe-
hoorende w e r k e n op het 
halte-emplneement V O R K . 

R a m i n g f l f t ,500 ._ 
Bestekken No. 'AH zijn tegen betaling 

van / ' « . . > « en No. 503 met teekening, 
tegen f L M verkrijgbaar aan bet Cen
traal Administratiegebouw der Maat-
scbappij aan bet Droogbak te AMSTKU-
DAM bij den Portier, of op franco aan
vraag met toezending van bet bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van bet be
drag wordt geen gevolg gegeven) aan 
het Hureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als iu de 
bestekken vermeld. 

!»•' Ail mi i i int i alenr. 

V R A A G T P R Ï . Ï N voor V e n -
ster- en Spiege lg las in idle soorten. 
(•iebogen tiilaM. etc.. bij 

R H. WOLVEKAMP, 
ROTTERDAM, Ve i laat « t r a n t N « . 
Spei iuliteit in liardglqzcn Nrhonlbiirilen. 

A N T O N N. B 0 U V Y . 
V H S T Ki t O A M . 

Fabriek: Hoogte Kat l i jk 12. 

Heeft en n L L L L I I 

in 1883 in ons land in den handel gebracht: 

Naam-, Gevel- en Grafplaten, 
Pilasters enz . van Marmerglas, 

wit en zwart, fraaier dan Marineren in don 
dampkring niet dof wordend niet gegraveerd 
vergulde of glansrolief letters op dofl'eu grond. 
Maniii-rglazcn Toonbankbladrn, H'and-
i.el.le.ilinj:. MrlMiolborili-n en verdere-
toepussingen. 

H r i B G E Ï S T 
BoHondatil. 

S P E C I A L I T E I T in R K K L E E 
I » I \ < ; S S T 4 » I voor S toomkete l s 
en H u i z e n . 
Terdrukkerjj der Vennoot». „Hot Vaderland-' 

i 
O 

RXDACTKUR: F. W. VAN GENDT JGz., VAN-SPEYKSTRAAT 117, 'S-GRAVENHAGE. 

B E H . r C 11 T . 
Zij, die zich met 1 Juli a. s. op De Opmerker 

abonneeren, ontvangen de tot dien datum ver
schijnende nommers gratis. 

De Administratie. 

OVER DE DUURZAAMHEID VAN' IJZER-
CONSTRUCTIËN. 

De ontzettende kapitalen, die in de laatste 4 0 jaren 
in metaalconstructiën v a n allerlei soort werden om
gezet, maken het noodzakelijk gegevens omtrent den 
blijvenden duur en de vertrouwbaarheid dier bouw
werken in te winnen, om daardoor eenigermate over 
de doelmatigheid van dit materiaal in de practijk 
tc kunnen oordeelen. Terwijl ecnerzijds ongunstige 
ervaringen tot groote voorzichtigheid, tot beperking 
in het toepassen van metaal aanmanen, kunnen van 
andere zijde gunstige uitkomsten omtrent den weer
stand tegen invloeden van allerlei aard slechts het 
gebruik dier metalen bevorderen, en dit te meer 
omdat zij — voornamelijk ijzer — wegens hunne 
gemakkelijke vervaardiging en bewerking even voor-
deelige als geschikte plaatsvervangers voor andere 
bouwstoffen schijnen tc zijn. 

Met hout- cn steenconstructiën zijn sedert eeuwen 
ervaringen opgedaan; van iedere houtsoort, van elke 
steengroef geven de bestaande bouwwerken nauwkeu
rige uitkomsten over de duurzaamheid van het ge
bruikt materiaal, cn de kundige bouwmeester, die voor 
zijne ontwerpen omtrent deze bouwstoffen zekerheid 
wenscht, kan zich gemakkelijk de noodige gegevens 
verschaffen. Bij ijzerconstructiën is dit echter niet 
het geval; de kennis ervan is eerst van jongeren datum, 
van zóó korten tijd, dat zij geen maatstaf aanbiedt 
ter beoordeeling van de duurzaamheid en dus geene 
gegronde besluiten omtrent de toekomstige eigen
schappen getrokken kunnen worden. 

Het veelvuldige instorten van ijzeren bruggen en de 
daarmede gepaard gaande geduchte rampen, die 
in de laatste jaren meermalen in Engeland, Amerika, 
Zwitserland enz. voorvielen, zijn maar al te geschikt 

bij het publiek onrust op te wekken. Zijn wij ook 
gelukkigerwijze voor zulke onheilen bevrijd gebleven 
— dank zij de nauwgezette plichtsbetrachting dei-
ingenieurs — zoo sporen toch dergelijke voorvallen 
tot voorzichtigheid aan; zij eischen als 't ware, 
door wetenschappelijke onderzoekingen, gegevens, uit-

' komsten enz. te verzamelen omtrent dc geaardheid 
van het ijzer in oude, groote construction en geen 
gelegenheid te laten voorbijgaan daarin een dieperen 
blik te slaan, vooral bij overbruggingen, waarover 
een sterk verkeer plaats vond. Ook in wetenschap
pelijke kringen zijn nu en dan stemmen opgegaan, 
die eene langzamerhand toenemende verzwakking van 
de weerstandbiedende kracht van het ijzer voor
spelden door wijziging in de rangschikking der mo
leculen, onafgebroken sterke belastingen en invloed 
van de weersgesteldheid , reden waarom zij meenden 
voor de toepassing van dit metaal te moeten waar
schuwen. 

Eene gelegenheid tot het onderzoek van eene oude 
ijzerconstructie bood zich vóór twee jaren aan bij de 
verbouwing van de Rijnbrug bij Keulen, welke een 
buitengewoon druk en zwaar spoorwegverkeer sedert 
meer dan 30 jaren te verduren had. Hiertoe was het 
noodzakelijk een gedeelte der constructie, die den 
westelijken Rijnoever overspant, af te breken , waarbij 
oud materiaal van dragers beschikbaar kwam, dat 
aan eene beproeving werd onderworpen. 

De brug was zeer spaarzaam en licht geconstrueerd. 
De later nogmaals gedane berekeningen toonden aan, 
dat het ijzer bij liet berijden met spoortreinen aan 
eene buitengewoon hooge belasting was onderworpen, 
welke door de schokken, bij de lichte constructie 
heviger optredende, nog vergroot werd. 

Tot het doen van de voorgenomen onderzoekingen 
werden van de oude afgebroken liggers met hamer en 
beitel strookeu uitgehouwen, deze tot proefstavcn van 
den gebruikebjken vorm en afmeting bewerkt en verder 
op eene beproevingsmachine, volgens de van staats
wege vastgestelde voorschriften, aan een onderzoek 
onderworpen. Hierbij werd de vastheid van het materiaal, 
zoowel in de langsrichting der vezels, als loodrecht 
daarop (dwarsrichting) nagegaan, voorts, als gebrui
kelijk , de uitrekking en samentrekking tijdens en na 
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dc proef genieten. De uitkomsten met het getrokken 
(wel-) ijzer waren als volgt: 

N°. BENAMING. 
Richting 
van de 
vezels. 

1 iraagvenno-
gen per 
mM' over 
200 mM. 

lengte, in K(i. 

Uitrekking 
over 200 

mM. lengte 
in •;„. 

Santen-
trekking 
op tie 
breuk 
in 

I Hoofdliggcr Langs. 37 3 10.5 •3-5 
2 idem. Dwars. 32-9 3 0 4.4 
3 Kandplaat. Langs. 32.9 2-5 9-5 
4 Hoekijzer 

v. h. kruis Icings. 36.5 12.0 14.2 
verband. 

Bij het bewerken van het materiaal niet hamer en 
beitel bleek het taai te zijn en vertoonden de breuken 
een metaalachtig witte, andere een iets grauwere, steeds 
vezelachtige structuur. Bij proefstrook n". 3 was korrel 
in geringe mate waarneembaar. (*) 

1 let is wel aan te nemen, dat de vastheid van het 
materiaal dier brug aanvankelijk hooger is geweest; 
zij komt vrijwel overeen met die, welke heden wordt 
verlangd. Ofschoon de cijfers voor de uitrekking en 
samentrekking lager uitvielen dan de tegenwoordige 
voorschriften vaststellen, kon intusschen niet worden 
bepaald, welke getallen bij de oorspronkelijke leve
ring van het materiaal waren betlongen en kan dus 
evenmin worden vastgesteld, in hoeverre zij kleiner 
zijn geworden en dus een verharding van het 
materiaal heeft plaats gevonden. Verdere gegevens 
omtrent den oorspronkelijken aard van het ijzer, zooals 
het voor 30 jaren werd geleverd , ontbreken eveneens. 
Intusschen kan uit de bovenstaande cijfers het volgende 
resumé worden opgesteld: 

l". De sterkte van het ijzer van de brug tc Keulen 
is heden nog evenhoog als voor het hedendaagsche 

(*) Voor de XcJcrlainische Staatsspoorwegen weril tot 1SS0 voor 
weiijzer gevorderd: 

I)raagvenno-
Richting gen per 

niM- over Uitrekking Samentrek-
BENAMING. van de 

gen per 
niM- over over 200111M king op de 

vezels. 200 mM. lengte in tf

 0 breuk in %. 
lengte inKG. 

lengte in tf

 0 

IMaten en l i.angs .Ö> 8 ' 3 
Stronken ( J )WUI 30.6 3 5 
Hoekijzer Langs 8 16 

Sedert dien tijd zijn deze e jfers en tham nog: 
Platen en 1 I.angs '3 16 

Strooken \ 1 )wars 30.6 5 7 
Hoekijzer Langs 36 ' 5 20 

De Rijnbrug te Keulen werd te Dortmund gebouwd door de spoor
wegdirectie Keulen—Minden zelve, en is in 1859 in gebruik genomen. 

De eerste mij bekende beproevingsmachine werd in den aanvang 
van iSt,o geconstrueerd aan de fabriek van J. C. Harkort te Haspe; 
terwijl een reeks uitgevoerde [troeven voorkomen in Der Betggeist, 
VI' Jaarg. n*. 22, October 1X60. Hierop werd in 1864 eenig ijzer 
en slaal beproefd voor de brug te Zutfen. In dat jaar was het gebruik 
dier machines in de Dnitsche walswerken nog onbekend. 

Intusschen had Fairbairn vroeger reeds proeven omtrent de sterkte 
van ijzer ingesteld, zooals blijkt uit zijn memorie: „liu/uiry into the 
Strength of H'rougth-iron J'latcs etc.", voorkomende in de „Phi/o 
sophical 'l'ransnciions, part 11, 1H50, p. 677" en „l'sefu/ Infor
mations lor Kngiilccrs, first series, Appendix 1". De door hem ge
bezigde Unster', afgebeeld in „IK Grot/n\ Het ijzer enz. pag. 99" is 
waarschijnlijk van veel later datum. 

In 1S55 was door de Kngelsche regeer ing aan Kvkaldy een 
onderzoek opgedragen naar de bruikbaarheid van gietijzer voor ka
nonnen; bij de stclktebepaling bediende bij zich van een hydraulische 
pers. Zijn eerste aanvrage om octrooi op een boproevingstoestel is 
gedateerd 26 Nov. 1863 n°. 2970 cn dit werd hem den 20 Mei 
1864 verleend. Dc tilel luidt: „Specificatiën o) David Kirkcüdy. 
'Jesting the Strength of Materials and Slritctin es", gedrukt bij George 
li. Jiyrr en William Spottiswoodc, Londen 1864. 

brugijzcr van de beste qualiteit wordt aangetroffen, 
zelfs iets hooger dan in de voorschriften voor de 
levering van weiijzer wordt bedongen. 

2°. Dc waarden voor de uitrekking en samentrekking, 
bij de proefneming gevonden, zijn geringer dan de 
hedendaagsche eisch; of en hoeveel zij kleiner ge
worden zijn, dan bij de levering van het materiaal 
werd voorgeschreven, en voorts : of de grootere heden
daagsche vastheid met het toenemen van de hardheid 
samenhangt, kan, daar de oorspronkelijke cijfers ont
breken , niet worden vastgesteld. 

3". Dergelijke proeven zijn goed geschikt, om tijdig 
op de hoogte te komen van de inwendige geaardheid 
van het materiaal eener ijzerconstructie, ten einde 
zoowel de bezorgdheid van het publiek te ontzenuwen, 
alsook om bij gevonden gebreken, de directie in de 
gelegenheid te stellen, zoo noodig door verwijdering 
dier deelen voorzorgsmaatregelen te treffen. Voor ijzeren 
bruggen schijnt het aanbevelenswaardig eene bepaling 
vast te stellen omtrent periodieke herhalingen van 
soortgelijke proeven, niet alleen om, zooals reeds ge
zegd is , tijdig omtrent den toestand van het materiaal 
te worden voorgelicht, maar ook om door eene reeks 
gegevens, tot een vermoedelijk resultaat te geraken 
omtrent de in den loop der jaren tc duchten ver
andering in de geaardheid van het ijzer ; zoodoende 
kunnen de doelmatigheid van de verschillende ijzer
soorten bij hunne toepassing in bouwwerken, evenals 
de maximum belasting, definitief worden vastgesteld. 

Eindelijk verlieze men niet uit het oog, dat het roest 
een zeer schadelijken invloed op de ijzerconstructién 
uitoefent en haren duur aanzienlijk verkorten kan. 

Hoe ernstig dit gevaar is, heeft kortelings geleden 
de heer Baldi bij twee bruggen van het Hérault-
departement aangetoond, welke beide door het roest 
zoo sterk waren weggeteerd, dat zij door nieuwe 
moesten worden vervangen. 

Ken dezer bruggen is die van PalalHU, welke in 
twee bogen over het kanaal aldaar geslagen en in 
1851 gebouwd is. De andeie ligt bij Fionlignan over 
het „Canal des Ktangs", werd in 1864 gebouwd en 
had dus, ongeacht een meer dan voldoend verven met 
steenkolenteer, slechts 28 jaren lang kunnen stand
houden. 

Of plaatselijke omstandigheden of bijmengsels in het 
steenkolenteer, of wel beide te zamen die werking 
hebben teweeggebracht, is mij onbekend; de mee
ningen van den heer Baldi omtrent het roesten ten 
volle deelende, veroorloof ik mij als tegenstelling 
op een feit te wijzen, dat zeker de aandacht ver
dient. 

In 1871 waren voor den aanlegsteiger te Vlissingen 
14 ijzeren pontons gebouwd. De romp had eene plaat
dikte van S mM. In 1888 moesten 4 stuks van 30 M. 
lengte op 25 M. worden ingekort. Nadat zij in het 
droogdok waren doorgerist, heb ik aan de afge
houwen einden niet alleen in- of uitwendig geen roest 
kunnen constatceren, niettegenstaande zij al die jaren 
in het zoute Scheldewater hadden gelegen, maar kon 
schrijver op dc dunste doorgeriste plaats, bodem, top, 
waterlijn enz., met den micrometer nog steeds 7.8 mM. 
meten. Dit verschil in dikte kan evenwel zeer ge
makkelijk uit de walsing zelve voortspruiten; al naar
mate de platen de walscilinders iets warmer of kouder 
verlaten, kunnen zij '/,„ of ••*/,„ mM. dikker of dunner 
zijn en is dus dit verschil niet als slijtage aan te 
merken. Mijne verwondering daarover te kennen 
gevende, werd mij gezegd, dat zij steeds behoorlijk 
van schelpdiertjes ontdaan en goed in de verf werden 
gehouden Inwendig waren zij met eene dunne cement-
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om
laag bestreken. Wel een bewijs dat behoorlijk onder
houd veel nadeel verhoeden kan. 

J. L . T E R N E D E N . 
Mulltcim aid. Ruhr, Juni 1893. 

P R I J S V R A G E N . 
G E D E N K T E E K E N VOOR FRIEDRICII SCHMIDT 

TE W E E N E N . 

Voor deze prijsvraag zijn 32 modellen ingezonden, 
over het algemeen allen van hooge kunstwaarde. De 
Jury kende met algemeene stemmen den eersten prijs 
toe aan het ontwerp van de heeren E. von Hofmann, 
beeldhouwer, en Prof. Jul. Deininger, architect; de 
tweede prijs viel ten deel aan den heer Kranz. Seifert, 
beeldhouwer, en de derde aan de heeren Theodor 
Charlemont, beeldhouwer, en Aug. Kirstein, architect, 
allen te Weenen. De prijzen bestonden in geldsommen 
van resp. 1000, 600 en 400 kronen. Ken eervolle 
vermelding werd toegekend aan de Ontwerpen „Denk-
siiule", „Steine werden reden", „Wien R.-K." en 
„Procul negotiis". In het bekroonde ontwerp wordt 
„der Deutsche Steinmetz" in eenvoudige houding 
voorgesteld, in de linkerhand, die op een steen
stuk rust, passer en papier, de rechter met een sprekend 
gebaar uitgestrekt. De architectuur doet aan den 
eenvoud van het beeld geen afbreuk; zij bestaat uit 
een balustrade met twee gestyliseerde leeuwen als 
wapendragers; in het midden, op een verhoogd pos
tament, verrijst het standbeeld, liet met den tweeden 
prijs bekroond ontwerp munt eveneens door grooten 
eenvoud uit, maar het beeld heeft een min of meer 
theatrale houding. Ofschoon het in de derde plaats 
bekroonde ontwerp groote schoonheden bcz.it, is de 
verhouding tusschen het beeld en de zuil die dit 
draagt, minder gunstig. Onder de overige ontwerpen 
bevinden er zich vele van hooge kunstwaarde, zoodat 
— zegt de Deutsche Bauzcitung — deze prijsvraag als 
uitstekend geslaagd mag worden beschouwd en het 
zich laat aanzien dat de groote bouwmeester een zijner 
waardig monument verkrijgen zal. 

STATIONS- KN ADMINISTRATIEGEBOUW T E B U C H A R E S T . 

Op deze prijsvraag (*) zijn niet minder dan 51 
antwoorden ingekomen. De Jury heeft den eersten 
prijs ad 10,000 francs en 100,000 francs voor het 
uitwerken der teekeningen cn het vervaardigen van 
details voor de uitvoering, toegekend aan de archi
tecten D. Marcel te Parijs en Blanc te Bucharest. Den 
tweeden prijs ad 30,000 frs. verwierf de architect 
Farge te Parijs, terwijl de architecten G. Magni G. 
Parsi te Rome met den derden prijs ad 15,000 frs. 
bekroond werden. 

De Deutsche Jlaitzfituiig is over den afloop dezer 
prijsvraag niet best te spreken. Daar volgens het 
programma het ontwerp van alle onderdeden van het 
reusachtige gebouw gevorderd werden en wel voor 
de plattegronden op de schaal van I a 200 en voor 
de gevels en doorsneden op de schaal van 1 a 100, 
kan men eenigszins nagaan welk een kolossale arbeid 
aan de beantwoording dezer prijsvraag verbonden was. 
Toch hebben niet minder dan 13 ontwerpers een ver-
geefschen arbeid verricht, daar hun werk na den 
termijn van inzending inkwam en volgens besluit van 
den Raad van beheer der Rumeensche spoorwegen 
van de mededinging werd buitengesloten. Ofschoon 
de Raad naar de letter van het programma hiertoe 

het volste recht had, moet toch het groote aantal 
dtz;r nagekomen ontwerpen opzien baren. 

Ken onderzoek naar de oorzaken van de late ont
vangst dezer ontwerpen schijnt het spoorwegbestuur 
niet noodig geoordeeld te hebben, ofschoon dit voor 
zulk een lichaam al zeer gemakkelijk geweest zou 
zijn. De mededingers zullen waarlijk wel geïnformeerd 
hebben hoeveel tijd een pakket noodig heeft om Bu
charest te bereiken en daarnaar hunne maatregelen 
genomen hebben. Nu echter zoovele ontwerpen te 
laat ingekomen zijn, schijnt in die dagen het verkeer 
geleden te hebben aan groote storingen, dieniemand 
kon voorzien; om deze reden hadden de ontwerpen 
dan ook ter mededinging toegelaten moeten worden. 
De afwijzing ervan geeft den indruk van een zeker 
parti-pris, dat vooral in cene internationale prijsvraag 
niet moest voorkomen. 

(*) Op pag. 389 van den vorigen jaargang wordt hieromtrent een 
en ander medegedeeld. 

IIOL'TGRANIKT. 
Onder de nieuwe bouwmaterialen, die heden ten 

dage meer en meer in toepassing worden gebracht, 
neemt het houtgraniet eene groote plaats in. Het 
materiaal doet zich kennen als eene stof, die, be
halve voor vloeren, ook voor vele andere doeleinden 
geschikt is. Het bestaat uit eene chemische verbinding 
van zaagsel cn minerale stoffen, die onder eene ont
zettend hooge drukking ineengeperst en tot eene 
compacte massa gevormd wordt, die het voorkomen 
van hout heelt, maar tegen het vuur bestand is en 
zelfs niet door lang koken opgelost kan worden. 

Den 9 , 10 en 11 Februari 1893 werden te Herlijn 
met het materiaal vuurproeven genomen. Ken vloer 
van houtgranietplaten, dik 17 m.M- werd op 50 c.M. 
van elkander liggende binten gelegd en gedurende 
eenigen tijd in hoofdzaak blootgesteld aan brandende 
petroleum , die uit een vat op den vloer vloeide. De 
platen waren, niet uitzondering van eenige verkoolde 
plaatsen, na den brand onbeschadigd en zelfs tegen 
bijlslagen bestand. De uitspraak der jury was dan ook 
dat het materiaal tegen vuur bestand is en weerstand 
biedt aan vocht, hevige stooten enz. 

De proeven ten opzichte der slijtage hebben aan
getoond, dat het houtgraniet harder is dan graniet en 
marmer en alleen overtroffen wordt door basalt en 
porfiersteen. 

liet houtgraniet wordt geleverd in platen en tegels 
van verschillende dikte; het kan worden aangebracht 
op nieuwe en oude houten ondervloeren en op beton
en steenen vloeren; de grootste afmeting, die vervaardigd 
kan worden, is één M - , terwijl de dikte varieert van 
6 tot 40 m.M. Behalve in zijne natuurlijke kleur 
wordt het geleverd in donkerroode en zwartgrijze 
granietkleuren en in eiken- en mahoniehoutkleur. De 
vloeren worden gelegd als in onderstaande figuren 
aangegeven is. 

Fig. 1. Fig. 2. 

f 

If 

1 

Op een ondergrond van beton kunnen tegels van 
houtgraniet van 50 c.M. in het vierkant en kleiner 
in een mortel van cement, krijt en zand gelegd worden; 
deze mortel wordt in plaats van met water, met 
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natronwaterglas aangemengd. Figuur 
vloer in natuurkleur, fig. 4 stelt een tegelvloer met 
rand in verschillende kleuren voor. 

Fie. 3. Fie. 4. 

Behalve voor vloeren, is liet houtgraniet ook zeer 
geschikt voor brandvrije trappen; het kan aangebracht 
worden op gemetselde cn ijzeren trappen, en op 
oude houten trappen worden ingelaten. Ofschoon de 
grootste lengte, waarop het materiaal geleverd kan 
worden, 100 c.M. bedraagt, geeft deze maat voor 
breedere trappen geen bezwaar, daar men in dit 
geval de strooken houtgraniet in twee kleuren, bij 
wijze van traplooper, kan aanbrengen. 

Het komt ons voor dat dit materiaal, dat sedert 
een achttal jaren in den handel gebracht en in Duitsch-
land reeds veelvuldig toegepast wordt, wel zijn weg 
zal vinden. Het wordt vervaardigd door de Deutsche 
Xylolith (Steinholz) Fabrik van Otto Sening en Co. te 
Potschappel bij Dresden, welke firma den heer Theod. 
Ferd. Bierhorst te Haarlem tot haren vertegenwoor 
diger voor Nederland en Koloniën heeft aangesteld. 

V A R I A. 
Glasschilderkunst. Ken reuzenwerk van glasschilder

kunst werd dezer dagen in het koninklijk atelier van 
F. X. Zettler te München voltooid. Het is bestemd 
voor het Keizerlijk Museum te St.-Petersburg en heeft 
eene oppervlakte van ongeveer 8500 vierkante voet; 
niet minder dan 86,000 glasstukken waren voor de 
compositie benoodigd ; deze is van de hand van den 
directeur der inrichting. Het stuk moet de groote 
binnenplaats van genoemd museum overdekken en stelt 
in eene kleurrijke omlijsting een sterrenhemel voor. 
De ondanks vele bezwaren tot stand gekomen arbeid 
moet uitstekend geslaagd zijn. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Donderdag jongstleden werd de niet druk bezochte 

vergadering geopend met de herdenking van drie 
leden, die sedert de vorige vergadering door den dood 
aan het Instituut ontvallen waren, namelijk het hono
raire lid Jhr. Mr. G. C. J. van Keenen, Vice-president 
van den Kaad van State , die, hoewel geen ingenieur, 
steeds ecu groote belangstelling in het Instituut had 
getoond en sinds 1855 honorair lid was; J. van Maurik, 
oud-directeur der stadswerken van Amsterdam, een 
der oprichters van het Instituut, die 12 April op 
81-jarigen leeftijd te Amsterdam overleed, en de 
ingenieur P, E. Ekama, den 3™ Juni aldaar overleden, 
43 jaren oud. 

Een adres van rouwbeklag werd namens het In
stituut door den Raad van Hestuur aan II. M. dc 
Koningin-Regentes gericht, bij gelegenheid van het 
overlijden van haar vader, den Vorst van Waldeck-
Pyrmont, welk adres onder dankbetuiging voor be
toonde deelneming was beantwoord. 

Door den Raad van Hestuur werd in deze verga
dering geïntroduceerd de heer L. W. Koertc, Wasser-
bau-inspector, aan den Pruisischen gezant te Brussel 
en 's-Gravenhage toegevoegd, ten einde hier tc lande 

een tegel- ! een studie te maken van verschillende waterstaats
werken. 

Dc notulen der vergadering van 11 April 11. werden, 
evenals het verslag van de werkzaamheden van het 
Instituut en de rekening en verantwoording der in
komsten en uitgaven over het afgeloopen Instituutsjaar, 
zonder discussie goedgekeurd. Behalve de reeds op 
den oproepingsbrief vermelde boekwerken werd nog 
door den heer Conrad aan het Instituut aangeboden 
een Fransch werk, getiteld „Notices sur les appareils 
d'cclairage, par le service des phares". 

Onder de vele mededeelingen van den Raad van 
Hestuur was deze welkom, dat in de volgende maand 
de verhandeling van den heer A. Huet over de open 
doorgraving van Amsterdam naar zee, met de noodige 
platen, aan de leden zal worden gezonden; zij kunnen 
zich dus voldoende voorbereiden voor de bespreking 
van die plannen, die plaats zal hebben in de eerst
volgende Instituutsvergadering, in September te Am
sterdam te houden. 

De teekeningen van Oostindische openbare werken, 
vervaardigd ten behoeve van de tentoonstelling te 
Chicago, zijn na ontvangst van een telegram van den 
consul-generaal te Chicago door de goede zorgen van 
het lid Van Zuijlen cn de welwillende medewerking 
en hulpvaardigheid van de Nederl.-Amerikaansche 
Stoomvaart-maatschappij naar Chicago gezonden en 
zullen nog een plaats vinden naast de reeds vroeger 
verzonden kaarten en teekeningen van het Instituut. 

De eerste voordracht werd gehouden door het lid 
N. A. M. van den Thoorn over dc verdediging der 
kanaal- en dijksbeloopen van het Merwede-kanaal in de 
slappe veengronden tusschen Amsterdam en Maarsen. 

Door wijlen den ingenieur Van Kcrckhoff zijn de 
meeste stelsels dezer boordvoorzieningen medegedeeld 
in het tijdschrift van het Instituut. De ondervinding, 
op dit gebied verkregen, is echter zeer verschillend, 
liet is dus wenschelijk, dat de resultaten dezer voor
zieningen meer algemeen bekend worden, opdat men 
eenerzijds niet vervalt in overdreven eischen van 
soliditeit en anderzijds een ander in de gelegenheid 
stelt zich te wachten voor dikwijls zeer dure proef
nemingen. 

Gewoonlijk zijn de boorden oorspronkelijk niet kunst
matig verdedigd, doch werden voorzieningen genomen 
daar, waar de oevers te veel te lijden hadden door 
de toeneming van het verkeer en wel voornamelijk 
door de golfbeweging, veroorzaakt door stoonibooten 
of ook wel doordat de bestaande vaarten verbreed 
moesten worden en geen genoegzame breedte aanwezig 
was. Hij de nieuwe kanalen, waar reeds dadelijk 
stoomvaart verwacht werd, worden de oevers reeds 
bij den aanleg kunstmatig verdedigd, hetgeen in slappe 
terreinen dikwijls zeer groote uitgaven vordert. Hij 
het Amsterdam-Menvcdekanaal werden de boorden 
reeds bij den aanleg verdedigd, hetgeen in den droge 
kon geschieden. Dc constructie is zeer eenvoudig. In 
het talud werden perkoenpalen geslagen en daarboven 
rijen van staken of palen, waartusschen puin werd 
gestort. 

Door de groote lengte van het kanaal tusschen 
Amsterdam en .Maarsen veroorzaakte dit echter nog 
een belangrijke uitgaaf. Dc palen ongeveer ter hoogte 
van den waterspiegel waren van levend hout, ten 
einde door den groei van wortels een samenhangend 
geheel te verkrijgen en het daarboven liggend talud 
tegen den golfslag te beveiligen. Per strekkenden 
meter waren de kosten ƒ6.50. 

Behalve de talud-verdediging werd door spreker 
nog verklaard de wijze van werken bij den aanleg 
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der dijken, in wier lichaam de dijksbesturen ov.-ral 
een kleikist verlangden, hetgeen den heer Conrad 
aanleiding gaf den wensch uit te spreken, dat er 
een wet mocht komen, die de te uitgebreide macht 
dezer besturen zou breidelen. 

Deze voordracht gaf den Voorzitter aanleiding de 
leden aan te sporen hunne ervaringen over oever
verdediging mede te deelen, om die te bespreken 
op het congres voor scheepvaart, in het volgend 
jaar te Amsterdam te houden. Zij kunnen die aan-
teekenen op lijsten, waarvan exemplaren kunnen 
worden aangevraagd aan den Secretaris van liet 
Instituut. 

Gedurende de pauze had de ballotage plaats; tot 
leden van den Raad van Hestuur werden gekozen, 
ter vervanging van het lid R. A. J. Sncthlage, de 
heer M. J. van Bosse , oud-directeur van het Depar
tement van Hurgerlijke Openbare Werken in Ned -
Indië, cn, ter vervanging van de aftredende leden 
Dr. Ch M. Schols, Dr. E. F. van Dissel en J. A. 
Lindo, de heeren G. J. de Jongh, directeur van ge
meentewerken te Rotterdam, J. 1'. W. Conrad, lid 
van de 2e Kanier der Staten-Generaal, en J. A . Lindo, 
directeur van gemeentewerken te 's-Gravenhage. Inge
volge de bepalingen van het reglement was alleen de 
heer Lindo herkiesbaar. 

De tweede voordracht werd gehouden door den 
heer M. J. van Hosse, oud-directeur van het Depar
tement van Hurgerlijke Openbare Werken in Ned.-
Indië, over den hydrographischen toestand van de 
residenties Bagelen en Banjoemaas, benevens tech
nische en economische beschouwingen over het irri
gatie-vraagstuk. 

Allereerst werd de hydrographische toestand be
schreven en door kaarten toegelicht en verder een 
geschiedkundig overzicht gegeven van wat is verricht 
in het zuidelijk gedeelte van Hagelen en Zuid-Hanjoe
maas, benevens de verschillende plannen tot afleiding 
van het water en bevloeiing van gronden in die streek. 

In herinnering werd gebracht de overstrooming van 
1862 op Java volgens de beschrijving van den inge
nieur Pet en gewezen op de dichte bevolking in die 
streek. Per 10^0 hectaren zijn er 3500 a 7000 cn 
meer bewoners, terwijl dit cijfer voor geheel Nederland 
1500, voor Zuid-Holland 3000 en voor Drente slechts 
600 bedraagt. 

Sedert 1885 is de irrigatie-brigade werkzaam , de 
opneming is nagenoeg afgeloopen en verschillende 
werken zijn reeds uitgevoerd. 

Van de Pekalen- en Pategoewan-werken werden 
prachtige photographieën ter bezichtiging rondgedeeld. 

Met voldoening wees spreker op de meening van 
den Minister van Koloniën van 1891 , waarbij werd 
uitgesproken, dat het niet voldoende was alleen de 
hoofdwerken van Regeeringswege te bouwen, maar 
dat liet tevens noodig was de nevenwerken aan te 
leggen, omdat dit niet aan den inlander kan worden 
overgelaten. 

Critiek werd geoefend op het stelsel van heeren
diensten en hoewel de directe voordeden van de 
verschillende werken niet altijd in cijfers zijn op te 
geven, zal dc algemeene welvaart vermeerderen , zal 
de inlander meer belasting kunnen opbrengen en van 
dc hoogcre landrente zal wellicht niets meer afge 
schreven behoeven te worden wegens misgewas. Door 
spreker werd nog gewezen op hetgeen in Britsch-
Indië op dit gebied wordt gedaan en daarbij vallen 
de 38 millioen van het program van 1891 zelfs in 
het niet; aller leus moest zijn, men make Java pro
ductief, cn naar sprekers vaste overtuiging is de 

toekomst van Indië 
Omstreeks 3 uur 

president gesloten. 

in handen van den ingenieur, 
werd de vergadering' door den 

BIN X E N L A N D S C H E B E R I C II T E N . 
*—tii!.\vi;\ii\i,i;. De Minister vnn Binnenlandsche /aken brengt 

ter iiliri'tnt't'iii' kennis, dat ile eindexamens tier Bijks-nurmaalschool 
, voor toekenonderwijzers en tier Bijkssohonl vnnr Kunstnijverheid 
j iu hot openbaar sullen plaats hebben iu liet Bijks-Museumgebouw 

to Amsterdam, op litl Juni e. k. en volgende dagen. 
AMSTERDAM. In de Woensdag gehouden vergadering van den 

! Gemeenteraad werd deor Burg. eu Weth. mededeeling gedaan, 
j dat op ile inschrijving naar de concessie voor eenige tramlijnen 

in d<' buitenwijken geen aanbieding is ingekomen, die aan do 
gestelde voorwaarden voldeed. Wel is ontvangen een biljet 
doch dat bleek een schrijven te zijn vnn de AUgemeine EUxtricitÖts-
gaeUsrhafé te Berlijn waarin deze zich tot den aanleg en de 
exploitatie der lijnen bereid verklaart, mits de concessievoor
waarden op verschillende punten worden gewijzigd, o. a. het 
aandeel In de winst, door de gemeente gevorderd, worde ver
minderd en alle voorschriften ten behoeve van het personeel 
worden prijsgegeven. Burg. en Weth. zullen thans overwegen 
welke nadere voorstellen aan den Kaad kunnen worden gedaan. 

De commissie, door den Minister van Marine benoemd — 
bestaande uit de heeren (', L, Loder, directeur van scheepsbouw. 
J, Schuurman, directeur van publieke werken, en I'. J. Turk. 
hoofdingenieur der marine heeft den toestand van bet centraal 
maga/iju Amsterdam onderzocht en bevredigende resultaten be
komen. Dit gebouw dagteekent vnn ltioö, toen met den houw 
begonnen werd: het was binnen negen maanden gereed en 
brandde in 1791 inwendig geheel uit. De schade werd spoedig 
hersteld en liet is nu gebleken, dut dit gebouw , waarin voor 
duizenden aan oorlogsmateriaal ligt opgestapeld, nog jaren dienst 
kan doen. 

- liet bestuur üer Maatschappij tot bevordering der Bouw kunst 
heelt de zilveren medaille. uitgeloofd voor bet beste ontwerp 
van een niet uitgevoerd bouw werk. toegekend aan den heer 
Henri livers. architect. boofdleeraar aan de Academie voor 
Beeldende Knoeten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, 
voor zijn inzending ontwerpen van onuitgevoerde bouw werken 

[ op de tentoonstelling van Bouwkunst. 
hi* zilveren medaille voor het beste ontwerp van een uitgevoerd 

latuw werk, de bronzen medaille voor de beste teekening van een 
bestaand oud Nederlandse li gebouw en ecu medaille voor het 
beste ontwerp op het gebied van kunstnijverheid weiden niet 
toegekend. 

Op de laatst gehouden algemeene vergadering van de 
J Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werd met een 
j enkel woord melding gemaakt van ingekomen voorstellen tot 
w ijziging van de uitgaven der Maatschappij en tot vaststelling van 
een programma van uitvoering, liet Bestuur heeft tliansbcsloteii 
aan eene commissie het instellen van een onderzoek op te 
dragen en daartoe drie leden uit ziju midden (de heeren l'.d. 
Cuijpers. .). I{. de Kruijtf cn .1. Verheul l>z.l met de heeren 
II. I'. Berlage Nz.. Henri Kvers. Jurriaan Kok, I'. J. Nieuwenhuis. 
('. B. Postnumes Mejjes, ('. T. J. Louis Rieber en l \ do Riei 
1'zn. uitgenoodigd. 

Het plan bestaat om in November of December e. k. eeu buiten
gewone algemeene vergadering te beleggen voor de behandeling 
van de voorstellen dezer commissie en vnn die der afdeeling 
's-Gravenhage tot wijziging van eenige artikelen der wet. 

l'tKi.t in. Met ingang van I Juli worden de werkplaatsen en 
magazijnen, behoorende tot den dienst van ,, Weg en Werken" der 
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, gesteld onder 
bet beheer van den ingenieur <r. .). K. van Vryberghe de ('oningh, 
ter standplaats Itrecht, met den titel van ingenieur, chef der 
werkplaatsen en magazijnen van den dienst van weg en werken. 

hoor den Hand van commissarissen der Maatschappij tot 
exploitatie van staatsspoorwegen zijn de volgende besluiten ge
nomen : 

lo. Met ingang van 1 Januari IS'.H eervol ontslag verleend, 
behoudens aanspraak op pensioen wegens leeftijd, aan de heeren 
J. II. Verhoop, chef der comptabiliteit, en .1. ('. Kvers, chef dor 
derde afdeeling bij deu dienst van weg en werken; met toeken
ning aan eerstgenoemde vau den titel van adviseur ; 

80, Met ingang van denzelfdeu datum benoemd tot: u. chef 
der comptabiliteit de heer W. M. J. Werker, thans adjiinct-chef 
der comptabiliteit; chef der derde afdeeling bij tien dienst van 
weg en werken, de ingenieur 1.. 11. W. Dufour. 

WAGKNIXGKN. De heer J. ('amper Titsingh uil Ier heeft minden 
Baad concessie gevraagd voor don aanleg eener waterleiding te 
dezer stede voor den tijd van 5(1 jaren. 

ZiiKik/i.i:. Voor de betrekking van gemeente-bouwmeester 
hebben zich ongeveer (iO sollicitanten aangemeld. 
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PERSONALIA. 

— In Ned.-Indië hebben dc volgende mu
tation plaats geluid: 

Verleend: een tweejarig verlof imar 
Kuropa, wegens ziekte, aan deu architect 
le kl. M. (Jornelisscn en aan den ingenieur 
3c kl. F. ('. N'uuta, heiden hij den waterstaat; 
wegens langdurigen dienst aan den opzichter 
2c kl. expl. staatsspoorwegen op .lava .1. 0 . 
E* B reiier. 

B e 1 a s t: niet het doen vnn een terrein-
opname op de noordoostelijke hellingen van 
het Tjirornuigchcrgto in de res. ('herilion 
tot onderzoek naar de mogelijkheid van 
spoorweg-aanleg aldaar, de tijdel. ing. Ie kl. 
lnj de St.-spw. I'. Kiehter; niet de spoorweg-
opname Probolingo—Panarockan ito boawk. 
ambt. Ie kl. hij de S.-S. J. P. II. Alsdorf. 

I) e li o e m d : lnj het hosi'hwe/.en op Java 
en Madoern, tot opz. 2e kl. I. I,. Hommers: 
tijdelijk opz. 2e tl. II. E. 1 miners; on/. 
Se kl. A. A. iVrimuiten; tijdelijk opz. He kl. 
F. Dnhlk 

— Tot directeur der tapijt fabriek te De
venter in benoemd de beer I'. (i. v. Scherm
beek, kapitein der tjeino te Arnhem. 

De tiemeenteraad te lïreda beeftTOOT 
den tijd van twee jaren benoemd tot direc
teur der drinkwaterleiding den beer I'. W. 
Pnyens, directeur der gasfabriek aldaar. 

De lieer .1. ('. I>ijxhnnni, werkttlig-
kondig-iiiffenieur te DiiBseldorp, is benoemd 
tot ingenieur der NederlaudHcbe Stoonihoot-
Rfaatflchappjj te Rotterdam. 

— De lieer .1. II. Vos is voor den tijd 
van li maanden benoemd tot buitengewoon 
opzichter hij de werken van de Zuid-Willeiuw-
vaart in Limburg. 

De heer <i. A. Dudock is voor den 
tyd van _ maanden lieiioemd tot buitenge
woon opzichter bij Int onderhoud der haven
werken ti' Hedemblik. 

Hij Kon. besluit is, met inpinv: van 
1 .ïuni jl., benoemd tot bareelambtenaar 
van den Kijkswaterstnat. I'. ('. Schuite-
inaker te Leeuwarden. 

Door den directeur-generaal d<-r Staats-
•poonregen it* met ingang van I.") dezer 
een eervol ontslag uït den dienst der .Mant-
»cbappü verleend aan den beer D. Ileyen, 
ad junet-ingenieur 'ie klasse. 

— De civiel-ingenieur ('. Bf. Gardenier 
is door het Hestuur van de .Muutselinppij 
tot bevordering der Houwkunst tot corres
pondent te Apeldoorn benoemd. 

_A.<I v oi* t e ii 1 ï ö n . 
E.Th.VANVJ(EESWIJK. 

Memlrte men Imn/set: 

Aanleg van Electrische Geleidingen. 
LUTHERSCHE BURGWAL 17, 

hij de C.roiite ilurkl, bEXHAAU. 

' AAU BESTEDING 
liet v e r n i e u w e n v n n «lr d r a a i 
b r u g over liet Iteneileu IMi iu>-
«li«'|i te \ eemli i in . mot geniet-
nelden « u n i e e - en i jzeren Ito ven-
bi inw, 

op Woensdag den 14 Juni1893, de i 
avoml.s te .» uur in het A'eendaminer 
lleneden Vcrliiutshuis, waar het bestek 
ter inzage ligt. 

Aanwijs in loco Dinsdag éen 13 Juni 
1803, 's middags te J» uur. 

Tegen betaling van 5<> cents per 
exemplaar zijn gedrukte bestekken 
verkrijgbaar bij den Secretaris van bet 
Waterschap „Veendammer Beneden 
Verlaat". 

Provincie ZUID-HOLLAND. 
AANBESTEDING. 

Op tlutineleig den M s t o n Juni 
IN93, des voormiddags te l l 1 / , uren, 
zal, onder nadere goedkeuring, door den 
Voorzitter, ol' een der Leden van het 
Collego van Gedeputeerde Staten der 
Provincie Zuid-I lolbinil, en in bijzijn van 
deu lloofd-lngenieur van den Provin
cialen Waterstaat in Zuid-Holland, aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur 
te 's-Oraeenhage, worden aanbesteed : 

H e t n i i i k e n v n n een I I A S A I . I ' 
'II I It met l i i jhel ioorende 
w e r k e n lang-* de .He»t-
k n d e m i n dc/ .u idoost / . i jdc 
v n n de ver lengde b innen
have te Mitlelelltarietn. 

K a m i n g /' MOOO.—. 
De aanbesleiling zal geschieden bij 

enkele inschrijving, overeenkomstig § 2 
van de Administratieve bepalingen, vast
gesteld bij beschikking van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van li September 1892. 

liet bestek ligt vnn nl' den loden 
Juni a. s. ter lezing aan het lokaal 
van bet Provinciaal Bestuur van Zuid-
llolland te 's-Crarenhage, en is voorts 
van at'dal tijdstip op franco aanvrage, 
tegen betaling der kosten, te bekomen bij 
de boekhandelaars l i r i m i G K l l R O E D E R S 
V A N C L E E E , Spui no. 2 8 » , te 's-tira-

venhage en door hunne tussehctikouist 
in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de 
kosten der besteding, enz. zijn te be
komen bij den lloofd-Iiigcnicur van den 
Provincialen Waterstaat in Zuid-Hol 
land, .1. VAN' D E R V E l i T , te's-Gra-

cenhage, terwijl aanwijzing in loco zul 
plaats hebben op Woensdag den 21sten 
Juni 1893. 

De Gedeputeerde staten der Provincie 

Zuid-Holland, 
F O C K , Voorzitter. 
I'. T A V E N R A A T , Griflier. 

IMaalschpppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op /tin eel et ff den * » s t e n Juni 

ÉH»:i. des namiddags ten ü ure tlokale 
tijd), aan het Centranlbureau der Maat
schappij tot Exploitatie vnn Staatsspoor
wegen hij de Moreelse Laan te UTRECHT, 
van : 

H E S T E K No. 013. 
H e t m a k e n v a n gebouwen en 

i n r i c h t i n g e n , het m a k e n 
v a n g r o n d w e r k e n , het op
b r e k e n en leggen v a n spo
ren en wiMMelH en eenige 
d iverse w e r k e n ten be
hoeve v a n de hal te C A -
V K I. l i K X 1 E I' W K -

V A A It T . 
H e g r o o t i n g / » N 4 0 . — . 

De besteding geschiedt volgens § 78 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den ö d e n Juni 
18'.i:S ter lezing aan het Ccntnialhurcuu 
bij de Moreelse Laan en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur W . 
I I O E L ' F F T te Rotterdam en is op franco 
aanvraag (per briel'j aan genoemd Cen
traalbureau I Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 

f '•— 
Inlichtingen worden gegeven aan het 

Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein znl geschie
den den lilden Juni 18113, ten 10'/: uren 
voormiddag (West Enrojteesche tijd). 

U T R E C H T , den lsten Juni 1893. 

K J. WESSELS, 
H a n d e l a a r in ii.jin 4 H o u t w a r e n , 
nl»: MiihiMiii', \ « H ' i i . E«c li doorn enz. 

0 -Z. Voorburgwal 128, Amsterdam 
EesJg adres» vun alle soorten Panee lcn 

voor Spoor- en andere |{ytui«ren. 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
v a n 

R O L L U I K E N , 
J A L O U S I F . X , M A R Q U I S E N , Z O N S C I I E R M E N , enz. X i c u w » t c construe-
t ie , f o n e n r r e e r e n d e pr i jzen . 

J . L u B A C O N , E l b e r f e l d . 
Hofleverancier van Z. M. den Keizer en Koning van Uttitschland, 

CENTRALE VERWARMING EN VENTILATIE. 
Stationnaire en verplaatsbare Oesinfectie-ovens. 

Ontwerpen, Begrootingen, Brochures en Attesten vnn meer dan 1500 uit
gevoerde werken, w a a r o n d e r een a a n t a l b e l a n g r i j k e i n Neder land . 
worden op verlangen gratis toegezonden. 

Vertegenwoordiger: 

JOH. A. VAN LAER, Amsterdam. 
188, 

-O 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Meeaneteie/ den » « Juni 

ÊH93, des namiddags ten ure 
( O r c c n wicht i jd) . zal in het Cen
traal l'ersonenstation te AMSTERDAM 
in bet lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 566. 
H e t m a k e n en l everen v a n 

twee MIn ml pijnen met buis-
l e i d i n g voor waterbe/.or-
g i n g op het goederensta-
t i o n » e m p l a e e m e i i t Aniwter-
dnin —II iet l anden . 

K a m i n g / ' * « 4 © . — . 
voor reken ing van den staal der 

\ I : I I K K I , A M I I ; \ . 
Het Bestek is tegen betaling van 

/ O..ÏO per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Ad'miuistratieijclmnir der 
Maatschappij aan het Droogbak te A M 
STERDAM bij den Portier of op franco 
aanvraag, met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels, (aan aan
vragen zonder bijvoeging van bet be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aim het Bureau Weg en Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in bet bestek-
vermeld. 

lie Adminis tra teur . 

Maatschr ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Oinselag den tJston Juni 

1HU3. des namiddags ten 2 ure (lokale 
tijd), aan het Centriialburenu der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek No. 612. 
H e t a f b r e k e n der bestaande 

houten loods, en liet m a k e n 
v a n een loods voor Uxer-
mngax i jn nab i j lie centra le 
werkplaatsen met bijbe-
hooreni le w e r k e n op het 
stat ion I T R W ' I I T . 

B e g r o o t i n g f If—.—. 
De besteding geschiedt volgens tj 43 

van bet bestek. 

Het bestek ligt van den ö d e n Juni 
18113 ter lezing aan het ('entraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bu
reau van den lieer Sectie-ingenieur II. 
E . B E L ' N K E te Utrecht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centri-.tdhtii u (Dienst van Weg 

en Werken) te bekomen tegen beta
ling van /' 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aau het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie—Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den lilden Juni 18!13 ten 11 uren 
voormiddag (West Europeesche tijd) 

UTKKCHT, den lsten Juni 181)3. 

HEYENBROCK, HASELAGER & Co., 
Koiiiiiu>|>lciii V'. 1. Gebouw „Kosmos", Amsterdam. 

T E L E G R A M - A D R E S : „ T Y P E W R I T E R " . TELEFOONNUMMER ***>«. 

Amerikaansche K e r k - en S c h o o l b a n k e n . 

I J z e r e n H e k k e n voor Portieken, Buitenplaatsen, Winkelramen, 
Graftombes, enz. 

H a k p a p i e r tot bedekking van Kappen of Platten, bestand tegen elke 
weersgesteldheid. 

Begrootingen van L i f t e n op aanvrage. 
CUIIN in lood voor Kerken en Winkelramen of tot versiering. 
Porseleinen R e c l a m e l e t t e r » voor Winkelruiten. 
K e r k k a e h e l M met aanleg, V u l k a c h e l s voor Winkels en Zalen. 
De „ I l o m a e o i i s t i c " S p r e e k h u i s , die bediend wordt als de Telefoon. 
Edison Miineograaf, tot vermenigvuhligidg van bestekken , enz. 
Aan onze Inrichting is verbonden een C O P I E E R - I N R I C I I T I N O tot bet 

vervaardigen van afdrukken voor Bestekken enz., tegen matigen prijs en door 
middel vau de Schrijfmachine. 

Vraag onze P r i j s c o u r a n t e n . — Gratis toezending. (1) 

BENNEWITZ & C°. 
Papiorstüc - f a b r i k a n t e n . 

D A M R A K 8 5 , AMSTERDAM» 
bevelen hun reeds zoo gunstig bekend fabrikaat 

MUI tut decoratie van Plafonds en Wanden, /.«mals 
Kroon, Koof, Perk cn andere lijsten, Bosetten. Peur-

bekroningen enz ter geheele vervanging van stukadoor
werk ; het laat zich z<vr gemakkelijk eu teg<n idles beves

tigen, is zeer liebt. tegen vecht en vuur bestand, direct te 
beschilderen, eigent zich zoowel voor nieuwe als te modernisceren 

gebouwen en ka i hij verhuizing /.m d.Tg vaar voor breken afgenomen 
cn in de te betrekken woning Injvesligd worden. Het lastige wttteo 

vervalt cn ongelukken, door afvallen, zooale bij gips dikwijls 
zijn totaal onmogelijk Geïllustreerd monsterboek it f 1 — 

voorkomt 
voikrijgbaar. 

Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 
gevestigd te J l \ \ i M E S T E R . 

M A A T S C H A P P m J K K A P I T A A L f 12,000,000.-
Ilireeleiir voor \cilcrZainl: 

C. C. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
S l u i t I n d i v i d u e e l ? e n Co l l ec t i eve V e r r . e k e r i n g e n met F a b r i 

k a n t e n , A a n n e m e r » en andere W e r k g e v e r » tegen a é é r voor
deel ige V o o r w a a r d e n . 

SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

BECKER &BUDDINGH. 
A r n l i e i i i . 

KONINKLIJKE FABRIEK 

VAX 

W A T K It P A S - IIOI: l i II l ' l ' T -
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G eénia illeerd-ijzeren 
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UITSLAG V A N MUREN. 

Bij muren, die niet bepleisterd zijn, doet zich 
dikwerf het verschijnsel voor dat zij overdekt worden 
met eene witten meelachtigen uitslag of eene korst 
van fijne kristallen, die in den regel na landen of 
korten tijd weer verdwijnt, maar ook somtijds ver
ergert en het muurwerk vochtig maakt. 

Dit verschijnsel wordt algemeen met den naam van 
muur- of salpeter-uitslag bestempeld. 

Is het muurwerk niet bepleisterd, dan valt dit 
gebrek zeer in het oog, daar de uitslag scherp af
steekt bij de donkere kleur der steenen. Wanneer de 
muur bepleisterd is, wordt de uitslag gewoonlijk 
minder opgemerkt, maar dan is deze dikwerf oorzaak 
dat het pleister van den muur losraakt en afbladdert. 
De uitslag doet zich alleen dan voor, wanneer het 
muurwerk vochtig is, hetzij door het opzuigen van 
water uit den bodem of door het hemelwater. Droge 
muren vertoonen geen uitslag. 

Het euvel kan door verschillende oorzaken ontstaan 
en wordt zoowel bij nieuwe als oude muren aangc 
troffen. Bij nieuwe muren van baksteen moet de 
oorzaak in den regel gezocht worden in de hoedanig
heid der bouwmaterialen, en wel in de kalk en de 
steen, ofschoon somtijds ook het zand niet van schuld 
vrij te pleiten is. 

Daar in Duitschland de steen gewoonlijk met steen-
of bruinkolen en hiertelande met turf gebakken wordt 
en deze stoffen meestentijds zwavel bevatten, ont
wikkelen zich bij het bakken der steenen, vele 
zwavelachtige zuren, die ten deele door de steenen 
opgezogen worden. Komt de steen daarna in de lucht, 
dan vormt zich uit deze zuren langzamerhand zwavel
zuur. Dikwerf wordt de steen al spoedig na het 
bakken verwerkt, waardoor het zwavelzuur • uit de 
steenen, zoodra deze nat zijn, in aanraking komt met 
de kalkmortel; daardoor vormt zich deels zwavelzure 
kalk (gips) en, daar de meeste kalk meer of minder 
magnesia bevat, ook zwavelzure magnesia. Zwavel
zure kalk lost in water zeer moeilijk op, zoodat deze 
bij het in verhouding niet groote waterquantum in 
het metselwerk, voorloopig in de mortel onopgelost 
blijft en niet uitzweeten zal. De zwavelzure magnesia 

daarentegen, die in water zeer oplosbaar is, wordt 
door het hemel- of grondwater opgelost, door de 
verdamping, die aan de oppervlakte van het met
selwerk plaats heeft, in kristallen afgezet en hecht 
zich aan den muur als een witte aanslag, die zoolang 
stand houdt tot hij door de vereenigde werking 
van regen en wind verdwijnt. Dit duurt zoo lang 
als er zwavelzuur in het muurwerk aanwezig is, dat 
door het water opgelost en aan de mortel toege
voerd wordt. 

Behalve deze onmiddellijke werking van het zwa
velzuur, kan echter ook een andere omzetting ontstaan. 
Zooals reeds gezegd is vormt zich een deel van het 
zwavelzuur met de kalk tot zwavelzure kalk , die onop
gelost in de mortel blijft en niet uitzweet, maar deze 
zal zich door de voortdurende aanraking met kool
zure kalk zoodanig omzetten, dat kool/.ure kalk en 
zwavelzure magnesia ontstaan; laatstgenoemde wordt 
opnieuw opgelost en slaat uit. 

Een gelijk proces heeft plaats wanneer er gips in 
de kalk aanwezig is, wat dikwerf voorkomt. 

L'itslag, die een gevolg is van de zooeven ge
noemde oorzaken, zal na langen of korten tijd 
verdwijnen, wanneer namelijk al het zwavelzuur, in 
het muurwerk aanwezig, op de genoemde wijze om
gezet is. De stabiliteit van liet metselwerk wordt door 
deze werking niet benadeeld. 

Een andere soort van uitslag ontstaat, wanneer de 
klei, waaruit de steenen gebakken worden, zwavel-
kies bevat. Na het bakken ontwikkelen zich in de 
lucht eerst zwavelzuur ijzeroxydul en later zwavel
zuur ijzeroxyde, die als een blauwgroene uitslag uit
zweet of wel zich met de kalk en magnesia op 
bovenomschreven wijze verbindt. 

Deze uitslag werkt op het muurwerk evenmin 
nadeelig; wel echter wordt de bepleistering erdoor 
beschadigd. 

Uitslag aan oud muurwerk ontstaat gewoonlijk door 
de aanwezigheid van zouten in de den muur om
ringende aardlagen; deze worden door den regen 
opgelost en stijgen door de werking der capillariteit 
in den muur op; door verdamping van het water 
aan de oppervlakte zet zich dit zout op den muur af. 
Dit verschijnsel doet zich het meest voor bij muren , 
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die in een humusrijken bodem staan, in de nabijheid 
van mcstplaatscn en beerputten. De uitslag is meest 
eene salpeter- of chloorverbinding, welker vorming 
door den stikstof en chloor bevattenden bodem ver. 
gemakkelijkt wordt. 

Gewoonlijk vormt zich salpeter, dat door zijnen 
hygroscopischen aard den muur vochtig maakt en 
meest als zoodanig uitslaat. Deze uitslag zal op den 
duur het muurwerk benadcelen, daar men niet te 
maken heeft met een tijdelijke aanwezigheid van 
zouten in den bodem, maar met eene voortdurende 
vorming van nieuwe zouten uit de verbinding van 
alkaliën met stikstofhoudende organische stoffen, 
welke zouten door den muur steeds opnieuw worden 
opgenomen. 

Nog .schadelijker dan dc salpeterzure verbindingen 
zijn de chlooi verbindingen, omdat deze bij de aan
raking met kalk chloorcalcium vormen, een zeer 
hygroscopische stof, die wel-is-waar geen uitslag ver
oorzaakt, maar het muurwerk voortdurend zeer vochtig 
maakt, waardoor de vernielende werking van de 
vorst vrij spel heeft. Door de vermenging der chloor
verbindingen met de kalk, heeft bij de mortel eene 
omzetting plaats, die de stabiliteit van het muurwerk 
ten zeerste benadeelt, omdat de eertijds nagenoeg 
onoplosbare koolzure kalk in oplosbare chloorverbin
dingen wordt omgezet. 

Het zou ondoenlijk zijn om alle oorzaken te ver
melden , die op de vorming van uitslag van invloed 
zijn; dikwerf toch hangen deze geheel van plaatse
lijke omstandigheden af en kunnen zij van zeer 
vreemden aard en oorsprong zijn. De bovengenoemde 
oorzaken komen het meest voor en er dient alleen 
nog de aandacht op gevestigd te worden, dat de 
hoedanigheid van het water, voor de mortel te ge
bruiken , van invloed kan zijn op de vorming van 
uitslag, indien dit water zouthoudend is. 

De vraag doet zich voor op welke wijze deze 
onaangename uitslag voorkomen kan worden. 

Dit kan geschieden door een nauwkeurig onderzoek 
der grondstoffen; slechts die stoffen mogen voor de 
vervaardiging van steenen en mortel gebruikt worden, 
welke vrij zijn van bestanddeelen, die uitslag kunnen 
veroorzaken; evenzoo moet voor het bakken der 
steenen zwavelvrij materiaal gebruikt worden. De 
klei, waaruit de steenen gebakken worden, moet aan 
een scherp onderzoek onderworpen worden en wan
neer zij oplosbare bestanddeelen bevat, door be
sproeiing, uitwassching enz in normalen toestand 
worden gebracht. Leem uit de bovenste met humus 
vermengde lagen moet nimmer voor de baksteenla-
brikage gebruikt worden, omdat deze steeds stikstof 
en chloorverbindingen bevat. Het zand, dat voor de 
steenbakkerij en de mortelbereiding gebezigd wordt, 
moet evenzeer onderzocht en naar omstandigheden 
gewasschen worden. 

Van het water, voor het steenbakken en de mor
telbereiding gebruikt, moet het zoutgehalte worden 
nagegaan en erop gelet worden of het door de na
bijheid van fabrieken, mestbergplaatsen of dergelijken 
verontreinigd kan zijn. De kalk, voor de mortel 
gebruikt, moet steeds zuiver koolzure en geen dolo-
mitische kalk zijn, welke laatste altijd magnesia bevat. 

Daar tegenwoordig maar zelden hout, een zwavel
vrij stookmatcriaal, voor het bakken der steenen 
gebruikt wordt, doch in de meeste gevallen steen
kolen of turf, moet steeds rekening gehouden worden 
met de omstandigheid, dat de steenen in meer of 
mindere mate zwavelzuur bevatten, dat, zooals boven 
is gezegd, uitslag veroorzaken kan. Daarom verdient 

het aanbeveling de steenen vóór het gebruik gedu
rende zekeren tijd in de open lucht op te slaan, 
opdat de schadelijke stof door den regen weggespoeld 
kan worden. 

Behalve de bovengenoemde middelen ter voor
koming van uitslag verdient het ook aanbeveling 
om het metselwerk, dat onder den grond komt te 
liggen, beter te behandelen dan gewoonlijk geschiedt; 
dit moet door een sterke, zorgvuldig aangebrachte, 
dichte en glad beraapte cementbepleistering of andere 
isoleermiddelen van de omgevende grondspecie afge
scheiden worden. De onderste steenlaag moet niet 
onmiddellijk op den kouden grond, maar op een 
Hinken dichten betonkoek gelegd worden, waaraan 
de zooeven genoemde cementbepleistering goed moet 
aansluiten; deze maatregel is vooral sterk aan te raden 
bij muurwerk, dat aan afwisselende standen van het 
grondwater is blootgesteld en hierdoor zal het beoogde 
doel beter bereikt worden dan door gewone cn buiten
gewone isoleermiddelen. 

De navorschingen en de onderzoekingen van den 
laatsten tijd hebben aangetoond van hoe groot belang 
het is den ondergrond van woonhuizen en andere ge
bouwen rein te houden. Uit dezen hoofde is het even
zeer van belang ook de grondmuren der woonhuizen 
tegen het indringen van b itenaf komende schadelijke 
stoffen te beveiligen. Al kan dit niet met absolute 
zekerheid geschieden, toch moet zooveel mogelijk 
getracht «orden het inwerken van deze stoffen te 
voorkomen. Daardoor zal met geringe kosten meer 
verkregen worden, dan wanneer later alle mogelijke 
kostbare en veel geprezene middelen van vaak zeer 
twijfelachtige waarde te hulp geroepen moeten worden 
om het van vocht en schadelijke stoffen doordrongen 
muurwerk te zuiveren — welk doel bovendien toch 
nooit volkomen bereikt kan worden. 

H E T K A N A A L V A N CORINTH K. 
Met het oog op de aanstaande voltooiing van het 

kanaal te Corinthe, laat de directie van den I'elo-
ponesusspoonveg te Athene (lijn rireus-Athcne-l'atras) 
sedert korten tijd des Zondags extra-treinen — tot 
den halven prijs — naar Corinthe loopen. Zij biedt 
daarmede het publiek eene gunstige gelegenheid aan 
tot het bezichtigen van deze belangwekkende door
graving, welke dan ook vele toeschouwers trekt. De 
trein verlaat Athene te 9 uren 's morgens, stopt eenige 
minuten op de landengte voor de over het kanaal 
gebouwde brug, ten einde den reizigers hier een al
gemeen overzicht te verschaffen en komt tegen den 
middag te Corinthe aan. 'legen 2 uren gaat de trein 
verder naar Poscidonia, dat aan den uitloop van het 
kanaal aan tie golf van Corinthe is gelegen. De meeste 
bezoekers gaan van hier uit te voet door het kanaal 
naar Isthmia, dat aan de monding daarvan aan de 
golf van Saron ligt. De wandeling door het kanaal 
duurt ongeveer anderhalf uur. De intusschen van Posci
donia over Corinthe naar Kalamaki vertrokken en op 
een zijspoor te Isthmia staande trein neemt te 5 uren 
de reizigers weder op, om hen naar Athene terug 
te voeren. 

Reeds in het jaar 600 vóór Chr. overwoog Periander, 
tyran van Corinthe en een der zeven wijzen van 
Griekenland, de mogelijkheid van het doorgraven der 
landengte, maar het plan stuitte toenmaals en nog 
geruime tijden later op bezwaren van de zijde der 
priesters, die daarin eene beleediging van de goden 
en voornamelijk van Poseidon (Neptunus) zagen, aan 
wien de landstreek gewijd was. 

Corinthe zelve had tengevolge van hare geographische 
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ligging, als bemiddelares van den handel tusschen den 
Levant en het westen, geen bijzonder belang bij de 
doorgraving, welke daarenboven niet als eene dringende 
noodzakelijkheid was tc beschouwen, omdat men de I 
kleine schepen van dien tijd zonder bezwaren over 
den breeden landweg, den Dioikos, van de eene golf 
naar de andere vervoeren kon. Toen men echter 
grootere schepen ging bouwen en de moeilijkheden 
bij het landtransport toenamen, dook het plan, een 
waterweg tusschen de beide zeeën aan te leggen 
opnieuw op. 

In het jaar 301 vóór Chr. besloot Demetrius Polior-
cetes (de stedenveroveraar) met het graven een aan
vang te maken, maar de overwegingen van de 
bouwmeesters, door hem geraadpleegd, brachten hem 
van zijn plan terug; op grond, dat de waterstand 
in de golf van Corinthe hooger was, dan in die 
van Saron, zou, naar hunne meening, de doorgraving 
van de landengte eene overstrooming van Aegina en 
de nabijgelegen kusten tengevolge hebben. In den 
nieuweren tijd bleek deze vrees ongegrond te zijn; 
alleen is het een daadzaak dat in de golf van Corinthe 
eb en vloed sterker optreden dan in die van Saron. 

Daarop volgde Julius Cesar, die het plan opnieuw 
opvatte, maar door zijne vijanden in de uitvoering 
verhinderd werd. 

Caligula hield zich eveneens hiermede bezig, echter 
zonder eenig gevolg. 

Nero liet het intusschen niet bij studiën en ont
werpen blijven, maar toog in het jaar 67 na Chr. met 
een groot aantal arbeiders, uit alle werelddeelen saam-
gestroomd, krachtig aan het werk. Doch spoedig 
daarop braken onlusten in Rome, Gallië en Spanje 
uit, en Nero moest onverwijld Griekenland verlaten, 
dat hij nimmer zou weerzien. Hij zijn daaropvol-
genden dood in 68, werden de even begonnen werk
zaamheden gestaakt. 

Ook onder Keizer I ladrianus werd de vraag opnieuw 
ter sprake gebracht; voortzetting van den arbeid had 
intusschen niet plaats. 

Philostratus (Flavius) meldt ons, dat Herodes Atti-
cus (T 180) op den dringenden wensch zijner vrienden , 
hun beloofd zou hebben op zijne kosten den kanaal-
arbeid weder op te nemen; was hij daartoe rijk 
genoeg, toch waagde hij het als consul te Athene niet 
tot de uitvoering over te gaan, omdat hij vreesde 
zich den haat des keizers op den hals te halen. 

Sedert dien verliepen 1750 jaren zonder dat iets 
verder werd verricht, totdat in 1881 de Grieksche 
regeering den generaal Türr vergunning verleende 
tot den aanleg van het kanaal. Den I» Mei 1882 
werd de eerste steek gedaan en kort daarop werd 
eene internationale maatschappij in het leven geroepen, 
die aan generaal Türr de verdere voortzetting van de 
door hem begonnen werkzaamheden toevertrouwde. 

Het kanaal nadert met rassche schreden zijne 
voltooiing, al werden de werkzaamheden een tijdlang 
gestaakt, doch spoedig hervat door eene Grieksche 
maatschappij, die in de plaats van de internationale 
optrad. Het kanaal is 6540 M. lang, heeft een bo
dembreedte van 22 M. en boven eene van omstreeks 
60 M.; de waterstand zal 8 M. bedragen. De gemid
delde hoogte van de kanten is 50 M. en het hoogste 
punt ligt zelfs 80 M. boven den zeespiegel. 

De reeds vermelde brug voor de spoorlijn, die in 
1886 werd gebouwd en tevens voor het overige ver
keer dient, ligt 47 M. boven den kanaalbodem, zoodat 
ook schepen met de hoogste masten gemakkelijk er
onder doorvaren kunnen. De genoemde brcedtematen 
geven aan dat de zijwanden der doorgraving onder 

vrij schuin beloop liggen; het onderste gedeelte van 
het talud, dat met het water in aanraking komt, 
is met metselwerk bekleed om het uitspoelen van 
den mergel te verhoeden. De breedte van het kanaal 
veroorlooft slechts de doorvaart van een enkel schip; 
uitwijkplaatsen, zooals in het Suezkanaal, zijn niet 
gemaakt, daar deze met het oog op de geringe lengte 
van het kanaal onnoodig werden beschouwd. 

Slechts nog korten tijd, misschien ettelijke weken 
en de golven van den Corinthischen en van den Sa-
ronger zeeboezem zullen in het kanaal te samen 
vloeien; het plan dat ondernemende mannen van 
verschillende tijdperken sedert 2500 jaren met woord 
en daad getracht hebben te verwezenlijken, heeft zijn 
beslag verkregen. 

De voltooiing van het kanaal, waarvan het ontwerp 
aan de groote stoombootmaatschappijen, als belang
hebbenden, ter bcoordeeling werd voorgelegd en die 
ook een tarief voor de doorvaartgelden ontwierpen, 
zal eene aanzienlijke vermindering van de afstanden 
tusschen de havens van West-Kuropa en die van 
Griekenland , Turkije en de Zwarte Zee teweegbrengen ; 
voor de kusten van de Adriatische zee bedraagt zij 
184, voor andere oorden van Kuropa 95 zeemijlen. 

Volgens gemaakte berekeningen zullen jaarlijks in 
totaal 4,500,000 ton handelswaren het kanaal passeeren, 
waarvoor, voor zooverre zij uit de havens van de 
Adriatische zee stammen, eene vergoeding van I 
drachme (43 cents), voor de overigen de helft = 50 
lepta zal worden geheven. Daarenboven moet voor 
iederen reiziger 1 drachme worden betaald. 

Het kapitaal van de maatschappij, die den kanaal-
bouw begon, bedroeg 30,000,000 fres. De Grieksche 
maatschappij, die den bouw voortzette, bezat 5,010,000 
fres., gaf echter later 46,657 obligatiën uit tot eene 
nominale waarde van 500 fres. in goud, waardoor 
haar, tegen den koers van 400, nog 18,668,800 fres. 
toevloeiden. De voltooiing van het kanaal heeft dus 
eene totale uitgaaf van rond 50,000,000 fres gevorderd. 

M/R. Juni 1893. J. L. T. 

P R I J S V R A G E N . 
B i : w i : i i i N ( i s w K K K i x i i ; i : x VOOR D E IN AVNIIOUW 

ZIJNDE SCHUTSLUIS T E IJ.VILTDEN. 

De Staatscourant bevat tie aangename mededeeling 
dat de Waterstaat weldra eene prijsvraag zal uit
schrijven voor het inzenden van ontwerpen voor de 
bewegingswerktuigen ten dienste der in aanbouw zijnde 
schutsluis te IJmuiden. De hoofdvoorwaarden liggen 
na 30 Juni e. k. ter lezing aan het Departement van 
Waterstaat en aan de verschillende Provinciale be
sturen , terwijl exemplaren tegen betaling te bekomen 
zullen zijn bij de firma Gebr. Van Cleef te 's-Gra
venhage. 

Wanneer een der ontwerpen, wordt uitgevoerd, zal 
met den inzender daarvan eene onderhandsche over
eenkomst worden gesloten, waarbij echter wijzigingen 
in het ontwerp bepaald kunnen worden. 

De twee ontwerpen, die in bruikbaarheid op het 
tot uitvoering komende ontwerp volgen, worden, 
wanneer zij volledig genoeg uitgewerkt zijn, door 
de Nederlandsche Regeering aangekocht voor respec
tievelijk ƒ 1200 en ƒ 7 0 0 , echter met dien verstande 
dat van geen inzender méér dan een ontwerp zal 
worden aangekocht. 

Wij komen op de zaak terug, zoodra de voor
waarden van mededinging bekend zijn. 

- O 
193 



o-
MAATSt'IIAI'I'M TOT HKVOKDKKIMi DKK ItOUWKVXST. 

AKI.I:I:I.IM: AIIMIEM 
Excursie ,./> 14 Juni '93 tiaar (,'eutla. 

Het WU ren wanne Juni morgen, toon zich op hot perron van 
het station 14 leden van de afdeeling Arnhem vereenigden om 
eene excursie te maken naar (ioudu. Langs de (ielderschc heide
velden, naar het I'trechtsche overgaande iu bouwlanden, bereikte, 
het gezelschap l'trecht en, na nog eene korte wijle gespoord te 
hebben, het dool van den tocht, Gouda. 

De heer Burgersdijk, gemeente-architect, bad zich bereid ver
klaard de leden dezen dag het bezienswaardige van (Joiula te 
tOOBen, en hoewel het menu hiervan klein was, stond er echter 
één hoofdschotel op, die voor het geheele menu voldoende zou 
zijn geweest: de wereldberoemde kerkvensters. De kennismaking 
aan het station niet onzen mentor van den dag was spoedig 
gemaakt en we togen het kleine stedeke in onder de wanne 
zonnestralen, die allengs de temperatuur deden stijgen. 

Voor ik echter onzen tocht verder beschrijf, wensch ik eeu enkele 
herinnering aau (ioudu te releveeren. 

Gouda werd in de lilde eeuw gesticht, aan de uitmonding van 
de ('ouwe in den Use], (iraaf Kloris beschermde (ioudu zeer en 
de door hem in 1272 geschonken handelsvoorrechten brachten 
dit stedeke tot spoedigen bloei. In 14ÜH werd een groot deel van 
de stad door brand vernield. Ken van de voorname takken van 
industrie was bet brouwen van bier, hetwelk Karopeesche ver
maardheid had. .Niet minder dan ïtf>0 brouwerijen hebben in Gouda 
bestaan. I>e thans nog gedreven pijpen industrie, verder tegelbak
kerijen, handel iu kaas, ververijen, garenspinnerijeii waren oorzaak 
dat (ioudu onder Karei V eene van de bloeiendste handel
plaatsen was. 

Groote politieke gebeurtenissen heeft Gouda niet beleefd en op 
kunstgebied is de stad alleen voor enkele gebouwen uit tie [tide 
eeuw bekend. 

Nadat de morgenuren waren besteed tot het bezichtigen van 
eene garenspinnerij eu pijpentabriek, de laatste van de heeren 
Goodewogo, en velen begiftigd waren met eene collectie pijprit 
en pijpjes uit de variante modellen, welke vervaardigd worden, 
was de tijd aangebroken, dat de maag ook hare rechten deed 
gelden en toog men naar het hotel „de /alm", waar ook des 
middags liet diner zou plaats hebben. Na een stevig dejeuner vnn 
zeer goede kwaliteit,Werd eerst bet dichtbijgelegen Stadhuis 
bezichtigd, een der merkwaardigste gebouwen van de stad. In 
14411 werd met den bouw van dit raadhuis begonnen door de 
gebroeders Huijgensz en I»' jaar later was liet gebouw voltooid. 
Midden op het marktplein maakt dit gebouw in lnat-< iotbiek een 
zeer schoon ettert; eertijds was het geheel met grachten omgeven 
en gaf een rechte bordestrap toegang van af de brug. 

Iu 1504 werd bet gebouw aanmerkelijk vergroot en het oor
spronkelijke karakter veel veranderd. De zijgevels zijn nog niet 
gerestaureerd, doch duiden op een veel eenvoudiger behandeling 
dun ile uitmuntend gerestaureerde voorgevel. Onze Ktthrer toonde 
ons de restauratieplannen, die met hem eerst door den heer 
Gosscbalk en later door Hezenmans waren gemaakt. In het 
gebouw zelf zijn de raadzaal en de kanier van It. eu W. geheel in | 
Louis XlV-stijl. De eerste fs voorzien van een prachtig gobelin, 
naar de ontwerpen van Dirk Crabeth, door den in (ioudu wonenden 
wever Willem Aiidriessen gemaakt en heiden bobben de in dien 
styl veel voorkomende marmeren schouwen met rijk beeldhouw
werk. Jammer dat met niet meer zorg dit gobelin voor ondergang 
wordt bewaard. Koperen schuiven voor (leuren, krammen voor 
een hangklok, die door haar profane vormen geen aanspraak kan 
maken op een dergelijken achtergrond, waren met wnndalistische 
vrijmoedigheid aangebracht. Jammer dat ook de eikenhouten 
plafonds niet in tinten zijn gebracht, wat oorspronkelijk toch 
zeker het geval is geweest. 

In Kluit werd door den steenbouwer (iregorius (.Vols eene i 
monumentale trap voor het Stadhuis gemaakt, door een baldaquin 
nut kruisgewelf gedekt, die een zeer goed effect maakt. Kigeu-
aanlig is deze barok tegen den gothiekou gevel. De standbeelden 
van Ibrtog Karei van liourgondië met zijne gemalin, de nissen 
aan beide zijden van het portaal, werden toen ook vervangen 
door de allegorische l'rudentia en Constantia. 

Interessant is de volgende kopie van tic rekening van (Vols, 
uit bet gemeentearchief overgenomen: 

„H;i>:;. (iregorius ('rol of ('rols beeldesnijder betaelt de somma 
van tweeduyssent gulden over 't maken van de nvende Itailge, 
(baldaquin | voor 't Statltliuvs dezer stede, alle vermoegeiis het 
bes teek motte order en quit, daerop gevoUioht. 

„HiOiJ. Denselven noch betaelt de somma van houdert en de 
sestieh gulden te weten bondert vvftich gulden voor heinselven, 
ses golden, voor den oudsten ende vier gulden voorden jonghsten 
zoon van Jan Siinones, hcydc met hem van de voornoemde bailge 
gewrocht hebbende tot een vereeringhe wegens bvznndore te
vredenheid van lttirgenieestereu en Tresoriors." 

('rol was geboortig van Vrijborgli (Freiburg.) 
Half twee uur was bepaald voorliet bezoek aan do St.-Jnhniiuos-

kerk en dus moesten verdere onderzoekingen op bet Stadhuis 
worden gestaakt. 

AhVraangemiumst werd ons gezelschap ontvangen, namens 
II.H. Kerkvoogden, door den oudsten Predikant en een Kerk
voogd, welk college reeds op het vooraf tot hen gericht schrijven 
met de meeste bereidwilligheid had verklaard een der cartons 
ter bezichtiging te willen stellen. Nauw was de voorstelling af

geloopen en werd met onverdeelde bewondering het uitgespreid© 
carton bezichtigd, waarvan een Kransen reisgezelschap tevenB 
profiteerde, of de zwellende orgeltonen riiischten als een krachtig 
uecoord door de gewelven van dit statig gebouw, als om hulde 
te brengen aan de nagedachtenis dier eenvoudige uijveren, wior 
hand en hoofd door den genius van de kunst waren aangeraakt. 

Wat voelt de mensch zich klein en nietig, wanneer men zoo 
telkens in het leven komt te staan tegenover die hooge kunst
opvattingen van lang vervlogen tijden en wat gaat er on zulk 
een oogenblik iu een menschenhrcin al niet om. Ik dacht nnn 
de gebroeders ('rabeth, Willem Tijbout en den Utrechtschen Van 
Zeijl, die hier hunne kunst hebben vereeuwigd en een kunstschat 
hebben nagelaten, die nu nn drie eeuwen als onovertroffen door 
duizenden wordt bewonderd. Wat zal na drie eeuwen van onze 
kunst overig zijn en zou bet waarde hebben ernaar te zioii'f Kn 
die kunstenaars, vergun mij geachte Kedactour, hadden geen 
Bouwkundig Weekblad, geen Orgaan van Architectura en geen 
Opmerker, bladen, waarin men elkander hatelijkheden toedient, 
elkanders werk afbreekt en soms de een de loftrompet voor den 
ander en ook dikwijls voor zichzelf steekt. Als men ziet wat 
('rabeth (Wouter) op l!(-jarigen leeftijd reeds presteerde en toen 
zijn eigen werk zoo vond, dat bij het noodig oordeelde naar 
Konie te gaan om te leeren en na zijn terugkomst het prachtige 
raam schilderde: „de uitdrijving uit den tempoP, waarin men do 
indrukken van ziju bezoek aan Italië duidelijk ziet door de meer 
grootsche opvatting, dan moeten we zeggen: wat zyn we klein 
en pretentieus geworden. 

Ken-en-dertig ramen en IS bovenlichten in het koor, allen 
uitmuntende door kleur en arrangement, ziedaar de kostbare 
bezitting, die de Kerkvoogden hebben te hew aren als een nationaal 
eigendom. Vele van de ramen hebben nieuwe traceeringen noodig. 
De bouten gewelven in het kerkgebouw zyn direct gemaakt 
en niet na den brand in 1552. De oppervlakte der gewelven is 
niet geconstrueerd voor stoeuennstructie, daar de afmetingen te 
groot zouden worden. 

Alle ramen zijn geschenken van vorsten of inwoners van 
Uouda. Margaret ha van Panna, de landvoogdes, en Willem do 
Zwijger deden van hunne sympathie blijken door het schenken 
van een raam. 

Na den brand in 1552 werd van de driebeukige kerk eene vjjf-
beukige gemaakt. De statige toren verloor honderd jaar later den 
helm om voor een kleine spits plaats te maken. Ken afbeelding 
van de oorspronkelijk gotliisehe spits berust in het gemeente
museum. Op onze wandeling langs tie glazen, waarbij we op het 
merkwaardige werden gewezen door een welhespraakten koster, 
Hadderden dc francuiscs met eene bevallige onverschilligheid in 
houding en toilet tusschen ons door, maar vonden blijkbaar de 
cyclus ramen te groot, want op eens zag ik hen tloor een zij
deurtje verdwijnen. Kn voor Hirtation waren we allen te ernstig 
gestemd en namen se ons dat wellicht kwalijk. 

Met gemeente-museum, gesticht in bet Kantongerechtsgebouw, 
bevat menig stuk dat aan vroegere kunstweelde doet denken. Do 
gelukkig teruggevonden beker van Jacoba van Beieren prykt in 
al zijn heerlijkheid en een groote slagvin van een walvisch, te 
(ioudu voor jaren opgegraven, deed ons direct deuken aan het 
regeltje: 

„Ontworsteld aan de baren". 
Thans splitste ons gezelschap zich voor een wijle, daar enkelen 

te veel kunst hadden genoten, om nog deel te nemen aau het 
voorgenomen bezoek aan de stearine-kaarsenfabriek. De achter
blijvers werden gastvrij op (iouda's sociëteit ontvangen, waar 
we ouder een nationalen bitter en gezellige kout den nog restee-
renden tijd voor het diner zoek maakten. 

Om ti uur precies zag men van alle zijden van de Markt de 
tochtgetionteii opdagen, de een gewapend met een kistje pijpen, 
de ander met ue bekende spritsen Of stroopwafeltjes, ieder das 
denkende aau hetgeen tehuis was achtergelaten. De verwachting 
werd niet beschaamd; door den eigenaar vnn het hotel „de Zalm'1 

was ons een diner bereid, waarover niets dan lof. Keurige spijzen, 
heerlijke koele wijn en dat alles voorgediend niet door kcllners 
met den rraditionrelen rok en witte das, maardoor een alleraardigst 
zustereiipaar, familie van den eigenaar, dat met de meest mo
gelijke zorg en op de voorkomends te manier allen w ist te bevredigen. 
Ik breng hem dan ook namens de tochtgenooten onze speciale 
balde eu bericht aan Botje, dat de pijpjes heel zijn overgekomen. 

Ik behoef niet te zeggen dat aan een dergelijken disch de rechte 
toon heersehte eu menig hartelijk woord werd gesproken, weer
klank van de kameraadschappelijke wijze, waarop do afdeeling; 
Arnhem onderling feestviert. 

De heer Iturgersdijk, onze gast, werd door den Voorzitter dank 
gezegd voor zijne bemoeiingen op dezen dag. 

(lp do buiten-sociëteit werd nog in haast een slecht kopje mokka 
verorberd en het stoom ros stond alweder voor don terugtocht 
gereed. De opgewektheid bleef bestaan tot aau het einde van den 
tocht en ik ben zeker uitnaam van alle excursionisten te spreken, 
wanneer ik constateer dat deze tocht onder de aangenaamste 
behoort. Ten Slotte maak ik mijn compliment aan de hoeren 
Scheltema en Korevaer voor de organisatie van dit uitstapje. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
Onze landgenoot Pier Pander, te Home, is op de tentoon

stelling van beeldhouwwerken ablaar met de gouden medaille 
bekroond voor ingezonden bas-reliefs. 
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— Hei paleis vnn Justitie te Antwerpen is onlang, verfraaid 
•ewoiden door mnnrientlderingen, Toontellende Ufereelen uit du 
jrcHchicdonis vim Antwerpen, geschilderd door «Ie heeren Kiirl 
O n n i H . De Vriend! en Vim der Onderan, 

— De beeldhouwer l'niil Dubois te l'urjjs is. niet iu<:iiii!r vnn 
ill .Mei jl., benoemd tot directeur vau de „Keole des lieiuix-Arts, 
voor een tijdperk van ö jaren. 

— I>e ftiul l,e Mans krijgt weldra een standbeeld van tieruiain 
Pilon, ontworpen door den beeldhouwer Dolivct. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-OuwivNHAGK. Het departement 's-<iravenhage van de Maat

schappij ter bevordering van Nijverheid belegde deze week in 
IHligentia eene vergadering ter bezichtiging van het model en 
bespreking van bet plan van den ingenieur Corns. Bok, tot het 
vervoeren der Scbevcningsche VÏSSchersvloot per spoor. 

De heer Bok gaf eene nadere toelichting vau bet bekende door 
hein ontworpen plan, hetwelk in hoofdzaak strekt om de Scheye-
ningsche visschersvaartuigen, die aan den Hoek van Holland bin
nenvallen, vandaar op spoorwagens naar eene veilige ligplaats te 
Scheveningen te vervoeren. Mij verklaarde al de technische werken, 
havens, inrichtingen en bergplaatsen daarvoor benoodigd, naar 
een model, dat een aanschouwelijk beeld gaf van dit ingenieuze 
middel om de bezwaren aau het aankomen der vloot op de kust 
te ontgaan. 

Naar aanleiding der uiteenzetting van zijn plan wortlen aan 
den heer Bok verschillende inlichtingen gevraagd, Cit dc ant
woorden en opmerkingen van verschillende personen bleek, dat 
de spoorweg ook zal kunnen dienen tot goederen- en personen
vervoer en langs de geheele kusi kan worden doorgetrokken, 
zoodoende dat ook daarvan nut ware te trekken voor de vissehers-
vloot te IJniuideu. 

De heer Bok achtte zijne inrichting bij gebrek aan eene be
hoorlijke visschershaven te Scheveningen vooral noodig om te 
voorkomen dat de voordooien vnn Scheveningen's visscherij naar 
Vliuirdingeii of naar den Hoek van Holland zouden verhuizen. 

Als een groot voordeel van het transportmiddel werd ook ge
noemd het niet overladen aan den Hoek van Holland. 

Voor de werken wordt een kapitaal van 8 ton vereischt. 
Van deskundige zijde werd echter betwijfeld of bij den grooten 

stroom, tlie aan deu Hoek van Holland valt waar te nemen, 
schepen, per spoor er heengebracht, in het water zouden kunnen 
binnenkomen. 

Kn ook geloofden mannen, bekend niet scheepsbouw en reederij, 
niet, dat tie bomschuiten solide genoeg waren ton zonder schade 
op oenen spoorwagen, hoe goed van constructie ook. te worden 
geladen, liet zou in het nadeel der vaartuigen zijn. tenzij nieuwe 
schuiten werden gemaakt, die er tegen kunnen. 

Dat vooral de boni cr zich niet toe leent, werd door verschil
lende aanwezigen uit Scheveningen bevestigd. 

Daartegenover stelde de heer Bok dat do schepen in hunne 
tegenwoordige ligplaats aan het strand nog veel meer aan be
schadiging zijn blootgesteld. 

Ook bet bezwaar dat slechts ;0 a 50 schepen per etmaal op 
deze wijze naar Scheveningen konden worden vervoerd, waarbij 
nog kwam bet gemis aan dubbel spoor op deze droge zee, wertl 
niet uit den weg geruimd. 

De Sclieveningsche heeren verzekerden, dat in 24 uren wel 
eens 120 schepen te Scheveningen binnenkomen. 

Van meer dan ééne zijde werd er dan ook op gewezen, dat 
het plan zich beter voor het beoogde doel zou Iconen, indien de 
schepen op een waterbed werden gebracht en in dien toestand 
|ier spoor getransporteerd \w\wv de bergplaats of haven. In hef 
buitenland was men op die wijze reeds met succes te werk gegaan. 

Niemand weersprak dan ook de meening van don hoer Kol. 
van Zuvleii, als vice-president leider van deze vergadering, dat 
het geen moeilijkheid zal opleveren om het vaartuig, mits goed 
gesteund, op water of wel op eeu ebistischen bodem, op het spoor 
te vervoeren. En hij constateerde dan ook, dat wat op andere 
plaatsen o. a. werd gewezen op bet plan om de schepen van 
de Seine in waterreservoirs langs den spoorweg naar Ka Villette 
te brengen - reeds op groote schaal mogelijk bleek, hier op 
kleinereu voet eveneens uitvoerbaar was. 

Ten slotte betuigde hij den heer Bok dank voor de uiteenzetting 
van zijn plan en bracht hij hem tie hulde van te ziju dc premier 
op dit gebied in Nederland. 

De vergadering was talrijk bezocht, 0. a. door den wethouder 
van openbare werken, verschillende raadsleden, feeders, scheeps
bouwmeesters. Ingenieurs, technici, bouwkundigen en vertegen
woordigers van verecnigingen van handel en industrie. 

t.V. A'. O.) 
— Binnenkort zullen aau de lokalen van hot .Museum van 

Kunstnijverheid alhier een aantal vertrekken worden toegevoegd; 
een zeer noodige uitbreiding, daar vele in bruikleen aanvaarde 
geschenken of aangekochte voorwerpen wegens plaatsgebrek niet 
kunnen worden geëxposeerd. 

liet museum deed een kostbaren aankoop, nl. van een volledige 
gesmeed-ijzeren trapleuning uit het tijdperk van Lndewijk X.V en 
waarvan de uitleidingen, alle verschillend van compositie, bet 
fijnste en sierlijkste smeedwerk vertonnen, dat men zich kan 
denken. 

Ten einde de belangstellende werklieden in de gelegenheid te 

stellen om ook op de entree-dagen het museum te kunnen bo 
zoeken, heeft de commissie van beheer vastgesteld, dat aan 
architecten of patroons, die begunstigers of donateurs zyn. een 
couponblud zal worden uitgereikt, waarvan iedere coupon zal 
strekken tot toegangsbewijs voor huisgeuooten of werklieden. 
Voor eiken gulden, die wordt gecontribueerd, worden vier cou
pons uitgereikt. 

-- Ken 40-tul leden van „Arti et Industrial'" bracht Woens
dagmiddag een bezoek nau de faïenccfabriek Bozenburg. 

De bezoekers werden tloor de werkplaatsen rondgeleid door 
den directeur dozer nijverhcidsinstelling. den heer Vosinaer; 
achtereenvolgens werden de grondstoffen voor de bereiding van 
de plastische massa, de puat in vloeibaren, plastischen en poe-
dervorm, tie 1'abrikage van geperste tegels, het nfjiootson en glad 
maken van de ruwe vormen, waarin de grondstof gegoten wordt, 
iu oogeiischouw genomen. 

Daarna werden de ovens, de inrichting tot bereiding van bet 
gas, dat de gloeihitte geeft voor het bakken van de stukken, 
en de schilderkamers bezocht en werd een bezoek aan de ma
gazijnen gebracht. De Voorzitter vun „Arti" bracht hulde aan 
den heer Vosinaer voor zijne toewijding aan de/en tak Van kunst
nijverheid en dank voor de gastvrije ontvangst. 

Iu de algemeene vergadering van aandeelhouders der 
Haagsche Plateelbakkerij Kosenburg. zyn de balans en winst
en verliesrekening voor 1H!»2 goedgekeurd. De laatste toont een 
winstcijfer aan van ƒ14,670.85, welk bedrag geheel is afgeschreven 
op de verliezen van vorige jaren. 

AMSTKKUAM. De wethouder van Publieke Werken en de directeur 
vun Publiek.- Werken zijn in gezelschap van den beer Schadd, 
directeur der Amsterdamsche Omnibusmaatschappij naar Bremen, 
0m de electri'sehe tram daar te bezichtigen. 

Iu de algemeene vergadering vun aandeelhouders der Haar
lem Zaudvoort Spoorwegmaatschappij werd door den directeur, 
den heer Kdtinrd J. J. Kuinilers, het verslag over 1K!»2 uitge
bracht, waaraan wij ontleeuen: dat de inkomsten op exploitatie 
ƒ46,286.101', of f 5489,54 per kilometer per jaar bedroegen.; 
terwijl er "l78,002 reizigers worden vervoerd en bV>71,000 kg. 
goederen. 

De balans sluit met een voortleelig saldo van /'4,004.451, waar
van de vergadering besloot /'4500, of / 7.50 per aandeel, als 
dividend uit te koeren en het overblijvende op nieuwe rekening 
over t«' brengen. 

De beer (iiistav Kltzbacber, tlie als commissaris moest uitreden, 
werd als zoodanig berko/en. 

HOTTKKIIAM. De Gemeenteraad heeft met 2*1 tegen 6 •temmen 
besloten de electriciteit vnnr verlichting en beweegkracht, evenals 
het gas in eigen beheer te exploiteereii. 

Dc tegenstanders hadden hoofdzakelijk vun het tarief een be-
ginsot-qiutcstic gemaakt: alleen de heer Martini Buys achtte 
electriciteit voor verlichting eu beweegkracht niet noodzakelijk 
en zich niet verantwoord de zeven ton, die later wel zullen 
blijken tot een millioen te klimmen, bij de tegenwoordige finan-
cieele omstandigheden in de zaak te steken. 

PKUSONALIA. 
— Bij Kon. besluit is aan \V. Vorwey Az., ingenieur van deu 

Rijkswaterstaat der le kl., vergunning verleend tot het aannemen 
der versierselen van commandeur der mill- tui re orde van Onze 
Lieve Vrouw van Villa V ieoza, hem door Z. M. den Koning 
van Portugal geschonken. 

Door deu minister vuu koloniën is de heer E. II. Korsten 
gesteld ter beschikking van den Uouv.-Gen. van Ned.-Indië. om 
te worden benoemd tot adspirant-ingenieiir by den waterstaat en 
«s lands openbare werken tiaar te lande. 

— Mr. N. J. van IJsselatein,hoofdcommiesbjj het Departement 
van waterstaat, heeft wegens gezondheidsredenen met 1 Juli 
zijn eervol ontslag gevraagd. 

— In Nod.-lndië hebben de volgende mutation plaats gebud: 
Benoemd*, tot opz. 2e kl. bij de burg. openb. werken, de arebit. 

op wachtgeld A. .1. Muller en P. H. Briët. 
Ovet geplaatst'. Nau de res. Hagelen naar Buitenzorg (res. Batavia), 

de ing. ite kl. S. O. P. van Musschenbroek; van de res. Kcmhung 
naar de res. Bunku, de opz. ito kl. I.. P. A. Beraad; van de res. 
Semarang naar de res. Hem bang, de opz. öe kl. h. M. J. K ure-
mans: van de res. Semarang naar de res, Kedoc, de opz. 2e kl. 
A. Keiler; van de ros. Hembang naar de ros, Semarang, de opz. 
2c kl. W. C. van der Spek: van de ros. Soerabaia naar de res. 
Semarang. de opz. le kl. H. C. Hoseiiquist; van het gouv. At joh 
en Onib'rlioorighedeu naar de ros. Proangcr-Hcgentschanpen, do 
opz. le kl. M. Donk; vau de res. Soerabaia naar de res. Mudiocu, 
de ons. Ie kl. K. V. van Sorgen; van Tandjong Kcpula, afd. 
Sedajoe, ros. Soerabaia, naar Sembilungan, res. Madoera, de ing. 
2e kl. 11. van (ielderen. 

Toegevoegd', uan den chef der 2e waterstaatsafdoeling de 'mg. 2e 
kl. (L \S Driessen, dc opz. ito kl. J. D. Th. de Hochebrune; 
aau den chef der irrigatieafd. Brantas de opz. ile kl. ('. van 
Zeventer: aan den chef der opnemingen en werken aan de Solo
rivier de benoemde opz. ile kl. W. K. II. Cramer en J. II. Boon; 
de benoemde opzi 2c kl. A. J. Muller. 

Geplaatst i In de res. Soerabaia de benoemde opz. 2e kl. P. 11. Briët. 
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Toegevoegd: anti «ion tc Bemarang gefea-
tigdea impeotfioi h[j het toe/icht op de 
Hpoorwê dienHten en het Htoomwezen, N. 
vnn Meerten. 

— Ann den opzicliter le kl. hij don Wa
terstaat in Ncd.-lnrlië, den heer A. J. Pjjk-
Htra, in een jnnr verlof naar Kuropa verleend. 

— Da ingenieur-directeur der Znid-Xed. 
Tramwav-maatHchappü te Breda, de heer 
.1. I'irau, is lienoeind tot ingenieur-directeur 
van den nieuw aan te le^en stoomtramweg* 
te Charleroi. 

— Tot waterbouwkundig ambtenaar van 
liet calamitous waterschap Kllewoutwlijk is 
benoemd de heer X. Nieuwdnrp te Kolyns-
plaat. 

•— De heer J. van Hurk is tot 1 Januari 
1894 gecontinueerd als tijdelijk sehrijver-
teekennar bij het kanaal Amsterdam- Mer-
wede en de heer II. V. Brouwer tot 1 Dec. 
1H0;I als buitengewoon opzichter hij de 
werken voor den spoorweg Botterdam— 
Hoek van Holland. 

— Voor den tyd van 5 maanden is be
noemd tot buitengewoon opzichter hij de 
workzanmheden tot verspreiding van het 
N. A. I»., de heer W. I». A. Kngff te 
'H («ravenha ê. 

— De heer A. ('oeren̂ el is voorden tijd 
vnn '.t mnniulen beiioenid tot buitengewoon 
opzichter bij de werken tot verdieping van 
het vaarwater over de ondiepte „De Pollen" 
voor Uarlin̂ eii. 

VAC ANTI; lïKTKr.KKINtiKN'. 
— O p z i v h ter hy een belangrijk bouw

werk to Leeuwarden. Adres met opgave van 
Verlangd salaris aan den arch. \V. <\ de 
tlroot, te Leeuwarden. 

— Bouwkundig opzichter hy 
den bouw van het ziekenhuis te Hilversum. 
Adres den arch. I'. Andriessen, aldaar. (Zie 
advert, iu //•'. 24.1 

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

Bouwkundig Opzichter. 
Hot B E S T U U R dor R . - K . Zieken

verpleging to UIL VERS I'M vraagt, 
om spoedig in dienst te treden, een 
R . - K . O I ' / l ( I I T I Ï t liij den houw 
van het Ziekenhuis le Hilversum Alleen 
/ i j , die degelijke liewijr.cn van bekwaam
heid en soliditeit kunnen overleggen, 
cn onder wiens toezicht meerdere be
langrijke bouwwerken zijn uitgevoerd, 
komen iu aanmerking. Adres nan den 
Architect 1'. A N D R I E S S E N te HUcer-
Sltlll. 

W. H. INCELSE. 
1 l o K e u d n n 1. 

S I ' K C I A b l T K I T in B K K L . E E -
I H \ < ; s S T O I voor Kt n k e t i l s 
en B u i z e n . 

Ë/rh. V A N VREESWIJK, 
lnnlrunn>ii Iinn ker. 

Aanleg van Electrische Geleidingen. 
LÜTHERSCHE BURGWAL 17, 

bij de Groote Markt, DES HAAG. 

De Haarlemsche Ijzergieterij 
beveelt zich aan voor de levering van: 

Mpoor» Iele n met glasharde vulling ondor 
ganintie, Mach I ncil<• eIe n van bil onder 
/lielit en taai ij/i r. 6 let« erken in Htnlil-
>••«, Hartens», Geelkoper, B r o n s -
koper, Phosntrbrons enz. 

AANBESTEDING. 
De D I R E C T E U R van de Gemeente-

gasfabriek te Arnhem zal op .Tlnaii-
dng 3 J u l i ÏSO.'I. des namiddags ten 
2 ure, in bet openbaar, ten kantore 
der fabriek 

• u m b e a v t e d e n : 

A . H e t m a k e n v a n een ge-
bouW voor k e t e l » , exhaus
ters, glockcvt asr l icrs . pe-
l o u » e n en electrisehe ver
l i c h t i n g . 

B . H e t m a k e n v a n eeneNelioor-
N t e e n f u n d e e r i n g met ho
r i z o n t a l e r o o k k a n a l e n . 

4!. H e t •l inken v a n eene sloot 
en liet ophoogen v a n liet 
t e r r e i n voor deze w e r k e n 
bestemd. 

A l l e » in een perceel , 
• taming / 1411.91141. 

Bestek met li teekeningen ligt ter in
zage aan de fabriek en is tegen betaling 
van f 4. - aldaar te verkrijgen. 

Aanwijzing zal geschieden op Dins
dag 27 Juni 1893, des voormiddags te 
11 uur. 

Inlichtingen alle werkdagen van 12 tot 
2 uur n.m. ten kantore van den archi
tect A . R. F R Ë E M , Driekonim/enstraat 
No. f. 

I)e Directeur 
.1. B L O M SZN. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op II 'oen/Hing den « A s t e n Juli 

IH»:t. des namiddag! ten 2 ure {locale 
lijd), aan het (.'entraalbureau der .Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen hij dc Moreelse Laan te I'treeht, 
van: 

Bestek No. 610. 
H e t m a k e n v a n een 4 ' U \ -

T l t Y \ l . l t l It i : \ I met 
d a a r m e d e i n v e r h a n d 
staande w e r k e n en i n 
a a n s l u i t i n g niet liet be
staande Hoofdgebouw 
te 1 T K M H T . 

Begroot i n * / 441.414141.— 

De besteding geschiedt volgens $ 82 
van bet bestek. 

l iet bestek ligt van af den .'{den Juli 
1893 ter lezing aan bet Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan to I'treeht en is 
van af dien datum op franco aanvraag 
(per brief) ann genoemd Centraalbureau 
(Centrale Dienst le Afdeeling) voor 
heeren aannemers te verkrijgen, tegen 
betaling van f £ 0 . — . 

Inlichtingen worden gegeven ten 
burecle van den Architect-Ingenieur 
J A C O B F . K L I N K H A M E R , l'arkweg 
No. 7'J te Amsterdam N . A . 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den ISdea Ju l i 18113 ten 2 
uren namiddag (locale tijd). 

UTRKCHT, den l ï d c n Juni 1893. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op IU et uit ti ii don afden Juli 

IH&3. des namiddags ten '4 ure (lokale 
tijd), aan het Centranlbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te UTRKCHT, 
van : 

B E S T E K No. 614. 
H e t vergrooten der warlit-

k a i n e r v a n liet haltege-
bonw te K ICOI'N W O I . I M : 
met d a a r m e d e i n v e r b a n d 
staande w e r k e n . 

Begroot i n g f 1070.—. 
De besteding geschiedt volgons § 40 

van bet bestek. 
Het bestek ligt van don lilden Juni 

1893 tor lezing aan het ('ontiaalbureaii 
bij de Moreelse Laan cn aan hot bureau 
van den Hoer Sectio-Ingenieur A . 
J . B U I S te (trollingen en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Con-
traalliureau l Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 
f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
('entraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den 27steii Juni 18113, ten een uur 
namiddags (West Europeesche tijd). 

UTRKCHT, den 8sten Juni 1893. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op .Ifmi til ng den 90 Juni 

IHIHt. des namiddags ten I ure 
( t . r e e n n ie l i l i jd ). zal in bet Cen
traal l'ersonenstation te AMSTERDAM 
in bet lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgons bestek No. 666. 
H e t m a k e n en l everen v a n 

twee s tandpi jpen niet biils-
l e i d i n g v o o r waterbezor
g i n g op het g o e d e r e i i H t a -
t ionHemplarement A m s t e r 
d a m — R i e t l a n d e n . 

R a m i n g / **441.—. 
voor re Ut. ii int- van den Mtaat der 

n n o u n n . 
Het Bestek is tegen betaling van 

/'41.541 per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te A.M-
STKRIIAM bij den l'ortier of op franco 
aanvraag, mettoozendingvan bet bedrag 
in postwissel of postzegels, (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drog wordt geen gevolg gegeven) 
aan bet Bureau W e g en Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het bestek 
vermeld. 

D e A d m i n i s t r a t e u r . 

o-
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op ÊHnmlug den dtden Juli 

/,«*».'*. des namiddags ten X ure (lokale 
tijd), aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie vau Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te UTRKCHT, 
van : 

B E S T E K No. 617. 
H e t m a k e n v a n eene steen-

ko lenhergp lna t s op liet 
s ta t ion i.KKVWAHBEX. j 

H e g r o o t i n g /'SHOO.—. 
De besteding geschiedt volgens S 22 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den lilden Juni 

1893 ter lezing aan bet ('entraalbureau j 
bij de Moreelse Laan en aan het bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur A . J . 
B U I S te Groningen en is op franco aan
vraag (por brief) aan genoemd ('entraal
bureau (Dienst van Weg en Werken 1 
te bekomen, tegen betaling van /'4l.5tt. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau 1 Dienst van Weg 011 
Werken 1 en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 28steli Juni 18113 ten 11 
uren voormiddags. (West Enroiieeschc 
tijd). 

UTRKCHT, den lilden Juni 189:'.. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op llinsiliig den -/don Juli 

lM»:i. des namiddag! ten 2 ure (lokale 
tijd), aan het ('entraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij do Moreelse Laan to 
l treeht, van: 

Bestek No. 615. 
H e t m a k e n v a n een re t i rade-

gebouw en liet o p r u i m e n 
v a n twee ret iradegebouw -
t jeM op het s tat ion A m s t e r 
d a m W . P . 

B e g r o o t i n g /'03541.—. 
De besteding geschiedt volgens $ 49 

van hot bestek. 
Het bestek ligt van den lilden Juni 

1893 ter lezing aan het ('entraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aau liet bu
reau vun den Heer Sectie-Ingenieur II. 
E . B E U N K E te Ctrccht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
cn Werken) te bekomen tegen beta
ling van /' 41.541. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau tDienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie—Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschie
den den 2(isten Juni 1893 ten 1(1 uren 
voormiddags ( West Europeesche tijd). 

UTRKCHT, den 8sten Juni 1893. 

Machinale radiale 

R O N D E 
F a b r i e k -

SCHOORSTEENEN. 
41p te bouwen 

zonder stijgers. 

Alf. Hussel 
TEGELEI. 

MORLEY 
harde, half harde, zachte, 
uit do eenige in die steensoort be
staande groeven van II,It It tl B K 
SI41R1.KV (MKISK). 

H a r d e en h a l f h a r d e . gekloofd 
op maat eu gezaagd in platen en zuilen. 

0 
1 

Ivan « O tot «OO i'M. hoogte. 
Steeds v o o r r a a d 

I. ARIONI. 
J L m s t e i H l a i i i . 

J 
Heilige v e r t e g e n w o o r d i g e r 

voor Neder land . 

BRUSSEL, 
Hue flu i'eitgrèa 3S. 

NI. S Y M O M S . 
Civiel-ingenieur 

R O T T E R D A M . 
Advies en aanlegt'ei i trnle V e r w a r 

m i n g en l . i i e h t v e r v e r s c h i n g , 

O N T S M E T ' ! I N ( i S O V E N S . 
Broog inr i eh t inge i i . - t i in svuren . 

Toestellen tot bet k i e m » rij m a k e n 
van bet d r i n k w a t e r . 

ÜUjEhllilal.lTIMhl 
STOOMFAHRIKK V . V X 

Friesche Machinale goudgele Sieisteen en 
Gele handvorm Metsel- 011 Straatsteen 

Monsters o » aiuivriijce grat is . 

iiuiiu iiiöiuaiiiu luiiiiM 
Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 

gevestigd te MA.XCHKBTEB. 

M A A T S C H A 1 1 W J K K A P I T A A L / ' 12,000,000.-
Hireeleiir voor Aedeiiaml: 

C. G. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
ISluit I n d i v i d u e e l e e n 4'olleetieve V e r z e k e r i n g e n met F a b r i 

k a n t e n . A a n n e m e r » en andere W e r k g e v e r s tegen ir.éér voor-
deeliire 1 n o r » a a r d e n . 

SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

BECKER &BUDDINGH. 
^Ll'IlllCmi. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R P A S - B O K K X E E T -
KN' AXIIKRE 

1 X N T H I J I E X T E X , 

voor 1 N O E N 1 E U K S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

( i e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n 

ï*eil »i olialen. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

'97 

http://liewijr.cn


C B3 

O O 
CC 

e • 

O) 

,© TH. W. SANDERS & C°., 
: 9 Cliemioaliën. "3 £ A M S T E R D A M . 

C O +a I. „ 
'M — . t : 

i t s 
s 11 
ff! 
P ~" es 

s = ^ 
? m 

* r — ! 

if; - £ M • 

Ö 
Ö 
(8 
8 
Sn 
(8 
(8 
H 
S 

bJD 
eö 

0 g 
1 Ö 
i e p 

P ~ 
és 

9 SS L A U R I E R G R A C H T 73. 
« H leveren tot « e e r b i l l i j k e prijzen spec iaa l voor H H . bouw- 3 

o n d e r n e m e r s : Q 

19 CARBOLIIMEUIVI „AYENARIUS", « 
% Z E E < » K A M . HI. A K K E X W O L , M E X 1 E . l ' Z W A V K I , enz. 

1 1 P. I I Marnixstraat § 4 
A M W T E I l l > A J M . 

* 1 5 
P "55 Ti 

l i * 

0 3 

Cd -r-3 

9 & 
> G/2 
- I 3 ri ~ ca 

Levert a l le soorten « R A X I E T . als ZWKKDSCII, NOORSCII, 
8CH0TSCII enz. enz., ruw. h o l i a M . gepolijst , geprofi leerd enz., voor 
versehillenile iloeleinilon. BILLIJKE l'RIJZKN. Spoedige levering, tiroot iinntal 
werken in NEDERLAND en KOLONIËN uitgevoerd. 

It c k r o o » (1: A M S T E R 1 I . 4 H 1 8 8 3. 

B E K R O O N D : 

HEIDELBERG 

M A N N H E I M 
1SSO. 
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Het Portland-Oement-werk HEIDELBERG, vorm. S C I I I F E E R W E C K E K 
& N ö l l X E , levert Iff P o r t l a n d - C e m e n t in steeds uitstekende kwaliteit 
en fijnste maling. Jaarlijkselio proiluc'.ie ruim 450,000' vat. 

Vortoejenwoordigor voor Export en Magazijnhouder: 
F E B D . E N G E R S , A m s t e r d a m , 

I leerei i irrarht 335. T c l e p h o o n n n m m e r 593. 

Kiiiiloor voor AilmiiiMrafi<* cn I V M H U I O C I . 

C. GERHARD & CV 
0-i*iinI»ni*t»-wHl ï>. JLmfiiteirda.iii 

Belasten ziidi speciaal niet den AAN- en VEHIvOOI' van nette zaken, 
liet plaatsen van l'M.IXK l'KIf SI INI] K[, voor i'aliriekea, Itmiwimdcnieinimren als 

andersints. wordt Heeren Patroons beleefd aanbevolen. 
Iliiltjlie eonilitieil. 
lalichtingen en Preapeetnssen op franc n aanvrage verkrgghnar. KASTOOR ge

opend van 's morgens 11 7 uur. 

G. & B. FABBRIGOTTI te Gararra, 
berichten hiermede dat zij aan dc 

De Ruijterkade 9 5 , A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een DEPÓT van I T A L I A A X 8 0 I I M A K M K R . Ruime 
keuze van lMuten H I T e g e l » in fraaie qnaliteit. 

Men adreaseere zicli aan bunnen Vertegenwoordiger 

U. W. SAffCMH. 
•famfaiaii i » « • Huijlertiiule ».ï. AMSTERDAM. 

MARTIN & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS. 

C o 

s sa 

traan ilbaut en iirijtrii. (1) 

Ter drukkerij der Vennootschap „Het Vaderland". 
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R E D A C T E U R : F . W . VAN' G E N D T jGz., V A X - S I ' E V K S Ï R A A T 117, ' S - G R A V E N H A C I 

D E TENTOONSTELLING T E CHICAGO. 
VIII. 

Nu de tentoonstelling eenmaal geopend is, schijnt 
men geen bijzondere haast meer te maken, om haar 
gereed te krijgen. Wiens schuld het is, dat niet meer 
voortgang kan bespeurd worden, kan ik niet uit
maken. Zooveel is zeker, dat het, op deze wijze 
voortgaande, nog maanden duren kan, voor ook 
maar een soort van geheel verkregen zal zijn. Het 
zal dan ook maar het best wezen, indien men een 
bezoek tot den nazomer uitstelt; men heeft dan met 
een minder last van de ondraaglijke hitte, die wij in 
den regel in Juni, Juli en Augustus hier hebben te 
verduren. 

De Engelsche en Belgische afdeelingen maken al 
goede vorderingen, maar Frankrijk, Duitschland en 
Amerika zelf zijn nog erg achterlijk. De Fransche 
afdeeling in het gebouw voor vrije kunsten belooft 
echter veel, en zal, als naar gewoonte, door smaak
volle decoratie en inrichting weer alle andere landen 
in de schaduw stellen. 

Hier en daar krijgt men den indruk, alsof minder 
inzendingen zijn gekomen, dan verwacht weiden; 
vooral de Engelsche afdeeling geeft lang niet, wat 
men verwachten zou. De Mac Kinley-wet schijnt de 
practische Hritten afgeschrikt tc hebben; toch zou 
het wijzer zijn geweest, als John Huil zijn naasten 
bloedverwant Uncle Sam wat meer toenadering ge
toond had. 

Wanneer men door de gebouwen wandelt, wordt 
men getroffen door de buitengewoon breede gang
paden, die overal gereserveerd zijn; ook met de 
ruimte, aan de inzenders toegestaan, is men niet 
karig geweest. Men hoort hier dan ook algemeen 
beweren, dat de inzendingen verre beneden de ver
wachting zijn gebleven. Mij werd als het totaal der 
inzenders het cijfer van 40,000 genoemd; indien men 
bedenkt, dat op de veel kleinere Parijsehe tentoon
stelling van 1889 dit getal 55,000 bedroeg, dan 
schijnt er voor de bewering dat men meer inzendin
gen verwacht had, grond genoeg te bestaan. 

De machinegalerij is goed bezet, maar is veel 
minder groot dan die van het Champ de Mars. De 

meeste inzendingen zijn van Amerikanen; alleen die 
van Duitschland, Frankrijk en New South Wales 
hebben overigens wat te beduiden. 

Het moet erkend worden dat de grootste aantrekke
lijkheid van de tentoonstelling in de gebouwen zeiven 
gevonden wordt; hun inhoud is zeker in vele opzichten 
merkwaardig, doch blijft beneden de verwachtingen, die 
bezoekers van vorige tentoonstellingen zullen hebben. 

In het gebouw voor vrije kunsten is men nog zeer 
achterlijk; vooral wanneer de bezoeker de ruime 
bovengalerijen van dit gebouw heeft rondgewandeld, 
begrijpt men niet hoe hier ooit alles klaar zal komen. 

In de hoofdgalerijen begint men meer te vorderen. 
Daar is thans ook de lift opgesteld , die de bezoekers 
zestig meter op zal voeren om hen naar de op die 
hoogte gelegen galerijen te brengen, waar ze het 
geheele gebouw kunnen rondloopen. Voorloopig heeft 
die lift, ondanks het matig tarief van 25 Ameri-
kaansche centen, nog niet veel te doen. Het schijnt 
dat vele bezoekers bang zijn voor duizelingen, die, 
vooral bij de groote warmte, die op de bovengalerijen 
heerscht, volstrekt niet onmogelijk zijn. 

Aan de zuidoostzijde van het terrein is thans reeds 
veel meer te zien dan vroeger. Het gebouw, waarde 
lederindustrie vereenigd zal zijn en dat, aan het bosch
wezen gewijd, zijn reeds bijna voltooid. Ook is daar 
gereedgekomen een reproductie van den „White Horse 
Inn", die allen lezers van Dickens' Pickwick onge
twijfeld bekend zal zijn. In deze heete dagen wordt 
van dit ververschingslokaal een druk gebruik gemaakt. 

Waarommen in de onmiddellijke nabijheid van deze 
herberg ook de woningen van de holenmenschen ge
plaatst heeft, begrijpt zeker niemand. Te midden van 
deze moderne omgeving voelen de holenmenschen zich, 
dunkt mij, niet best thuis. 

Eigenaardig zijn de talrijke inzendingen van wind
molens , die men aan deze zijde van de terreinen ziet. 
De I lollandsche bezoeker, die toch zeker wel geacht 
mag worden verstand van windmolens te hebben, zal 
echter vreemd opkijken bij deze Amerikaansche schep
pingen, die al zeer weinig aan de hem welbekende 
onder- of bovenkruiers herinneren. De wieken zijn ver
vangen door raderen, ongeveer in de manier van die, 
welke men in sommige ventilators ziet. 
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Men verdiept zich hier in gissingen, wanneer dc 
tijd zal zijn, dat de tentoonstelling de meeste be
zoekers trekt. Van half Juni tot September is het te 
Chicago zoo heet, dat de Amerikanen en in het 
algemeen alle vreemdelingen, die met de „klimatischc 
Verhaltnisse" niet onbekend zijn, dan wel niet zullen 
komen. Men heeft hierop echter wat pogen te vinden, 
door het organiseeren van zoogenaamde „State-days," 
dat zijn dagen waarop bezoekers uit bepaalde, bij een 
rooster aangewezen Staten der Unie op bijzondere 
voordcelige voorwaarden de tentoonstelling kunnen 
bezoeken, llij den bekenden naijver, die er tusschen 
de Staten onderling bestaat, verwacht men, dat iedere 
Staat zijn beste krachten zal inspannen, om het grootst 
mogelijke aantal bezoekers op zulk een Statc-day te 
leveren. 

Een nieuw vervoermiddel tusschen de tentoonstel
ling en de stad zal weldra in gebruik komen, nl. 
een stoomboot, gebouwd volgens een nieuw systeem, 
waarbij de vorm van een walvisch als model genomen 
is. Deze stoomboot is in staat 5 7 0 0 passagiers te her
bergen , en dit is zeker een groot getal, daar de boot 
slechts 1 1 0 M. lang cn 1 3 M. breed is. 

Het is vreemd, dat betrekkelijkerwijze nog zoo 
weinig voor het comfort der bezoekers gedaan is. 
Stoelen zijn, behalve in de reeds geopende restauraties, 
nog bijna nergens te vinden. Wie zitten wil, moet 
maar op het pas aangelegde gras een rustplaats 
zoeken, tenzij hij hier ol daar op een paar kisten of 
iets dergelijks een plaatsje machtig kan worden. Het 
schijnt dat men hieraan in het geheel niet gedacht 
heeft; hoe zou men voor zoo iets alledaags zich 
ook moeilijk maken, waar een zoo belangrijke vraag, 
als deze, of de tentoonstelling Zondags gesloten zal 
zijn of niet, thans aller aandacht bezig houdt? 

D E GASTHUISBOUW T E A M S T E R D A M . 
Den i6<'™ Eebruari jl. kwam het Gemeentebestuur van 

de hoofdstad met de jobstijding voor den dag, dat 
de kosten voor den bouw van het Wilhelmina-gast-
huis, geraamd op ƒ 1 , 0 2 8 , 2 9 0 , naar toen reeds te geven 
cijfers ƒ 1 , 5 8 5 , 0 0 0 zouden bedragen. Tot toelichting 
van het groote verschil deelden B. en VV. mede: I °. 
dat de bebouwde oppervlakte, aanvankelijk op 7 5 8 6 

II*. bepaald, 9 4 9 1 M' . zou innemen en 2 " . dat de 
oorspronkelijke raming van eenheidsprijzen en bijko
mende kosten te laag was geweest. 

Niets natuurlijker dan dat de Raad ontstemd was 
over het feit, dat de bouwsom van het Wilhelmina-
gasthuis ruim de helft meer zou bedragen dan het 
daarvoor toegestane cijfer van f 1 , 0 2 8 , 2 9 0 en dit te 
meer, daar de eerste aanbesteding reeds den 4 Augustus 
1 8 9 0 en de tweede den 2 4 Augustus 1 8 9 1 had plaats 
gevonden. Terecht werd het in B. en W. gewraakt, 
dat zij den Raad onkundig hadden gelaten van het 
verschil tusschen het eerstaangenomen plan en dat, 
waarnaar later werd gebouwd. 

In de zitting van 1 9 April j. I. gaf een der leden 
lucht aan zijn leedwezen en bevreemding en, ten einde 
paal cn perk aan zulke practijken te stellen, werd 
door hem het voorstel gedaan eene raadscommissie 
tot onderzoek der zaak te benoemen. Toen B. en W. 
zich daarop bereid verklaarden zoowel schriftelijk als 
mondeling de noodige inlichtingen te verschaffen, werd 
het voorstel voorloopig ingetrokken. 

Blijkens het nadere rapport, door B. en W. inge
zonden en in het gemeenteblad opgenomen, erkent 
dit college zijn plicht niet te hebben gedaan en 
wordt als verschooning gewezen op een samenloop 
van omstandigheden en verandering in de samenstel

ling, zoowel van hun college als van het personeel 
der technische ambtenaren. Het schijnt verder, dat 
B. en W., zonder den Raad daarin te kennen, zich 
hebben laten leiden door den vroegeren directeur van 
het Buiten-gasthuis en de commissie van toezicht en 
beheer. Alles te zamen genomen is de gasthuisbouw 
eene leelijke geschiedenis, al wordt het meer en meer 
gebruikelijk de geraamde kosten te overschrijden; de 
Staat geeft het voorbeeld cn men denke daarbij slechts 
aan het Rijksmuseum, het Merwedc-kanaal, de stelling 
Amsterdam, enz. 

De voordracht tot regeling van de financieele quaestie 
werd door den Raad in zijn zitting van Woensdag 
behandeld en het was te verwachten dat daarbij hooge 
woorden zouden gesproken worden. Dat bij den bouw 
eigenmachtig beschikt werd over 5 ton meer, dan bij 
raadsbesluit is toegestaan, was natuurlijk niet weg te 
cijferen, en de schuldigen of schuldige in deze zijn 
in eene positie geplaatst, die een kort geding en eene 
afdoende beslissing niet wel mogelijk maken. Uit het 
requisitoir, waarvan de heer Hugo Muller het eerste 
deel leverde, is gebleken, dat de plannen, waarop de 
oorspronkelijke, door den Raad in 1 8 8 6 goedge
keurde begrooting gebaseerd was, zijn zoek ge-, 
raakt. Het ontwerpen van nieuwe plannen is toen aan 
min of meer ondergeschikte ambtenaren der afdeeling 
publieke werken opgedragen , plannen met de uitvoering 
waarvan meer dan een half millioen gulden boven het 
vastgestelde gemoeid was. In Juni 1 8 9 2 heeft de wet
houder van financien zijne medeleden van het dage
lijksch bestuur gewaarschuwd, dat de begrooting aan
zienlijk werd overschreden, en men is met den bouw 
voortgegaan, zonder de machtiging van den Raad te 
vragen. Voor zoover men de toedracht der zaak kan 
nagaan, blijkt, dat een reorganisatie van de afd. P. W. 
allernoodzakelijkst is. Het ergste is evenwel, dat B. 
en W. daarvan, ingevolge hunne verantwoording in 
de stukken, geenszins doordrongen zijn en van hen 
niet het initiatief tot eene reorganisatie is te wachten. 
In deze omstandigheden acht spr. het moeilijk te be
slissen wat hem tegenover de voorgedragen supple-
mentbegrooting te doen staat, en kan hij niets anders 
doen dan voor de bepaling zijner gedragslijn verdere 
onthullingen afwachten. 

Ook Prof. Eabius vond vooralsnog geen vrijheid de 
overschrijding der raming met 5 ton ten laste te 
brengen van de belastingplichtige burgerij. Het meeste 
grieft hem in deze zaak de houding van het dagelijksch 
bestuur, welks voorzitter zich in de vorige zitting door 
het voorstel-Muller, om eene commissie van onderzoek 
te benoemen, geprikkeld voelde, maar nochtans in 
gebreke blijft bevredigende verklaringen te geven. In 
overeenstemming met den heer Muller, wekken vooral 
de beschouwingen van den directeur van publieke 
werken zijne bezorgdheid. Deze erkent met zooveel 
woorden in zijn rapport, „dat globale ramingen altoos 
zoo laag mogelijk worden opgemaakt, om op de plan
nen, waarvan de verwezenlijking toch ten bate van 
het algemeen belang komt, niet van te voren eene 
zóo zware schaduw te werpen, dat voor de uitvoering 
wordt teruggedeinsd. Later worden die ramingen, om 
de inrichting ruimschoots en in alle opzichten aan het 
doel te doen beantwoorden, meestal van zelf over
schreden". Deze oprechte, maar tevens naïeve beken
tenis van den directeur van P. W. werpt een eigen
aardig licht op de weelderige wijze van doen, in onze 
gemeente gebruikelijk en geeft spr. aanleiding, onder 
de tegenwoordige omstandigheden niet mede te werken 
tot de goedkeuring van de voordracht van B. en W. 

De derde woordvoerder was Mr. Heineken, die, 
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hoewel erkennende dat hetgeen bij het Wilhelmina-
gasthuis is geschied, reeds vroeger bij andere gelegen
heden gebeurde (ook bij den verbouw van het Binnen
gasthuis raakten de plannen zoek), verklaarde dat de 
thans aanhangige quaestie aantoont, hoe de wanorde 
in de gemeentehuishouding nog grooter is dan hij had 
kunnen denken. Burg. en Weth. beamen in hunne 
laatst ingediende voordracht, dit er eene (out is 
begaan. Maar dc belofte, dat zij voor het vervolg 
eene herhaling van het gebeurde zullen voorkomen, 
geeft den Raad geen waarborg voor de toekomst. 
Het spreekt van zelf, dat Burg. en Weth. hunne 
voordracht gaarne zagen aangenomen, en dus bereid 
zijn het beste in uitzicht te stellen, maar zijns inziens 
mag de Raad de thans geboden gelegenheid om 
zekerheid te erlangen, dat de beloften van het dag. 
bestuur vruchten zullen dragen, niet laten voorbijgaan. 
Onmiddellijk na de voordracht tot regeling der hoogere 
uitgaven voor het Wilhelmina-gasthuis, volgt op de 
agenda eene voordracht tot regeling der jaarwedden 
enz. van de ambtenaren van publieke werken, eene 
voordracht waarin Burg. en Weth. verklaren, eene 
reorganisatie der afdeeling niet noodig te achten. Hij 
diende eene motie in om deze laatste voordracht te 
verwerpen en de beslissing over de gasthuisquaestie 
te verdagen, totdat eerst ter bevrediging van den 
Raad eene reorganisatie der afdeeling van pubiieke 
werken is tot stand gebracht. 

De Voorzitter, het woord nemende, stelde als zijne 
meening voorop, dat de herhaling eener gebeurtenis, 
die hij niet minder dan eenig ander betreurt, on
mogelijk moet worden gemaakt Toen Burg. en Weth. 
in 1 8 9 2 opmerkzaam waren geworden op het feit 
der overschrijding van de raming, kwamen zij voor 
een moeilijk geval. Het was niet wel doenlijk den 
voortgang van den bouw tc staken. „Dat men in 
vredesnaam voortga", was de redeneering, maar 
tevens gevoelden Burg. en Weth. „den sterksten 
aandrang," den Raad zoo spoedig mogelijk met het 
gebeurde in kennis te stellen en het deed den Voor
zitter leed, dat dit niet zoo ras geschied is, als hij 
wel gewenseht had. 

Omtrent de organisatie der afdeeling publieke wer
ken merkte de Voorzitter op, dat het een geliefkoosd 
denkbeeld is om reorganisatie te roepen, zoodra er iets 
buiten de orde voorvalt. Maar de feiten, waarover hier 
thans wordt gehandeld, staan buiten de organisatie van 
P. W. De fout schuilt in den opzet der zaak; het 
oorspronkelijke plan is niet gemaakt door P. W., maar 
door de gasthuiscommissie en tengevolge daarvan heeft 
de directeur van P. W. een fout gemaakt, die niet 
te verontschuldigen, maar te verklaren is. Er is een 
persoon, die verantwoordelijk is voor de overschrijding 
der begrooting, maar die persoon is niet de directeur 
van P. VV. De Voorzitter voerde den heer Heineken 
tegemoet, dat het aan het dagelijksch bestuur zeer 
zeker aangenaam zal zijn als de toestand, waarin men 
geraakt is, door aanneming der voordracht wordt ge
regeld, maar men meene niet, dat uit zucht om 
haar aangenomen te zien, door het dagelijksch bestuur 
verklaringen worden afgelegd, die zij niet ernstig 
bedoelen. 

Uit hetgeen Prof. Fabius en na hem nog anderen 
te berde brachten, bleek, dat de verzekering van den 
Voorzitter niet algemeen bevredigde. De heeren Fabius 
en Heemskerk, beiden, bleven er hunne bevreemding 
over uiten, dat het dagelijksch bestuur, in Juli 1 8 9 2 
kennis verkrijgende van het gebeurde, tot Februari 
1893 talmde den Raad in zijn vertrouwen te nemen. En 
zelfs in die voordracht van Febr. wordt niets meege

deeld , wat ter zake dienende is. Laatstgenoemde be
grijpt niets van een „sterken aandrang", dien men 
zoovele maanden kan inhouden. Ook Mr. Treub voelde 
zich, na de verzekering des voorzitters, niet verant
woord de voordracht aan te nemen Wel trekt hij den 
goeden wil van het dagelijksch bestuur niet in twijfel, 
maar hij mist de waarborgen, dat B. en VV. in de 
tegenwoordige omstandigheden hunne beloften gestand 
kunnen doen. Mr. Heineken achtte zich evenmin ge
rustgesteld , vooral niet om het weinige gewicht, door 
den voorzitter aan eene reorganisatie van 1'. VV'. gehecht. 
Toch is het sprekers overtuiging, dat de directeur van 
P. VV. niet de positie inneemt, die hem uit den aard 
zijner hooge betrekking als verantwoordelijk persoon 
behoort te zijn verzekerd. Elders — o. a.te Rotter
dam — is die positie dan ook anders geregeld. 

Nog namen deel aan het debat de heeren Jitta Sr., 
Van den Wall Bake en Van Waterschoot van der 
Gracht. De beide eerstgenoemde ontrieden de aan
neming der motie-I Ieineken. Eene reorganisatie van de 
afd. P. W. is eene zaak, die ernstige voorbereiding 
eischt. Zij moet niet worden afgedwongen onder de 
pressie eener verdaging van de behandeling der voor
dracht tot regeling der uitgaven van het gasthuis. De 
heer Waterschoot van der Gracht, zelf vroeger lid 
der gasthuiscommissie, bestreed de meening, dat de 
verhoogde uitgaven onder invloed dier commissie zijn 
geschied. Het nieuwe of gereconstrueerde plan, waar
naar het gasthuis thans gebouwd is, werd zelfs niet 
aan het oordeel der commissie onderworpen, althans 
niet zoolang spreker lid was der commissie. Dit punt 
werd niet tot klaarheid gebracht, al bleek de meening 
des Voorzitters in deze niet met die des heeren Wa
terschoot in overeenstemming. 

De motie-Heineken werd ten slotte verworpen niet 
1 8 tegen 1 6 stemmen, en de voordracht aangenomen 
met 26 tegen 8 stemmen; die tot regeling der 
jaarwedden enz. der ambtenaren bij de publieke wer
ken werd door B. en W. ingetrokken. 

P R I J S V R A G E N . 
DIPLOMA VOOR DE NEDEKLANDSCIIE MAATSCHAPPIJ 

TER UEVORDERI.NI; VAX NLJVERHEID. 
Op de in 1 8 9 2 door de Maatschappij uitgeschreven 

prijsvraag voor een model-diploma (*) zijn op den 
gestelden termijn ingekomen zes antwoorden, onder 
de volgende motto's: 

Nihil sine labore; 
Practica est multiplex; 
Blitz; 
Sirius; 
Z; 
Die denkt overwint. 
Deze antwoorden zijn ter beoordeeling in handen 

gesteld van de Jury, de heeren Jhr. Mr. Victor de 
Stuers te 's-Gravenhage, A. le Comte te Delft en 
E. von Saher te Haarlem. 

DIPLOMA'S VOOR DE TENTOONSTELLINGEN VAN NATIONALE 
NIJVERHEID EN VAN LANDBOUW. 

Het Genootschap „Architectura et Amicitia" te 
Amsterdam heeft namens de commission der tentoon
stellingen van nationale nijverheid en van landbouw, die 
thans te Winschoten gehouden worden, een tweetal 
prijsvragen uitgeschreven en wel: 

a. voor een diploma, betrekking hebbende op de 
tentoonstelling van nationale nijverheid, en 

(*) 'IK De Ofmetttr 1892, bladz. 333. 
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/'. van cen diploma, betrekking hebbende op de 
tentoonstelling van landbouw. 

Het programma voor deze prijsvragen komt voor 
op bladz. 407 van De Opmerker, jaargang 1892. 

Op de eerstgenoemde prijsvraag zijn ingekomen 
vier antwoorden, onder de motto's: 

Denk en werk; 
Kunst adelt 't leven; 
Smaldoek; 
Fancy. 
Op de tweede prijsvraag kwamen tien antwoorden 

in, als: 
Twee zweepen en een hoefijzer; 
Arbeid en Vrede; 
De gouden ploeg; 
Ora et labora; 
Schets; 
Tweespan; 
A X B'; 
Zon met stralen; 
A X B'; 
Kajin. 

Het rapport van de Jury is van den volgenden 
inhoud: 

De deelneming aan deze dubbele prijsvraag is groot 
geweest, en het verkregen resultaat bijzonder gunstig. 
Uit de bijzondere beoordeeling zal blijken , dat er veel 
ernstig werk is geleverd, en de bekroningen werden 
dan ook niet toegekend uit gebrek aan beter, maar 
aan die werken, welke als de allerbeste onder meer 
verdienstelijke kunnen gelden. 

Het is onze oprechte wensch, dat, zooals in 't 
programma reeds werd uitgedrukt als 't voornemen 
der Redactie van „Architectura et Amicitia", men er 
dan ook toe zal overgaan om meer dan vier dezer 
platen te publiceeren. Wij laten hier eenige aanteekc-
ningen omtrent elk ontwerp volgen. 
Diploma: Tentoonstelling van Nationale Nijverheid. 

Ingekomen zijn vier teekeningen. 
1. Denk en Werk. De opvatting dezer teekening 

is niet die, welke wij van een getuigschrift dat op 
pergament (of papier) wordt geteekend (of gedrukt; 
verwachten. Hier moet geen sprake zijn van een na
turalistisch tafereel, waarboven letters zweven in de 
lucht, gedeeltelijk gedragen door een papier. Een ge
tuigschrift moet naar ons gevoelen behandeld worden 
als een monumentale versiering der oorkonde; het is 
dus voor alles een vlakversiering. Dc letters zijn niet 
schoon geschreven. 

2. Kunst adelt 't leven. De opvatting is hier zwak. 
De uitvoering is droog, terwijl de kinderfiguurtjes 

niet mooi zijn. Door het mengen van verschillende 
lettervormen zijn de rust en harmonie \ erstoord; daarbij 
is de rand weinig toepasselijk en herinnert aan een 
versierden omslag van een industrieelen catalogus van 
zeer bedenkelijken smaak. 

3. Smaldoek. De ontwerper van deze teekening 
weet wel waarheen hij moet streven. Jammer dat 
de manier van teekenen zoo ongelukkig is, want 
het kost groote inspanning om de uitvoerigheid der 
ornementale vormen waar te kunnen nemen. De rand 
is als geheel goed ; maar al zijn de zeepaardjes tus
schen 't wier goed tot een compositie vereenigd, dan 
komt het ons toch wenschelijk voor om voor 't hier 
omschreven doel een meer toepasselijke versiering als 
rand aan te wenden. Fen verband met den inhoud en 
den vorm der letters verhoogt de waarde van een 
diploma. De letters zelve konden nog beter verdeeld 
worden in de ruimte. 

4. Fancy. De ontwerper van Fancy heeft niet alleen 
gestreefd naar, maar ook het doel bereikt, wat hij 
zich heeft voorgesteld, en in alle opzichten kunnen 
we dit diploma met sobere middelen, in twee kleuren 
krachtig behandeld, als een voorbeeld prijzen. Gedachte 
en hoofdvorm zijn met elkander in overeenstemming. 
Op origineele wijze zijn alle ornementale onderdeelen 
uit inschriften of symbolische vormen opgebouwd. Het 
teekenwerk is met gemak en duidelijkheid uitgevoerd. 

Diploma Nationale Tentoonstelling van Landbouw. 

1. Teeken: twee zweepen en een hoefijzer. Deze 
teekening vertoont de navolging van een eerepoort, 
w aaronder dc letters zijn geschreven; dat is naar 
onze meening geen diploma. De compositie is zeer 
gering van waarde. De reproductie zoude zeer om
slachtig zijn. 

2. At beid en vrede. Dit ontwerp moet juist zoo be
oordeeld worden als „Denk en Werk" voor Nijver
heid. Dit werk zal bij reproductie ook niet verbeteren. 

3. Dc gouden ploeg. De gansche samenstelling is 
weinig toepasselijk. Letters mogen in een diploma 
nooit bijzaak zijn. De ornementen nemen eene te im
portante plaats in en ze zijn niet schoon van vorm. 

4. Ora ct labora. In 't geheel is wel een geest van 
samenstelling te vinden, maar de vormen missen alle 
originaliteit en frischheid. De krullende cartels zijn niet 
ruim en vlak genoeg om de friesversieringen te be
vatten. In den vorm der letters heerscht niet genoeg 
eenheid; daarin moet een algemeene familietrek ten 
minste zichtbaar zijn. 

5. Schets. Dit blad is vlot en goed geteekend, hoe
wel de vorm der letters alle karakter mist. De 
samenstelling van 't ornement en van de letterregels 
is alledaags, niet monumentaal. 

6. Tweespan. Met de uiterste zorg is hier aan den 
voet een landelijk tafereeltje afgebeeld; daarboven is 
een papiertje opgehangen dat slechts een deel van 
het diploma kan voorstellen. Dit is niet met een juist 
begrip van calligraphische vlakversiering overeen te 
brengen. De letters zijn handig maar niet rustig neer
geschreven. Als lithographische plaat zou dit blad 
technische verdienste hebben. 

7. A.\'Bl. Als vlakversiering om het inschrift is dit 
diploma goed begrepen; de letters zijn hier en daar 
wat grillig van vorm, maar over't geheel zijn ze goed 
verdeeld; alle versieringen zijn toepasselijk op den 
landbouw. De donkere plek, gevormd door den grond 
achter de figuur van den landbouwer, maakt een 
onaangename tegenstelling naast de groote lichtgele 
ruimte. De andere kleuren, de zwarte lijst tusschen 
figuur en tekst uitgezonderd, zijn aangenaam van toon 
en beter verdeeld. 

8. Zon met stralen. Geheel in rood en zwart ge
teekend , blijft dit ontwerp zeer goed in 't karakter 
van vlakornement. Indien aan 't hoofd de letters een 
fries maakten van gelijke kracht als dat, wat onder 
de zon den landbouw zeer geestig symboliseert, dan 
zou het algemeene aspect krachtiger en rustiger zijn. 
De letters en ornementen zijn met veel smaak ge
teekend. 

9. AXB\ De hoofdvorm, de verdeeling der letters 
in ruimten zijn goed gevat; de kleur is aantrekkelijk. 
Alles maakt een goed geheel uit, dat nog gewonnen 
zou hebben als de landbouwende figuurtjes wat juister 
karakter en de letters zonder gezochte afwijkingen 
waren voorgesteld. Het is te vreezen dat het eigen
aardig cachet der teekening onder den invloed eener 
machinale reproductie eenigszins verloren zal gaan. 

10. Kajin. Deze teekening heeft vooreerst met „Zon 

met stralen" en „Fancy" dit gemeen, dat de repro
ductie volkomen aan het ontwerp kan beantwoorden. 

De symboliek beheerscht op dit blad gansch de 
compositie. De opvatting daarvan is van de allerver-
hevenste soort; er is dus studie en overleg noodig 
om dit diploma naar waarde te schatten. De kunst 
heeft zonder twijfel de roeping om alle vraagstukken, 
waarbij zij in aanraking komt met het practische leven, 
te veredelen en te verheffen. Wij juichen het toe, dat 
de ontwerper zich niet heeft gewonnen gegeven voor 
de platte, alledaagsche opvattingen, die bij den ge
wonen mensch veel den boventoon voeren. 

De zorgvuldige, heldere en eenvoudige behandeling 
doet de groote lijnen goed uitkomen cn verduidelijkt 
het aanzien. De ontwerper heeft zelf begrepen dat de 
letters, hoewel op zichzelve goed van vorm, door 
vereenvoudiging veel kunnen winnen. Vergelijking met 
andere teekeningen bevestigt dit oordeel. Het karakter 
van vlakversiering is absoluut gehandhaafd. 

Conclusie. 
Nadat elk der juryleden alle ontwerpen voor zich 

bestudeerd had, werd dit onderzoek in vergadering 
geheel herhaald. De beschouwingen die daarbij werden 
gemaakt, hebben wij hierboven medegedeeld. 

Wat het diploma voor Nijverheid aangaat, kunnen 
we geen oogenblik aarzelen om aan „Fancy" den 
palm der overwinning zeer beslist toe te kennen; 
daarnaast staat ook, duidelijk onderscheiden van de 
overige twee, nog „Smaldoek," dat we voor de 
premie voordragen. 

De overvloed van teekeningen voor de afdeeling 
Landbouw maakt die beslissing minder eenvoudig. 

Wij stellen Kajin en ANF1 te zamen bovenaan 
de rij; hoewel geheel verschillend behandeld, moeten 
deze twee ontwerpen met zooveel goede en zoo 
weinig ongunstige eigenschappen, beide als op den 
eersten prijs rechthebbende worden aangemerkt. Dan 
volgen zeer nabij „dc Zon met stralen" en AXB1, 
die zeker beide recht hebben voor de plaats der 
premie; hunne zwakheden zijn slechts weinig grooter 
dan die der beide andere. 

Wij meenen niet te mogen treden in beschouwingen 
betreffende de verdeeling der belooningen, noch be
treffende de keuze van het ter reproductie bestemde 
diploma. 

De Jury, benoemd door 't Genootschap 
„Architectura ct Amicitia," 

G. VAN AKKKL. 
H. P. BERLAGE NZ. 
JOSEPH TH. J . CUIJPERS. 

1893. 
en Zon met stralen zijn ver

vaardigd door den heer M. Lauweriks, de ontwerpen 
A X B ' en AXB' 2 door den heer Th. Molkenboer en 
het ontwerp Kajin door den heer H. J. M. Walen
kamp Cz. 

Tot heden ontving het Genootschap A . et A . van 
den vervaardiger van Smaldoek nog geene vergunning 
tot opening van den naambrief. 

F I N D E S IF C L E . 
Alle couranten vermelden nu en dan meer of minder 

handige manieren om de goede gemeente op te lichten, 
doch bij architecten haalde men die kunstjes tot heden 
nog niet uit. Vermeldenswaardig is het geval, het
welk in een onzer provinciesteden een architect over
kwam. 

Op zekeren dag wordt een kaartje gepresenteerd 
door een heer, liefst voorzien met het predicaat 

Amsterdam, 14 Mei 
De ontwerpen Fancy 

„Jhr." Binnengelaten, wordt geïnformeerd naar een 
stuk grond, hetwelk men koopen wil om tevens den 
architect met het bouwen eener villa te belasten ; 
na heen en weder over koop en bouw gesproken te 
hebben, wordt plotseling bemerkt dat portemonnaie 
en sleutels thuis zijn gelaten en op zeer nonchalante 
manier lachend gevraagd om eenige contanten, om 
niet genoodzaakt te zijn naar huis terug te gaan. 
Plotseling overvalt den architect eene ijskoude rilling, 
weg zijn de schoone bouwplannen; hij denkt aan 
flesschentrekkerij, en zegt doodleuk: Mijnheer het 
spijt mij, maar ik heb toevallig geen cent in huis. 
De pseudo-bouwheer verdwijnt en bij informatie blijkt 
de man goed tc zijn voor het bedrag van één M-. grond 
en 1000 steenen. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Handboek voor den meubelmaker, naar het 
Hoogduitsch voor Nederland bewerkt en 
vermeerderd door F. Lz. Berghuis, direc
teur van de Ambachtsschool en van dc 
Gemeentelijke .Avondschool voor hand
werkslieden te Arnhem. (Uitgave van 
A. W. Sijthoff te Leiden.) 

Dit werk wordt op dezelfde wijze uitgegeven als 
het verleden jaar verschenen handboek „(Jnze be
timmeringen ", waarvan het in zekeren zin als een 
vervolg kan beschouwd worden. De vaklcctuur voor 
den meubelmaker is in ons land zeer beperkt en 
daarom mag ondersteld worden dat het door de 
belangstellenden met ingenomenheid ontvangen zal 
worden. 

De platen en figuren worden meerendeels op flinke 
grootte uitgevoerd en hier en daar door details en 
constructies toegelicht. Naar de proeven in het pro
spectus te oordeelen, zijn de platen zeer fraai. Het 
werk zal alles bevatten wat gerekend kan worden tot 
het meubelmakersvak en aanverwante vakken te be
hooren, terwijl bovendien eene eenvoudige en duide
lijke beschrijving gegeven zal worden van alle werk
zaamheden, het meubelvak betreffende, met verschil* 
lende prijscouranten en recepten. 

Het werk zal bevatten: I ' . het materiaal en zijne 
bewerking; 2". het gereedschap; 3 0 . de verschillende 
vormen en versieringen van meubelen; 4 0 . het beslag-
werk; 5". tafels; 6". stoelen, canapés enz.; 7°. kasten, 
bureaux, schrijftafels, nachttafels enz.; 8". ledikanten; 
9 0 . verschillende andere meubelen; 10°. het plaatsen 
der meubelen in de woonhuizen; 11 °. besluit. 

Het geheel zal compleet zijn in 15 afteveringen, 
elk van 3 a 4 vel druks; de prijs bedraagt bij in-
teekening 50 cents per aflevering. 

De eerste aflevering is verschenen en daarin wordt 
onder het hoofd het materiaal en zijne bewerking 
melding gemaakt van i°. het hout; 2°. de houtsoorten; 
3» het hout, zooals het in den handel voorkomt en 
4°. gebreken en eigenschappen van het hout. 

Dit hoofdstuk zal in de volgende aflevering voorts 
bevatten: 5 0. verschillende vormen, waaronder het 
hout verwerkt wordt; 6". gebeitste, gekleurde en na
gemaakte houtsoorten, been en hoorn; 7 0 . het verven 
van het hout; 8°. het in de was zetten en oliën van 
het hout; 9". het politoeren; io°. het fineeren. 

Evenals Onze betimmeringen verdient ook dit werk 
de aandacht van architecten en bouwkundigen. De 
namen van Theodor Krauth en Franz Sales Meijer, 
architecten en professoren aan de bouw- en kunstacade
mie te Karlsruhe, door wie het werk oorspronkelijk 
samengesteld werd, geven genoegzamen waarborg dat 
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het niet alleen aan de eischen der constructie, maar 
ook aan die van den schoonheidszin voldoen zal. De 
naam van den heer Berghuis, die het handboek be
werkte en uitbreidde, heeft een goeden klank en op 
grond daarvan kan dit werk den vakmannen worden 
aanbevolen. 

K R R A T D M. 
In lint versing van do excursie der afdeeling Arnhem naar 

Oouda, voorkomende oj> Mads. 1!I4, is een drukfout ingeslopen; 
men leze Gregorius Cool of Cools voor den naam van den beeld
snijder, in plaats van ('rol of ('rols. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— De gemeenteraad van Itruggc heeft Mnnndug besloten, een 

som van 7,250,000 l'rs. uit de stcduljjkc kus beschikbaar to stellen, 
als bijdrage tot het dekken der kosten vaa aanleg van bet groot 
gee vaart-Kanaal naar llo(jst. 

De Gemeenteraad van Schaerbeek heeft met hjjna algemeene 
stemmen 850,0110 frs. toegestuan, als aandeel van die gemeente 
in de kosten welke de zeehuven van Bra Mei zal veroorzaken. 

— Kr zjjn thans reeds if'2 ontwerpen voor do wereldtentoon
stelling te ï'nrjjs in 19U0. 

— Ken belangrijk iniiseum /al te Trier gesticht worden, namelijk 
van mhldclecuwschc kunstwerken o|> het gebied der textiele kunst, 
smeedwerken, houtsnijkunst, keramische kunst en andere vakken 
vun kunstnijverheid. De verzameling vun llr. itoek, die nu tijdelijk 
uldunr is tentoongesteld, zul daaraan worden toegevoegd. 

B I N N E N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 
'•-GRAVENl!At;K. I>c directeur der gemeentewerken heeft hij lï. 

en W. een wijziging ingediend van de kosten der plannen voor 
demping vun grachten en rioleering- alhier, en van die voor een 
verhetorde rioleering; te Scheveningen. Het plan voor 'a-Ura-
venhage is van f2.45U.VHK» in totaal gebracht op f 2.750.ÜOO; dat 
voor Scheveningen op ('250.000; totale raming van heide plannen 
dus te zamen f Ü.OOO.itOO. 

Naar men verneemt, /al liet vaste korps der opzichters 
van den rijkswaterstaat zich tot den Minister van waterstaat 
wenden met het verzoek hunne traktementen meer iu overeen
stemming; te hrengen met die van naar hun inzien met heu ge
lijkstaande ambtenaren, zooals o.a. dc opzichters hij de telegraphic 
en Hiidereii. Bovendien worden enkelen meer bevoorrecht, doordat 
hun vry'e woning- in rijksgebouwen wordt gegeven, terwyl anderen, 
vooral zy, die in groote steden zijn geplaatst, hij de keus hunner 
woning; er nog- rekening' mede moeten houden, dat er een vertrek 
of vertrekje aanwezig1 moet zyn voor hun kantoor, waarvoor zij 
niet de minste schadeloosstelling verkrijgen. 

— In de Juni-aH. van liet nieuwe Kugolsche tijdschrift voor 
kunst-industrie V/te Studio komt een bespreking voor van eenige 
in Hannover Square te Londen tentoongestelde proeven der Haagscké 
faience A'ozeu/'u/g. De beoordeeluar zegt, dat bet zich niet alleen 
door een zekere persoonlijkheid van behandeling; onderscheidt, 
maar bovendien heel hijzonder is in zijn kleur eu teekening. „I>e 
heeren Bisschop, Bosboom, Jozef Israels en Mesdag hebben ge
meenschappelijk een loffelijk getuigschrift g-eteekend, dat dc ar
tistieke eigenschappen vun het voortbrengsel wel verdienen; maar 
het is niet te veel zegden, wanneer wij liet bepaaldelijk dc beste 
nieuwigheid in zijn soort van de laatste jaren noemen". 

(Haarl. Crt.) 
's-HntTOOENBOBCUi In de laatste zitting van den (Jcmecnteruad 

zouden de voorstellen der commissie ad hor, betreffende verster

king' van bet personeel ten kantore vun den ingenieur-architect, 
ter tafel gebracht worden. Werden deze voorstellen aangenomen 
dan zou o. a. genoemden architect eervol ontslag verleend worden 
als leeraar aan de Koninklyke school voor nuttige en beeldende 
kansten om hem in de gelegenheid tc stellen zich geheel aan den 
dienst der gemeentewerken fee kunnen wyden. 

Deze zaak werd aangehouden, daar er op het eind der zitting 
slechts tien leden tegenwoordig waren en de Vergadering derhalve 
niet meer bevoegd was een besluit te nemen. 

S C H I E D A M . De Gemeenteraad heeft aangenomen het voorstel van 
it. en YY. om aan de kaarsenfabriek Apollo uldaar lïi,475 centi
aren grond te verkoopen tegen t'2 de M*. , j | 

MAASTRICHT. Op drie-en-zestig-jnrigen leeftyd is de heer Joannes 
Joseph Hahets, oudheidkundige en sedert 1881 rijks-archivaris, 
hierterstede overleden. Hij werd den 27 November iHl'.i te Oors-
beok hij Sittard geboren eu nu in 1852 zync studiën te Roermond 
te hebben geëindigd, achtereenvolgens kapelaan tc llunsel hij 
Weert, te Bande en te Berg-en-'lerhlyt. In 1878 werd hy be
noemd tot pastoor te Oud-Yroeiihoven, cn van daar verhuisde 
liij voor de hetrekkïng van urchivaris naar de hoofdstad van 
Limburg. 

Do overledene was lid van de Koninklijke Academie vun Weten
schappen en beeft iu bare „Handelingen en Mededeelingen" ver
scheidene Opstellen gepubliceerd, evenals in de Publications de la 
Socièté hist, et at thiol, dans le duchè du J.imhourg, 

lïoi.sw.uth. Op de aanbeveling voor de vaceerende hetrekking 
van gemeente-architect komen in alphubctisehe volgorde de vol
gende heeren voor : 

J. ISogtstra, gemeente-architect te Workum ; 
1. J. de Jong, opzichter der gemeentewerken te Sneek; 
D. Honsina, assistent gemeente-architect te Harliugen en 
H. Vrijhurg , gemeente-architect van Ooststellingwerf te Oos-

terwolde. 
WINSCHOTEN* In de tweede afdeeling van het landhuislioiidkundig 

congres werd Woensdag jongstleden als eerste punt aan de orde 
gesteld : Wat kan gedaan woideu om aw/'ac/itsondcfi-'ijs te bevorderen ' 

Deze vraag, ingezonden door de afdeeling lloogczund-Sappcmccr 
van het (tenootscbap van nijverheid, werd ingeleid door den beer 
Dr. I>. Siemens, van Hoogczuud, die meende dut het hoogst 
noodig was, dut men zich het lot ging aantrekken van jongens 
van 12 15 jaar uit den arbeidersstand, die, mede door de arbeidswet, 
vaak geen werk kunnen vinden. Vele patroons vinden de arbeids
kaarten te lastig, terwyl de jongens vaak ook geene geschikte 
werkkrachten voor den patroon meer zijn, daar zij moeilijk in 
ploeg kunnen werken, omdat zij op een bepaald uur de fabriek 
moeten verlaten. En van het anituichtsouderwijs, dat in spreker's 
oogen eene schoone toekomst heeft, zijn de jongens op het platte
land verstoken. 

Ghuwne zou Dr. Siemens hebben, dat ook van hier eene stem 
opging, dat er groote hehoefte hestaut aan de instelling van een 
leerling-contract. Kindelyk nog wees hy op hetgeen onder deu 
wakkeren heer Sine enge door de commissie voor amimchtsonderwys 
in Drente tot stand is gebracht. 

De heer Löhuis, inspecteur van hot landbouwonderwijs, te 
's-ti ravenhage, gelooft ook, dat de proef, welke in Drente genomen 
wordt, den weg u ijst. dien men op het platteland iu dezen to 
volgen beeft. Intusschen wijst hy erop, dat de regeering niet 
bereid zal worden gevonden overal subsidies te verleunen vóórdat 
een gunstig resultaat van de proefneming in Drente gebleken is. 

Aangenomen werd de volgende conclusie: 
De Vergadering, overtuigd vun liet overwegende belang vau 

gelegenheid op liet platteland ter verkrijging vun ambachts-
ouderwys, vestigt hierop de uandacht vau autoriteiten eu invloed
rijke vereenigingen. 

•— Aflevering ü van De Natuur (uitgave 
van J. U. Itroese te l'trecht) bevat: 

Herinneringen aan 's Lands 1'luntcntuin 
te Buitenzorg {met tig.). — lots over den 
aatronomischen kykcr en zyn gebruik door 
liefhebbers (met tig.). - Hot trekken van 
loten met den toestel van Casanova 
(met fig). — Aardbeien (met/ïg.). — Wissel-
atroomeu van hooge spanning en hun toe
passingen (met /ig.). — Sterrenkundige op
gaven. Snippers. - Correspondentie. 

PERSONALIA. 
— Bij Kou. besluit is aan deu heer M. 

J. Selhorst, directeur van het departement 
der openbare werken op Curacao, met verlof 
hier te lande, vergunning verleend tot het 
aannemen van het ordeteeken der 4de klasse 
van het Borstbeeld van den Bevryder, hein 
door het Hoofd van het uitvoerend gezag 
der Yereenigde Staten van Venezuela ge
schonken. 

— Tot directeur der Zuider-Stoomtrain-
wegmeatflehanpjj, te Oosterhout, bij Breda, 
is benoemd de heer Ö. H. van Poo re maal, 

G-

gep. le luit. magazijnmeester van het O.-I. 
leger. 

— By ministerieele beschikking is tot 
tijdelijk opzichter by de Staatsspoorwegen 
(by Arnhem) aangesteld de heer J. J. Kngel-
berta te Jlansweert. 

— Het 1 Juli a.s., is bij de machinist en-
school der marine te Hellevoetsluis, benoemd: 
tot lecraar in de stoom- en werktuigkunde 
de heer J. A. Schell, te VUruveuhage. 

A D Y E R T E N T I E N . 

O P Z I C H T E R . 
K r biedt zich als zoodanig aan iemand, 

reeds sedert een tiental jaren bij het 
vak werkzaam, bekend met de t a l 1-
l e e r e n . Brieven franco onder letters 
U . O . aan het Bureau van dit blad. 
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STOOMTi MM ER-
H O U T W O L - F A B R I E K . 

DIJKER1AN ABOIJZERD, Breda. 
S P E C I A L I T E I T in v e r p l a a t s b a r e 

H o u t e n woonhuizen . Direct ie -
keet cn , K i e k e n b a r a k k e n en 
D u i n k o e p e l a . 

Lijstcnschaverij voor betimmeringen. 
H O U T W O L tot opvulling van 

P L A F O N D S enz. 

BOUWTERREIN. 
A a n dc B o e r n i o n d » c h e s t r a a t 

en buiten de tseldersche P o o r t te 
t'enloet zijn verschillende HOI'II-
T*:HHF.I.XK.\ T K K O O P . Adres 
bij den heer V A N G A S S E L T aldaar. 

G -
- G 

Rietplanken 
uit dc fabriek van 

opvolgètTvan G1RAÜDI BRUNNER & Co. 

i n voorraad bij 

D I R K D A K E , 
Schiestraat 10, Rotterdam. 
Gebr. S E L I G M A M , 

Kt oom f a b r i e k vim V e r f w a r e n , Amsterdam 
SI'KCIALITEIT IN: 

„In olie gewreven verven" 
gegarandeerd zuivere qnaliteiten. 

Men rraije iirijnlij.it. 

AANBESTEDING. 
Do D I R E C T E U R van de Gemeente

gasfabriek te Arnhem zal op H a a n -
dag; 3 J u l i M M , desnainiildags ten 
2 ure, in bet openbaar, ten kantore 
der fabriek 

s u i i i I >« K M t < -< l« - i i : 

A . H e t m a k e n v a n e e n ge
bouw voor k e t e l M . ex haun
ter*, gloekewawe hers, pc-
l o u x e n e n elect r ische ver-
l i c h t i n g . 

H . H e t m a k e n v a n eene nchoor-
Kteenfundecr ing niet ho
r i z o n t a l e r o o k k a n a l e n . 

V. H e t m a k e n v a n eene « l o o t 
en het ophoogen v a n het 
t e r r e i n voor deze w e r k e n 
bestemd. 
A l l e n i n een percee l . 

K a m i n g f 101,900. 
Bestek met (i teekeningen ligt ter in

zage aan de fabriek en is tegen betaling 
van f 4.— aldaar te verkrijgen. 

Aanwijzing zal geschieden op Dins
dag 27 Juni 18'J3, des voormiddags te 
11 uur. 

Inlichtingen alle werkdagen van 12 tot 
2 uur n.m. ten kantore vun den archi
tect A . R . F R E E M , Driekoninyenstraat 
No. 4. 

I)e Directeur 
J . B L O M SZN. 

Maatscfi; ppij tot Explottatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(VOOR Kl'.KKXI.VO VAX DKN STAAT). 

Op itiiiHtitif, den ISden J N « 
IH9S, des namiddags ten Sf ure (locale 
tijd), aan bet Centraalbureau dor Maat
schappij tot Exploitatie van .Staatsspoor
wegen bij ile Moreelse Laan te UTBKCHT, 
v a n : 

B E S T E K No. 621. 
H e t m a k e n v a n het H O O I I»-

t a K B O U W met d a a r m e d e 
i n v e r b a n d s taande wer
k e n op het M i l l i o n ' M - H V. K-
T J O O K S M M M M . 
B e g r o o t i n g / « 7 4 . 1 0 0 . — 

De besteding geschiedt volgens $ 100 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 22sten Juni 
1808 ter lezing aan het ('entraalbureau 
bij de Moreelse Laun en is op/Vancoaan
vraag (per brief | aan genoemd ('entraal
bureau (Dienst van Weg en Werken | 
te bekomen, tegen betaling van /'O.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken). 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den Ssten Jul i 1888 ten 10 
uren voormiddags. (West Europeesche 
tijd). 

UTBKCHT, den 2t)sten Jul i 18!);) 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S der Gemeente AHNHK.M zullen 
Z a t e r d a g H J u l i I M » 3 , '• voor
middags 11 ' / i uur, in het openbaar, ten 
Gcmeentehuize a a n b e s t e d e n : 

Bestek No. 18. 
H e t l everen v a n H O I T v o o r 

h a l k e n en d e k p l a n k e n . 
voor de Mchipbruggen te 
A r n h e m en te W e « t e r -
voort . 

Inlichtingen worden alle werkdagen 
tot den dag der aanbesteding, tusschen 
10 en 12 uur gegeven aan bet bureau 
Gemeentewerken in de Kadeatraat; 
bestek met gezegeld inschiijvingsbiljet 
tegen betaling van / 0 . . » 0 verkrijgbaar 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
Gcmeentehuize. 

H. J. WESSELS, 
H a n d e l a a r i n fijne H o u t w a r e n , 
als: M a h o n i e , X i i i m . R M c h d o o r n enz. 

0 -Z. Voorburgwal 128, Amsterdam 
Eenig adres van alle soorten P a n e e l e n 

voor Spoor- en andere liytuigcn. 

Oe Haarlems-hé Ijzergieterij 
bevoelt zich aan voor de levering van: 

M p o o r w i e l e n met glasharde veiling onder 
garantie, M a e h l n e d e e l e n van hizonder 
zocht en taai jjzer. W i e l w e r k e n ia s t i i h l -
g u s s , H a r t K u s s . « i e e l k o p e r , B r o n s -
k o | i e r , I M i o s r o r b r o n s en/. 

U T B K C H T , l l e u -wm,; i . vu t . . . . . . . . . . . 

I P . i D O I L i ï C ^ ^ Ö O Ï T . 
Jtol tei'tlaiii. 

Fabriek van georuenienteerd SPIEGEL 
VENSTERGLAS in alle stijieD. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten, 
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor 
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 

en 

Glazen-
winkel-

B U R G E M E E S T E R cn W E T H O U 
D E R S van 's-Jlosch zullen op 10 Jul i 
1893 v.ui . 10 ure in het openbaar 

A a n l M " > - ; t <><1«MI : 
A a n l e g v a n st raten e n wegen 

met r i o l e e r i n g en w e r k e n 
voorgas -en w a t e r l e i d i n g . 

Bestek ter lezing op bet Gemeente
huis cn na 26 Juni iV f 1.— verkrijgbaar 
bij den Ingenieur-Architect, die tevens 
nadere inlichtingen geeft. Aanwijzing 
€ Julie, k. v.ro. 10','j ure. (Bijeenkomst 
Dommelbrug, Stationsweg.) 

BekroouHIp vele tentoonstellingen. Ia refcreuciëa. J l e e r d a n 7 0 0 , 0 0 0 -VIA 

"'waterdicht linnen voor dakbedekking-
W e h t H l e en b e - l e d a k b e d e k k i n g - m a t e r i a a l ( I j • « . p e r M ' . ) v u u r v a s t 

Gladde dekking zonder dakbeschot. , DrtW-f met roeflatten, 
vóór a e b o u w e n v a n a l l e « o o r t , v o o r a l f a b r i e k e n , l o o d s e n e n « . 
i r n n e ï b e k l e e d l n , v a n f a b r i e k e n t e r b e » e l . e r « l - « t e . e n « u r e n . 
« ê v ë r i V k l e e d l n / H e d e k k i n , d e r o n d e r k a n . v a n p l a . . U « e r e n d a k » 

(têVeóilekkenii"u«. (iarantie wegens danrzaan.l.cid. Monsters, proaeouranten ter 
beBchikkiii". Waarschuwing voor naaittakselB. . . . 

( -„der en eenig fabrikant: W e b e r - K a l c k e n b e r » . K e u l e n « « e e n e n . 
Vertegenwoordiger voor Xederhind eu Kolomen: 

K K K l » . U 6 U H » , Amsterdam. Heeren .raeht «a». T e l e p h o o n no. » 9 3 . 

K A N T O O R : S T A T I O S S P I i K l X » • 

BOVENLANDSCH DENNEN PALEN, in lengten van 10-25 Meter 
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HEYENBROCK, HASELAGER & Co., 
Konin^iilein W°. 1. Gebouw „KosmosAmsterdam. 

TKLKORAM-AI.RKS: . . T Y I M ' . W K I T K R " . TKLKKOOSSI:MSIKB * * » * . 

Amerikaansche K e r k - en Mcl ioo lbnnken . 
M i e r e n • • . U k , , , voor Portieken, Buitenplaatsen, Winkelramen, 

waftombea , enz. ' 
B a k p a p i e r tot bedekking van Kappen of Platten, bestand t i w n elke 

weersgesteldheid. ° 
Begrootingen van E l f t e n op aanvrage. 
U l a n i n lood voor Kerken en Winkelramen of tot versiering 
Porseleinen R e c l a m e l e t t e r * voor Winkelruiten. 
K e r k k a c l i e l M met aanleg. V u l k a c h e l * v • Winkels en Zalen. 
J)e „ l l o m n c o u s l i c " Spreekbui*, die bediend wordt als de Telefoon 
hdison Mimeograaf, tot vermenigvnldigidg van bestekken, enz. 
Aan onze Inrichting is verbonden een 001' IK K K-1 X l t l ü U T I N G tot het 

vervaardigen van afdrukken voor Bestekken enz., tegen matig,.,, [„ i j s en door 
middel van de Schrijfmachine. 

Vraag onze P r i j s c o u r a n t e n . — Gratis toezending. (1) 

General 

van Nlnnl ol' van Hout worden sinds INOO 
I onder icarnntir geleverd doorden uitvinder 

en fabrikant M II.111:1.11 T I M I \ > \ H , 
I t c M i M c h e l d . 

Agent voor Xrilerlitiul en Koloniën: I' «TISSOT Jr. AMSTERDAM 

ROLLUIKEN 

TH. M U L L E R , te Schönebeck a.E. 
Fabriek voor (soleennateriaal tegen warmte-en koudererlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g vnn g e l u i d . Specialiteit 1 l'I. i \ 11; ï ?i 1;Itf.-
1*01.11 ItI \<- beantwoordt volkomen aan het doel, is licht, zindelijk 
goedkoop en houdt zich jaren lang bestand, l'rosp. met Soil. Bef. en verdere 
inlichtingen verstrekt gratis e „ franco de Oeneraal-Agent voor Nederland 

31. l * H I X t t . I.ticem- tienleaal t THKVBtT. 

4 TH. W. SANDERS & C°., H 
•ëje Cliemiealieii. s. 
2 I L A U R I E R G R A C H T 73. A W S T E R O A J I . & 
« S l e v e r e n tot « e e r b i l l i j k e prijzen spec iaal v o o r H H . b o u » - | 
BW o n d e r n e m e r * : 

-\ CARBOLINEUM „AVENARIUS", % 
* Z E E G R A S , S I . A K K E A ' W O L , , M E N I E , 1*1.1 P Z W A V E I , enz. 

MARTIN & G o . , 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
M O Z J I Ï I É , Vloeit* en Waiiclteg-els. 

V r n n j j t e e k e n i n g e n en p r i j z e n . (2) 
Begrooting en plannen voor l'IJXK WANDBKKLK RD ING op aanvrage gratis 

Maatschappij ter Verzekering tegen Iavaliditeit en Ongelukken, 
gevestigd te J l A \ f I I H t t T H I t . 

M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L f 12,000,000.-
Itircffeui* voor VcdcrloiHl: 

C. C. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
N l n i t Indi v idnee l Co l l ec t i eve V e i z e k e i i n j r e n met F a b r i 

k a n t e n , A a n n e n i e r H en andere t V r r k g e v r r s tegen « é é r voor-
deel ige A'oorwaarden . 

SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 
Ter drukkerij «Ier Vennootschap „Het Vaderland". 
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H K T OOSTER-PARK T E AMSTl'.RDAM. 
(By de plaat.) 

Enkele jaren geleden werd door het gemeente
bestuur te Amsterdam besloten een nieuw park aan 
te leggen buiten de Muiderpoort achter de Ooster
begraafplaats, die, zood'a een terrein voor een nieuwe 
begraafplaats gevonden en daarvoor ingericht zou zijn, 
gesloten en bij het park aangetrokken zou worden. 
Voorloopig bleef de zaak rusten, doch op aandringen 
van de vereeniging M. E. O. (*) werd een speelplaats 
met omliggend plantsoen aangelegd. 

Toen de vraag van een nieuwe begraafplaats op
gelost en de sluiting van de Oosterbegraafplaats slechts 
een quaestie van tijd geworden was, werd aan het 
vroeger genomen besluit een begin van uitvoering 
gegeven. 

Een prijsvraag bij uitnoodiging zou over de inrichting 
van dit park beslissen en het resultaat was, dat het 
hierbij gevoegde plan bekroond en ter uitvoering aan
genomen werd. 

De eischen voor dit park waren tamelijk lastig. De 
vraag was het park zoo in te richten, dat, zoolang 
de Oosterbegraafplaats volgens de wet in rust moest 
blijven, het andere gedeelte in gebruik kon worden 
genomen en er geen beletselen voor het verkeer 
zouden zijn, maar dat na de aansluiting van die 
twee gedeelten, de aanleg en de verbinding van dien 
aard zouden zijn, dat het één geheel zou vormen en 
geen schijn hebben als gemaakt van twee heterogene 
bestanddeelen. 

Een vijver moest den ouden molentocht vervangen. 
Een criquetveld van ± 8500 M 1 . , een openbare speel
plaats van ± 5000 M 1 . , een kinderspeelplaats van 
1600 M 2 . en een muziekplein van behoorlijke ruimte 
moesten aangebracht worden, terwijl het wenschelijk 
werd geacht de hoofdwegen als rijwegen in te richten 
met een toegang tegenover de Muiderpoort door een 
van de lanen van de Oosterbegraafplaats, een in de 
Linnaeusstraat, een tegenover den Kastanj cweg, een 
tegenover den Eikenweg en een in de 's-Gravezande-
straat. 

De verbinding met de Oosterbegraafplaats had de 

(•) Muiderpoort en Omstreken. 

moeilijkheid, dat die veel hooger ligt dan het weiland, 
dat voor aanleg van het park bestemd is, en dat niet 
geheel opgehoogd mocht worden. 

Hoe alle moeilijkheden opgelost zijn, is duidelijk 
uit het plan op te maken. 

Wat de ()osterbegraafplaats aangaat, mag deze voor 
een deel na 15 jaar in gebruik genomen worden, 
terwijl het middengedeelte (ie en 2e klasse-graven) 
nog vele jaren onder erfpachtsverband ligt en dus 
vooreerst uitgesloten blijft. 

Deze stukken zijn gelegen tusschen drie evenwijdig 
loopende lanen , die de begraafplaats over hare breedte 
doorsnijden. Deze drie lanen zijn in het plan opge
nomen en blijven behouden; zij dienen tot toegangs
wegen van de zijde van de Muiderpoort; ook voor 
later. De gebouwen vervallen, en daarvoor in de 
plaats is een bassin ontworpen met fontein. Om ook 
van de Mauritskade uit een verbinding voor rijtuigen 
te verkrijgen met den rijweg in het park, zonder over 
de begraafplaats te komen, is een rijweg ontworpen 
over de gedempte sloot tusschen de begraafplaats en 
het St.-Klizabeth-gesticht, met een kromming in de 
richting naar den toegang in de 's-Gravezandestraat. 
In den hoek, gevormd door laatstgenoemd gesticht, de 
's-Gravezandestraat en den ontworpen rijweg, ligt de 
openbare speelplaats (/') met hare gymnastiektoestellen, 
schoppen, wippen enz. De vijver doorloopt het terrein 
in zijn geheele lengte en vormt als het ware een af
scheiding tusschen de hooger gelegen begraafplaats en 
het lager gedeelte van het nieuwe park. Tusschen het 
breedste gedeelte van den vijver in de Oosterbegraaf
plaats is een stuk gereserveerd voor muziekterrein 
(d), dat op bijna gelijke hoogte gebracht wordt met 
de oude begraafplaats. De muziektent komt te staan 
in de hartlijn van de middelste laan. Een rijweg, 
komende van de Linnaeusstraat tegenover de Van-
Swindenstraat, loopt hierlangs en vereenigt zich bij 
de openbare speelplaats met een anderen rijweg. 

In den hoek, gevormd door de le Parkstraat en 
de 's-Gravezandestraat is een speelplaats voor kinderen 
(a), door beplanting van den rijweg gescheiden, zoodat 
zij op den aan te brengen zandhoop vrij kunnen spelen. 

Het gazon (e), tegenover den ingang aan de 's-Grave
zandestraat , wordt aangewend als criquetveld. Daar 

207 



O 
hiervoor slechts 8500 M' . noodig is, blijft er buiten 
de afrastering voldoende ruimte over voor beplanting, 
waardoor de spelers zich verheugen mogen in liet 
toekomstige lommer. De rijweg loopt het geheele 
terrein rond en heeft de verlangde toegangen. 

Aan de Linnaeusstraat liggen nog een paar ter
reinen, die op 't oogenblik particulier bezit zijn, welke 
dus ontzien moeten worden en buitengesloten blijven. 
Toch werd er in liet programma op gewezen, den 
aanleg zoo in te richten, dat voor 't geval deze ter
reinen in 't bezit der gemeente mochten komen, zij 
evenals de begraafplaats bij het park konden worden 
aangetrokken, zonder dat men den aanleg der om
geving belangrijk behoeft te wijzigen. 

Het groote ruime gedeelte van den vijver alleen, 
beslaat een grootte van ± 1 H.A. en is ontworpen met 
het oog op schaatsenrijden, daar er in de buurt 
bijna geen veilige gelegenheid bestaat. Met dicht
bijgelegen plein met muziektent, geeft gelegenheid 
om dit wintervermaak met muziek op tc luisteren. 

Verleden jaar is de uitvoering van dit werk aan
gevangen; naar alle waarschijnlijkheid zal bij het einde 
van den zomer het grondwerk afgeloopen zijn en 
kan met de beplanting een aanvang gemaakt worden , 
waardoor Amsterdam weldra een publiek park rijker 
zal zijn. 

LEONARD A. SPRINGER. 

Haarlem, 23 Juni 1893. 

SA 1 \ T - G E R M A 1 X. 
Wanneer men op een schoonen lentedag, als men 

te 1'arijs is, een aangenaam uitstapje wil maken, ver
dient liet aanbeveling zich naar de Are de Triomphe 
te laten rijden en daar de tramway te nemen, die 
naar Marly-le-Roi gaat. 

1 Je plaatsen, waar passagiers worden opgenomen 
en uitgelaten, zijn talrijk genoeg. Eerst komt men 
aan Nanterre, waar Sainte-Geneviève geboren is en 
waar , haar ter eere , iederen tweeden Pinksterdag het 
braafste muisje tot rozenkoningin wordt uitgeroepen. 
Rueil wordt daarna aangedaan, in welks kerk keizerin 
Josephine en koningin Hortense begraven liggen, doch 
van welks kasteel, eenmaal de trots van Richelieu, 
niets meer over is. Wat later komt Malmaison, waar 
de groote Napoleon als eerste consul zulke aange
name uren sleet en waar zijn gescheiden echtgenoote 
later haar verdriet voor de wereld verborg. 

Maison Rouge, dat nu volgt, is niets dan een 
groepje van nette kleine villa's; Bougival, met zijn 
fraaie lindeboomen en het eilandje Croissy in de Seine 
daartegenover, levert vooral op Zon- en feestdagen 
een levendig gezicht op. Vroeger was het ook hier 
stil en zag men er slechts enkele schilders, die de 
natuur kwamen bestudeeren. Sedert echter de roeisport 
te Parijs populair is geworden, komen hier allen, die 
met meer of minder talent de riemen hanteeren, te 
zamen, en laten vischgraten en oesterschelpen als 
sporen van hun verblijf achter. Tal van restaurants 
bieden met meer of minder reclame hun „fritures" 
en „matelotcs" aan. Met eilandje „Ia Grénouillcre", 
waar eenmaal de groote Corot zijn inspiraties zocht, 
is thans het paradijs der demi-mondaines, waar bals-
champètres en restaurants van verdacht allooi als 
paddestoelen uit den grond rijzen. 

Wij gaan echter verder en komen aan Marly-la-
Machine, waar zich de werktuigen bevinden die het 
Seinewater langs het aquaduct, welks bogen zich i 
aan den gezichtseinder verliezen, naar Versailles 
brengen. Er zijn twee machinegebouwen aanwezig; -

een daarvan bevat de oude werktuigen, die niet meer 
in gebruik zijn; men ziet daar ook afbeeldingen van 
de oorspronkelijke toestellen, die van 1675 tot 1682 
vervaardigd cn op hun beurt door de tegenwoordige 
vervangen werden. In het andere gebouw zijn vijf 
raderen van twaalf meters middellijn, die door stoom 
bewogen worden; ieder dezer raderen kan per dag 
2000 M :'. water opvoeren. 

De tramway gaat nu weer verder; gij ziet de 
coquette villa's van Prunay, het Chateau des Lions, 
dat Barjac, de kamerdienaar van den kardinaal P'leury, 
voor zich deed bouwen, en komt daarna te I'ort-
Marly. Mier kunt gij het buitenverblijf Monte Christo, 
door Alexandre Dumas père in zijn goede dagen ge
bouwd, gaan bezichtigen, dat u echter niet bijzonder 
voldoen zal, al was het indertijd vermaard genoeg. 
Met middendeel, door een koepeltje bekroond, past 
niet al te best bij de zijvleugels. 

Wat verder komt de reiziger aan Saint-P'iacre, 
waar hij Champflour, het buitengoed van Alexander 
Dumas fils kan zien, en eindelijk aan Marly-le-Roi, 
dat door I.odewijk XIV een tijdperk van glans 
verkreeg, dat reeds lang tot het verledene behoort. 
Met is hier, dat de beroemde Mardouin Mansard, de 
schepper van den koepel der Invaliden , gestorven is. 

Marly, dat vroeger Marleum, of Marliacum (van 
Mn rh), kleigrond) genoemd werd, bestond reeds in 
67.8 , daar het in dat jaar in een oorkonde vermeld 
wordt. Toch vindt men er geen overblijfselen uit de 
middeleeuwen, daar die allen verdwenen zijn, toen 
Lodewijk XIV zijn kasteel deed bouwen. Van dit 
kasteel zijn slechts twee bijgebouwen, le Chenil en 
le Coeur-Volant geheeten, over. 

Toen de zonnekoning Marly uitkoos om daar een 
kasteel te doen bouwen, was de plek, die daarvoor 
bestemd werd , niets dan een moerassig bosch. Spoedig 
echter veranderde dit. Mansard had weldra een paleis 
gebouwd, dat I.odewijk waardig was, terwijl Duruse 
tuinen aanlegde, die de bewondering der tijdgenooten 
wegdroegen. Van al die pracht is niets meer over; 
hier en daar ziet men nog eenige steenen of over
blijfselen van voetstukken, waarop eenmaal stand
beelden stonden. De waterbekkens zijn uitgedroogd 
en in grasvelden veranderd. Alleen de boomen zijn 
overgebleven en vormen schaduwrijke lanen, waar 
het aangenaam wandelen is. 

Wij gaan nu te Port-Marly de Seine over. Beneden 
in de vlakte liggen le Vésinet en Ie Pecq, die met 
het nabijgelegen Chatou tot de meest gedistingeerde 
zomerverblijven in de nabijheid van Parijs behooren. 

Mooger, op een plateau, ligt Saint-Germain; daar 
dit plateau zich 85 M. boven de vlakte verheft en 
de helling tamelijk steil is, heeft men van deze ligging 
gebruik gemaakt, om een terras te construeeren dat 
tot de fraaiste van Europa behoort. 

Langs een dubbele trap komt men te Saint-Ger
main , waar men door dc Rue Thiers een groot 
plein bereikt, waaraan alles vaar de kleine stad trotsch 
op is, grenst. Men ziet daar liet oude kasteel, de kerk, 
den schouwburg, het standbeeld van Thiers, de cava-
lerie-kazerncs en het hek van het park, dat naar het 
groote terras leidt. Het standbeeld van Thiers, een 
werk van Mercié, vertoont dien staatsman in een 
bronzen jas op een bronzen stoel zittende; Mercié 
was zeker niet bijzonder geïnspireerd, toen hij dit 
werk schiep, terwijl daarenboven de kleine dikke figuur 
van Thiers zich al heel weinig voor een standbeeld 
leende. De schouwburg is een gebouw zonder archi
tectonische waarde, terwijl het station het banale type 
van de meeste Eransche gares vertoont. De kerk, 
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die het gebeente van Jacobus II van Engeland bevat, 
is een werk uit het begin dezer eeuw. 

Wat Saint-Germain of eigenlijk Saint-Germain-en-
Laye merkwaardig maakt is zijn kasteel met het 
daaraangrenzende park en bosch. In het „forèt layéc", 
dat wil zeggen het bosch, van wegen voorzien, werd 
in de 9A' eeuw reeds een kapel gebouwd, die aan 
Saint-Germain werd toegewijd Deze kapel, tot een 
klooster uitgebreid, vormde de kern van de heden
daagsche stad. De heilige Lodewijk hield hier gaarne 
verblijf; waarschijnlijk stond er in zijn tijd reeds een 
kasteel, althans in 1247 ontving hij hier Boudewijn, 
keizer van Byzantium. Deze koning deed vermoedelijk 
de paleiskapel bouwen, die thans gerestaureerd is en 
een van de interessantste deelen van het kasteel van 
Saint-Germain uitmaakt. De fransche vroeg-Gothiek 
toont zich hier in al haar pracht. 

In 134C) werd het kasteel door de Engelschen ver
overd en geheel verwoest. Karei Y, Koning van 
frankrijk, deed het echter weer opbouwen, doch van 
wat die vorst stichtte is niets meer over dan tic slot
toren aan de noordwestzijde, die in de zestiende eeuw 
van balustrades, in de zeventiende eeuw van een 
klein klokketorentje voorzien werd. 

Frans I hield van Saint-Germain. Androuet du 
Cerceau meldt ons in zijn „Plus lixcellcns Bastiments 
de France", hoe deze koning het werk van zijn voor- I 
gangers, met uitzondering van dc kapel en den slot
toren , deed afbreken, om op de oude fundamenten 
een geheel nieuw gebouw te doen optrekken Dit | 
nieuwe kasteel bood ruimte aan tot het geven van I 
schitterende feesten, doch kon , in geval van nood, 
ook verdedigd worden. 

Lodewijk XIV* deed aan het kasteel eenige pavil
joens bouwen, waarvoor .Mansard de ontwerpen 
leverde, doch die niet best bij het vroeger gebouwde 
pasten. Men heeft ze dan ook bij de restauratie, die 
in de laatste jaren plaats vond, afgebroken. Alleen 
de westelijke gevel is nog niet gerestaureerd. 

Het kasteel wordt door breede, diepe grachten 
omgeven. Uit deze grachten , waarin zich geen water 
bevindt, rijst een zwaar soubasement van gehouwen 
steen, welks twee verdiepingen van machicoulis en 
kleine vierkante vensters voorzien zijn. Hooger zijn 
twee andere verdiepingen niet breede hooge vensters, 
van frontons voorzien. Deze beide verdiepingen zijn 
van gebakken en gehouwen steen, doch deze mate
rialen zijn anders toegepast, dan wij dit gewend zijn. 
De muren toch zijn in hoofdzaak van gehouwen 
steen, terwijl voor de vensteromlijstingen en der-
gelijken van gebakken steen is gebruik gemaakt. 
Het geheel wordt door vazen en balustrades be
kroond en overal zijn medaillons met gebeeldhouwde 
salamanders of met het monogram van Frans 1 
aangebracht. I looge schoorsteenen van gebakken steen 
rijzen uit het dak, dat geheel plat is en dus eigenlijk 
één groot terras vormt. Juist door het ontbreken van 
een hoog leien dak maakt het kasteel te Saint-Germain 
een geheel andereu indruk dan de overige stichtingen 
van Frans I. 

Het inwendige van het gebouw heeft slechts weinig 
van zijn ouden luister bewaard. Alleen de monumen
tale schoorsteenmantels en de zware balkzolderingcn 
zijn bezienswaardig. De vroegere feestzaal is 41 M. 
lang en 13 M, breed en neemt de geheele lengte-
van den westelijken gevel in. Tegenwoordig is in het 
gebouw een museum van (lallo-Romeinsche oudheden 
gevestigd. 

Frans 1 bracht te Saint-Germain zijn laatste levensjaren 
door, toen liij, door een vreeselijke ziekte gekweld, tever

geefs genezing zocht. ()ok 1 lendnk II kwam af en toe op 
het kasteel, doch niet zoo dikwerf als zijn vader. 
Hendrik IV deed aan dc oostzijde van het kasteel 
een geheel nieuw paleis bouwen, dat echter, tijdens 
de omwenteling, op één paviljoen na, gesloopt werd. 
Hierin is tegenwoordig de fijne, doch dure restaurant 
I lenn' IV gevestigd. Lodewijk XIII, die zeer zwaarmoe
dig van aard was, vertoefde in den laatsten tijd zijner 
regeering veel te Saint-Germain. 1 lij vond ereen genoegen 
in, uren lang te staren naar den toren van Saint-
Denis, die zich aan den horizon verheft, en aan welks 
voet zich de koninklijke grafkelder bevindt. < >p 5 
September [638 werd hier zijn zoon, de latere Lo
dewijk XIV geboren. 

Aanvankelijk verfraaide ook Lodewijk XIV het 
kasteel; hij deed er door Mansard de reeds genoemde 
paviljoens aanbouwen en schiep ook het prachtige 
terras. Later echter verdroot het hem, telkens door 
den toren van Saint-Denis, dien hij in de verte zag, 
aan zijn dood herinnerd te worden, en hij gaf bevel 
tot het bouwen van het paleis te Versailles, waardoor 
Saint-Germain geheel in dc schaduw werd gesteld. 

P R I J S V R A G E N . 
DIPLOMA VOOR DE TENTOONSTELLING VAN NATIONALE 

NIJVERHEID EN VAN LANDBOUW. 

Ten vervolge op de mededeelingen, opgenomen 
in het voorgaande nommer, kan alsnu worden vermeld 
dat de heer J. 11. de Groot te Amsterdam zich heeft 
bekendgemaakt als inzender van het ontwerp. dat 
onder het motto Smaldoek aan den wedstrijd deelnam. 
De prijzen zijn alzoo toegekend als volgt: 

D i p l o m a voor Nijverheid. 

I S ' * prijs. Femcy, M. Lauweriks te Amsterdam. 
2 ( l e „ Smaldoek, J. H. de Groot te Amsterdam. 

Diploma voor Landbouw. 
p'v ,, ./.V/V 2, Th Molkenboer te Amsterdam en 

Kajin, H. J. M. Walenkamp Cz. le 
's-( iravenhage. 

2 , k ' ., AXB1, Th. Molkenboer te Amsterdam en 
Zon mei stralen, M. Lauweriks te Am
sterdam. 

1 laar de Jury voor deze laatste prijsvraag, zoowel 
voor den eersten als den tweeden prijs, twee ont
werpen gelijkstelde, zal het lot moeten beslissen 

B E W E G I N G S W E R K T U I G E N VOOR D E IX AANBOUW Z I J N D E 

SCHUTSLUIS TE IJMUIDEN. 

liet programma voor deze prijsvraag heeft het 
licht gezien en is bij de firma Gebr. Van Cleef te 
's-(iravenhage tegen betaling van ƒ0.25 t c bekomen. 
Het trof ons daarin de volgende bepaling te vinden: 

„Uit de ontwerpen zal een Reus worden gedaan, 
„waarbij de Minister van Waterstaat, Handel en 
„Nijverheid volkomen vrij blijft en hoegenaamd geen 
„reden van voorkeur behoeft op te geven.'' 

Deze bepaling verdient afkeuring en het ware 
wenschelijk haar te vervangen door de voorwaarde 
dat de beoordeeling der ontwerpen aan een Jury 
van deskundigen zal worden opgedragen. 

De antwoorden worden vóór of op 4 October e. k. 
ingewacht en de beslissing van den Minister zal vóór 
of op 15 Januari d. a. v. worden bekendgemaakt. De 
mededingers hebben alzoo ruim drie maanden tijd 
en eene gelijke tijdruimte is voor de beoordeeling 
beschikbaar gesteld. 

o-
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RAADHUIS TB BOI.SWAKD. 
Onclcr dngteokening vim 20 Juni werd door Burgemeester en 

Wethouden vnn ünlswnrd het onderstaande voontel min den 
Gemeenteraad gedaan: 

„Reeds bjj de behandeling vnn de gemeentebegrooting vnor 
1880 werd niet niidruk gewezen op de noodzakelijkheid vnn de 
in- en Ktrwendige reatanratie vun het raadhuis. Bjj raadsbesluit 
van 86 Hei 1886 werden Burgemeester en Wethouders gemachtigd 
tot het inwinnen van een deskundig advies, welk advies uitgebracht 
door eene Commissie uit het Hoofdbestuur der Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst, in uwe vergadering van 17 November 
18811 werd ter tafel gebracht. Hij missive van II September 1887 
no. 371*, hebben wjj ons tut do Kegeering gewend met liet ver
zoek om het toestaan van oen rijkssubsidie voor de kosten der 
restauratie te willen licviirderen, en betoogden wij, onder over
legging van een afschrift van bet deskundig advies, de noodzake
lijkheid vau de restauratie. lijj missive van 12 October d. n. v. 
no. 2165 afd. K. W„ werden wij door den heer Minister van 
Binnenlandsche /aken uitgenoodigd een volledig stel teekeningen 
en eene memorie van toelichting in te zenden. 

„Nadat liet geheele gebouw door den architect K. Tromp in 
overleg met de <'nmmissie uit de Maatschappij van houwkunst, 
aan een nauwkeurig onderzoek was onderworpen, teekeningen, 
memorie van toelichting en begrooting van kosten waren opge
maakt, werden deze stukken hij onze missive van 22 .Mei 1888 
no. 238 aan het Departement van Binnenlandsche /aken ingezonden. 
In den zomer van hetzelfde jaar werd onzerzijds de noodzake
lijkheid der restauratie en bet verzoek tut het verkrijgen van 
rijkssubsidie in een onderhond niet den heer Minister van Binnen
landsche Zaken nader besproken. Bjj missive vau den Minister 
van 29 Mei 1888 no. 11(111 K. W. werd ons in overweging gegeven 
het cijfer der begrooting met eene som voor onvoorziene uitgaven 
te rerhoogen, en werd tevens de vraag gesteld welk bedrag van 
de kosten door de gemeente zoude kunnen worden gedragen. 

„Na overleg niet uwe Vergadering hebben wij hij onze missive 
vnn 2!l Juni 1888 no. 20!) in antwoord op de laatst gestelde vraag 
bericht, dat door de gemeente hoogstens 50 ten honderd van de 
kosten zouden kunnen worden hijgedragen. „Bit belangrijk otter -
„schreven wij • kan door de gemeente worden afgestaan nu 
„eene geheele restauratie van een der merkwaardigste gehouwen 
„van Nederland hoogst noodzakelijk is'". Toen onze verwachting 
dut voor het dienstjaar 188!) de zaak zoude worden ter hand ge
nomen, jjdel bleek, hebben wjj ons in 188!» opnieuw tot de Kegee
ring gewend niet het dringend verzoek om liet toekennen van 
rijkssubsidie althans voor ]8'.*0 te bevorderen en wezen wij nog
maals op den toestand van het gebouw. Bij missive van a Septem
ber 1880 no. 1ISII K. \V. werd ons bericht dat op Int ontwerp der 
Htaatsbegrooting van 18110 geen erediet ter zake de herstelling 
van het Raadhui* kon worden uitgetrokken, doch dat wij vóór 1 
Juni 181)0 eene nadere aanvraag tot dc Kegeering hadden te rich
ten. Ook hieraan werd voldaan bij ons schrijven vail 111 .Mei 18110. 
Daarna mochten wij niets meer van de zaak vernemen. 

„Bij onze missive van 23 Juli IK'.il no. 2110 hebben wij opnieuw 
een krachtig vertoog tot de Kegeering gericht, dat zonder gevolg 
bleef evenals het adres dat door uwe Vergadering krachtens 
besluit van 19 October 18111 aan de Volksvertegenwoordiging werd 
ingediend. Onze pogingen by de Kegeering en bij de Volksver
tegenwoordiging werden steeds op de krachtigste wyze door de 
Maatschappij van Bouwkunst ondersteund. Bene laatste poging 
werd beproefd bjj onze missive van 8 Maart 18112 no. 102, toen 
wjj met verwijzing naar alle gewisselde stukken, naar den beden-
kelijken toestand en de beteekenis van het gebouw nogmaals 
op het verleeaea van rijkssubsidie aandrongen. 

„liet is uwer vergadering bekend, dat daarop eindelijk het 
aanbod om een bijdrage van f ltHin tot f1500 in eens, onder voor
waarde dat de restauratie zoude worden uitgevoerd overeenkom
stig de door de Kegeering goedgekeurde plannen, van den heer 
Minister werd ontvio'gon, en dat dit geringe aanbod, onder be
zwarende voorwaarde en zonder uitzicht op meerdere subsidie 
gedaan, krachtens uw besluit van 12 April 1H1I2 werd afgewezen. 

„Bat intusschen de toestand van het gebouw belangrijk was 
verergerd, is van algemeene bekendheid. 

„Itij uw besluit van 211 November 18112 werden wij gemachtigd 
met het oog op de restauratie en ook ter beveiliging van het 
gebouw, solied steigcrwork om liet raadhuis uau te brengen. 

„Opdat wjj uwer vergadering nauw keurige inlichtingen en juiste 
voorstellen zouden kunnen verstrikken, hebben wjj liet noodig 
geacht het gebouw opnieuw nauwkeurig te doen onderzoeken. 
Bene Commissie uit het Hoofdbestuur der Maatschappij van Bouw-
kunst, bestaande uit mannen, die bij uitstek deskundig mogen 
worden geacht eu ala zoodanig iu Nederland een gevestigden 
naam hebben, verklaarde zich opnieuw bereid ons belangloos 
van dienst te zyn. Nadat deze Commissie, bijgestaan door den 
architect Tromp en wijlen den heer .1. van Kronen, het gebouw 
zoowel in- als «(Vwendig opnieuw aan een nauwkeurig onderzoek 
had onderworpen, verklaarde zjj zich bereid niet alleen om 
een volledig plan van de restauratie, nauwkeurige teekeningen 
en eene vertrouwbare begrooting vau kosten te leveren, maar 
ook om zich bjj de uitvoering van liet werk met de leiding en 
het toelicht te belasten en zich jegens Burgemeester en Wet
houders voor eene goede uitvoering verantwoordelijk te stellen. 

„De voormelde stukken zijn duor een deskundige onder toezicht 

van de Commissie opgemaakt en don 4 Mei 181)3 uwer vergadering 
aangeboden. 

„Nu ernstige bespreking is voor de restauratie als beginsel aan
genomen om te behouden, te herstellen en tc verbeteren hetgeen 
bestaat eu dua zich niet over te geven uun onnoodigc weelde of 
aan hetgeen de verbeeldingskracht meent te kunnen scheppen. 
Bit beginsel heeft ook gegolden bjj het samenstellen vnn de stuk
ken, speciaal ook vnn de begrooting. Ware eene andere weg ge
volgd, het cjjfer der begrooting zoude aanmerkelijk hooger zijn. 
Trouwens, de restauratie vnn het raadhuis is nuar uw en ons oor
deel een niet af te wijzen plicht en teveus een dringende nood-
znkelykheid. De toestand toch zoowel in- als «j'/wendig is zoo 
bedenkelijk dat langer uitstel onverantwoordelijk zoa ziju. Balk
lagen . met nanie in de raadzaal zijn in zoodauigen toestand dat 
de veiligheid wordt bedreigd. Hetzelfde geldt van de gevels. Het 
ondervangen vun den toren op solieder wijze, het versterken der 
fundamenten door hekeling ter voorkoming van verdere verzak
kingen, en in het algemeen het vernieuwen en herstellen vun alle 
beschadigde doelen zoowel uil- als /«wondig is hoogst noodzakelijk. 

„Wat do wyzo van uitvoering betreft, zijn wy na overleg met 
do voornoemde Commissie tot de volgende slotsom gekomen: 

./. Do levering van de benoodigde materialen kan by openbare 
aanbesteding, ia perceelen, gesehieden. 

/>'. Hot werk moet worden uitgevoerd in eigen beboer door 
werklieden, door Burgemeester en Wethouders in overleg met do 
Commissie aan to wijzen. 

('. Mot het uitsluitend en dageljjksch toezicht, onder leiding vah 
do voornoemde commissie, zal worden belast een door Burgemeester 
en Wethouders in overleg niet die commissie aan te wijzen des
kundige, op eene belooning als in de overgelegde stukken is aan
gewezen. 

D. Be ingeleverde stukken, waaronder ook begrepen de bege
leidende missive van de commissie, tot grondslag te nomen voor 
don omvang van het werk: oen nieuwe vloer in do Vierschaar il 
dus daaronder begrepen. Do raming van liet werk zul dus volgens 
de opgegeven cijtors bedragen f 2114511.58. 

„Men vleit zich, als nog in dit jaar met de werkzaamheden 
kan worden aangevangen, hetgeen hoogst noodzakelijk is, binnen 
twee jaren met de uitvoering van bet werk gereed te zyn. 

„Omtrent de regeling van de tinuncicole aangelegenheden zullen 
wij nader uwe beslissing inroepen. 

„Wjj hebben de oor u vnor te stellen om in den hiervoor 
aangegeven zin tut de uitvoering van het oiiiBchreven werk te 
besluiten." 

Dit voorstel werd in de op 23 Juni gehouden vergadering van 
den Gemeenteraad behandeld, in verband met eene Ingekomen 
missive van hoeren Voogden van hot SL-Aiitlinnv-gasthuis te 
Bolsward, die hot aanbod deden de kosten der restauratie tot 
een maximum van / 811,000 voor hunne rekening te nomen. 
Boze missive werd met applaus begroot, waarna het voorstel 
van Burgemeester en Wethouders nu eenige discussie niet al
gemeene stem men werd aangenomen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BKYOKDKKING BEK BOIWKI'.NST. 
A|.|(l;i:i.lxo ROTTERIUU. 

Kxairsic naaf /Jiiiititten. 
Donderdag 211 Juni jl. bezocht de Afdeeling Botterdam de 

hoogst interessante sluiswerkeii te Umuideu, waarvan do kosten 
op nagenoeg / 4,000,000 worden geraamd. 

De nieuwe sluis zal eene doorvaartwijdte bobben vau 25 motor 
by eene lengte van 280 motor, vordeidd uls volgt: 

Buitonsluishoofd lung 44 M. 
Korte sehiitkolk „ 37 „ 
Middoiisluislioufd „ 43.50 „ 
I.uiige sehiitkolk „ Ut.— „ 
Binnensluishoofd „ 44.50 ,, 

alzoo te zinnen 280 IC. 
De sluis ren zjjn + 11.50 meter hoog, wanrhy nog komt 2.50 

aan botoiifiiudeoring. De muren zyn niet heboid en het geheele 
werk wordt in den droge gemaakt, niettegenstaande er twee 
wellen zyn gevonden. Do put wordt door vier locomobielen droog-
gehouden. Er is i I500M'. duinwand geslagen. Iu de sluismuren 
zyn doorloopendo hoofdkanalen met zjjkunnlcn, uitkomende in de 
sehutkolken. Die kanalen dienen om te schutten, wolk systeem 
hier voor de eerste maal wordt toegepast, en waardoor do water-
aanvoer geleidelijker gaat zonder dat het schip lust beidt vun 
zuiging. 

In het geheel zullen verwerkt worden ± 40,000,01X1 baksteen, 
201 M:l basalt en 1800 .\IJ hardsteen. 

Na het bezichtigen van den vuurtoren waarheen men zich per 
stoombootje begaf, ging het gezelschap naar Haarlem om hier 
deu dag verder duor te brengen met het bezichtigen van de 
Groote Kerk en het Museum van Kunstnijverheid. Met oen ge-
zolligen diseh, waar een bjjzondero opgewektheid heerschte, be
sloot hot gfzeischup, uit 20 personen bestaande, den dag. 

Ecu woord van hulde aau bet Bestuur voor liet arrungeoren 
van den genoeglijken dag, die nog lang in herinnering zal blijven. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
*B (iluvKMlAtiE. In de Staatuvtuant van 21> .Juni worden do 

bijzondere voorwaarden medegedeeld voor benoembaarheid tot 

o. 2 I O 

0" -O 

ingenieur bij het mijnwezen in N^derluiidsch-lndië met de regelen 
betreffende de uitzending vnn zondanig personeel uit Nederland. 

— De navolgende studenten dor Polytechnische School zyn tot 
hunne practische vorming gedurende de zomermaanden door den 
Minister van Waterstaat als buitengewoon opzichter aangesteld, 
te weten: 

F. Ba van Hennekeler, by de verdieping van het vaarwater over 
de Pollen te Harlingen ; 

J. <i. Uavenek, bij de werken van het stoomgemaal te Schel
linkwoude; 

M. A. van Oort en J. Bruins, bij de uitbreiding der HIUÏH- en 
havenwerken te I.lmniden; 

A . Perelaer, bij den grooten paralleldam bij Hollevoetsluis; 
M. van den Knde, bjj de tweede doorvnartopening van de Bonzy-

brug over bet kanaal door Zuid-Bevelaiid; 
O. de (Iraetf, bij de werken van den Kotterdnmschen Waterweg; 
II. J. Thnl-Larscn, bij de uitvoering van dc werken ann de 

rivier de Waal; 
A . T. de (iroot, by de werken aan het Noorder-afwaterings-

kanaal; 
W. (i. C. (ïclinck, bij de werken aan de rivier de Maas onder 

Hergen; 
C. II. Bijl, bij den dam langH het vaarwater in het Open IJ: 
W. J. de Borden, bij de werken aan tie rivier de Waal; 
K. van Hurcncarspcl, bij de werken op den IJsel; 
J. J. S. van Leeuwen, by de bagger- en kribwerken op de 

Bovcn-Mcrwedo; 
F. M. van l'anthnlcmi baron van Kek, bij de werken van den 

Rotterdamse hen Waterweg. 
— De Minister van Marine brengt ter kennis van belangheb

benden, dat er eene plaatH als adspiraiit-ingenieur der marine 
op eene jaarwedde van ƒ1900 wordt opengesteld. 

Candidaten, die op 1 Sept. e. k. hun 27e jaar nog niet zyn 
ingetreden, en in het bezit zijn van de diploma's van scheeps
bouwkundig en van werktuigkundig ingenieur, worden opgeroepen 
om vóór of op 1 Aug. a. s. een verzoekschrift op gezegeld pupier 
aan hem Minister in te dienen, om, zoo noodig, tot het aan 
zyn Departement te houden vergelijkend examen te worden 
toegelaten. 

— De kunstschilder Th. De Boek toonde zieh in een ingezonden 
stuk in liet Vaderland lang niet ingenomen met de critiek van 
den kunstverslaggever van dit blad over de tentoonstelling van 
Fransche prentkunst in den Haagse hen Kunstkring, (ïcnooiude 
verslnggcver II. (ï. O. antwoordt thans den heer De Bock: 

,.llet verdienstelijke van ('hérets aanplakbiljetten heb ik geen 
oogenblik over het hoofd willen zien. Alleen waarschuwde ik 
tegen de overdrijving van die kunst, toegepast op ny verheid, 
zóó hoog op te hemelen, uls ware het de hoogste kunst. 

„(•ij beschuldigt mij van wuftheid, omdat ik onmogelijk de 
belangrijkheid 'ui kan zien van het thans in „Kunstkring" ten
toongestelde. 

„Mij dunkt, dat juist de wuftheid in het tentoongestelde en het 
moedwillig zoeken naar liet excentrieke in plaatH van naar liet 
schoone mij meer of minder boos maakten in mijn lieoordeeling. 
Dat is sliet behalve wuftheid. Als men al het mogelijke tracht 
te doen, om goeden smaak te bevorderen, dan ergert men zieb 
onwillekeurig aan de perversiteit van anderen, die het tegen
overgestelde schijnen te bedoelen. 

„Ik herinner mij een tyd, dat de heer Dc Bock gansch andere 
denkbeelden en kunstrichtingen toegedaan was. 

„In die dagen bewonderde hij de schoone natuur en erkende 
bij haar als de veiligste gids voor den kunstenaar. 

„Moge hij zich weer weldra met hart en ziel aan haar, de on
veranderlijke, de eeuwig jonge en immer schoone wijden en hy 
ons daarna, als vroeger, weer eens de rijpe vruchten van zijn 
belangwekkende studiën naar het schoone tiolderscho of Hol
landsche landschap toonen. 

..Hij schudde de teiitoonstellings- eu bnc-a-brae-stof van zich 
en worde weer de frissche, naïeve natuurvertolker, dien men 
terecht in hein bewonderde. Lénheid van doel en streven is het 
beste plechtanker voor deu kunstenaar". 

AMSTKIIOAM. Ten behoeve van de vereeniging „Het Damrak" 
wordt door den architect Jan Springer een gewijzigd Beiirspbtn-
"W. P. W. bewerkt, dat over een week of drie by het gemeente
bestuur zal worden ingediend. 

Volgens dat plan wordt de Beurs gebouwd met eenen achter
gevel iu de rooilyn van de Warmoesstraat tusschen de perceelen 
n". t»8 eu n°. 112, deze beide perceelen niet inbegrepen. De Oude
brugsteeg blijft onaangeroerd en zal verlengd worden tot zoover 
als de Beurs op het Damrak vooruitspringt. Op het Damrak komt 
de hoofdingang aau eene breede straat. 

Het ongedempte deel vun het Damrak met een deel van het 
wuter aan de Prins-Hendrikkade is als bouwterrein gedacht. 

De Ontwerpen hebben de noodige perceelen aan de Warmoes-
straat in handen en doen tegelykertijd voor de beschikbaar 
komende terreinen een bod, overecnkoiucnddc niet de raming dier 
terreinen, zooals die door hen iu bet plan is Opgenomen. 

— De gewone jaarlijksche vergadering der Vereeniging van 
<ïasfabrikanten in Nederland zal hierterstede worden gehouden 
op den 4" en 5" Juli. Door de leden zullen de Amsterdamsche 
gasfabrieken en het Centraal-station der Maatschappij „Electra" 

worden bezichtigd. De Imperial Continental (ius-Assoeiation zal 
den leden een diner en een tocht per stoomboot naar hot eiland 
Marken aanbieden. 

— In bet Bouwkundig Weekblad van 17 Juni deelde het Bestuur 
der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst mede dat er eene 
commissie was benoemd voor het uitbrengen van rapport overdo 
voorstellen tot wetswyziging, door de afdeeling 'H (iravenhagc in
gediend en dat de heeren Henri Kvers te Botterdam, F. J. Nieuwen-
huiri te Utrecht, .1, F. <i. Noordendorp te Leeuwarden, Th. (i. Schill 
te Amsterdam en J. J. Weve te Nijmegen de benoeming tot leden 
dier commissie hadden aangenomen. 

Volgens eene nadere mededeeling van genoemd bestuur is niet 
de beer Th. ti. Schill, maar dc beer C. B. Posthumus Meijjes te 
Amsterdam, tot lid dier commissie benoemd en heeft de heer 
Noordendorp verzocht een ander in zyn plaats te benoemen, aan
gezien zijn gezondheidstoestand hein niet toelaat den eersten tijd 
andere dan ambtsbezigheden op zich te nemen. 

Als leiddraad voor hen die den candidaten onderricht geven, 
als ook voor hen die zich zelfstandig wenschen te bekwamen, 
heeft de commissie, in het leven geroepen om de belangen van 
het ambaehtsoaderwys in Nederland met de haar ten dienste 
staande middelen zooveel mogelijk te behartigen, nadere toe
lichtingen verkrijgbaar gesteld omtrent het programma vnn do 
vereischten tot het verkrijgen van bekwaamheid als „meester'' 
of „gezel," vastgesteld door dc commissie benoemd door de 
Maatschappij ter bevordering van nyverheid, de vereeniging „Arti 
i't Indiistriae" en hare deskundigen. 

De thans in bet licht gegeven programma's hebben betrekking 
op dc navolgende vakken: meubelmakers, huissmeden, huis
schilders en koperwerken. Vroeger verscheen reeds een pro
gramma voor timmerlieden. 

De commissie is bereid op aanvrage op te geven welke boek
werken met vrucht gebruikt kunnen worden door hen die zich 
voorbereiden op de proefaflegging. De toelichtingen zyn intusschen 
slechts als raadgevingen te beschouwen, daar de commissie van 
deskundigen by baar onderzoek zich de meeste vrijheid voorbe
houdt, zootlat het raadzaam is dat de candidaten zich in deu 
incest uitgchreiden zin voor de proefaflegging bekwamen. 

— By den uitgever J. II. de Bussy alhier is verschenen het „Ver
slag van een onderzoek naarden toestand der arbeiderswoningen in 
het oude gedeelte der stad A msterdam," gehouden door de afdeeling 
Amsterdam van den Volksbond. De commissiën, die zich met 
dat onderzoek op verzoek der afdeeling belastten, blijken te 
hebben bestaan uit de heeren Oosschalk, Posthumus Meijjes, 
Bremau, Berlage, Ld. Cuijpers, Poggcnbeek, Moen eu V. d. Pek, 
allen architecten, en verder uit de heeren C. W. Janssen, L . P. 
Walburgb Schmidt, II. (icrlings, Mr. F. Fockens, Mr. J. C. 
Boas, N. le (irand, Mr. N. A. Caliseh, T. C. Dufour, Ld. L. van 
Nierop en Mr. .1. Kruseman. 

De oude wijken werden verdeeld iu i' districten, elk te onder
zoeken door 2 commissieleden, terwijl tevens kennis werd ge
nomen van de gegevens omtn iii de woningipiaestio, door bezoekers 
van „Liefdadigheid naar vermogen" onder leiding van deu beer 
Wcstcroucn van Mee teren verschaft, en aau de uitkomsten van 
andere onderzoekingen, welke reeds vroeger plaats hadden. 

Het onderzoek beeft de navolgende punten omvat: ligging der 
perceelen, toegang tot de pcrceelengroep, rioleering en bestrating, 
licht en lucht, beschikbaar voor de woninggroep, afvoer der 
fecaliën, watertoevoer, en de vraag, of maatregelen ter ver
betering iler toestanden noodzakelyk schynen. 

Het verslag maakt allereerst melding van buurt T, de zooge
naamde eilanden: Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg, dan 
achtereenvolgens van de Jodenbuurt, de Jordaan en bet centrum 
der oude stad < Nieuwendijk, Nieuwezijdsvoorburgwal en War
moesstraat.) 

Naar wy vernemen bestaat er voor eenige jonge ingenieurs 
gelegenheid om geplaatst te worden aan den bouw van de spoor
wegen der .\ï</. /.nid-Afrikaansehe Spoot ïve^inaatsehappij in de 
Transvaal, op een Incitement van fSoO 's niaauds. 

HAAIU.KM. D C leden der Sociëteit „De Kroon" hebben de plannen 
vau bet bestuur om tot een verbouwing der sociëteitslokalen over 
te gaan en daarvoor een 4 percents-leening te sluiten van /!I0,IHR) 
met algemeene stemmen goedgekeurd, Zoodra de leening voltee
kond is, zal een prysvraag worden uitgeschreven voor de restau
ratic van het gebouw aau dc (iroote Markt, de verandering van 
concertzaal en tooneel en het bouwen van een hoofdingang tot do 
concertzaal iu de Smedostraar, met ruime kofhVkumera daarboven. 

NuMEQKN. De Gemeenteraad heeft in zijne vergadering van 2H 
dezer eene beschikking genomen op het adres va.i den heer 
Dobbelmann en anderen, vrystelliug verzoekende van boete wegens 
het niet nakomen dor bepaling tot het bebouwen der door hen 
van de gemeente gekochte voormalige vestinggronden. Dc Kaad 
besloot twee derden der beloopen boete kwijt tc schelden, niet 
alleen aau adressanten, maar aan alle koopers van bouwterreinen, 
die iu hetzelfde geval verkeeren. 

IJMIT I ' IN . De heer C. J. vnn Sluys, opzichter van *s Kyks water
staat, herdenkt den le Juli deu dag, waarop bij vóór 25 jaren 
aan 's lands dienst werd verbonden. In September 181)2 werd ge
noemde heer door de Koningin met de eere-meduille van Oranjc-
Nassau begiftigd. 
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PERSONALIA. 
Hij (Con. besluit is dc hier V. Vor-

stijnrn. laatstelijk ingenieur Le kl. liij bet 
kadaster in Ned.-lniliö, thans met verlof 
iiiortoliuulo, op /yn verzoek, gerekend van 
uit. .Iimi. eervol uit's lands dienst ontslagen 
met toekenning van pensioen. B(j genoemd 
kadaster zijn benoemd tot landmeter 'ie kl. 
•I. I\ C. Schram, thans Me kl.; tot hunlui. 
8e kl. de adjunct-landmeters 2e kl.P.A.0. 
Poeters, P. Pli. riirnec en .1. ('. ('. vun 
Driessche: tot adjunct-landm. ie kl. de 
adjunct-land me te i-K \\v kl. I.. I'. L. van iler 
Tas en K. .1. < >. Aiiiloht. 

Hij den waterstaat in Neilerl.-Imlie is : 
/ 'er/eendeeti jaar Terlof naar Europa, wegens 
lan̂ durî en ilienst. aau den op/, le kl. hij 
tie Stnutssp. ter Sumatra's Westkust A. 
(ihijsels. 

Overgeplaatst\ van de res. ('herihon naar 
1 >t'innl< (Seinaraiiu:), ten einde op te treden 
als chef der irrigatie-afdeeling 8erang, de 
ine;. Ie kl. .). K. K. ïïiolmrt; van de ros. 
Semarang naar de res. Soera baja, do in̂ . 
le kl. A. W. Hein. thans rliet'der irrî atie-
afdeeling Sorang; van de ros. Batavia naar 
de res. Riouw, teneinde op te treden als 
oerstaanw. waterstaats-ambtenaar, de op/.. 
2e kl. .1. \ . I.apré. 

Toegevoegd*. Aan den chef der 2e water-
staatsafdeeling voor de irrigatie-opnemingen 
en werken in de aid. Inilni niajoe )('lierilmn I. 
de waarn. in̂ . 2e kl. I'. K. Selierius. 

Benoemd: tot architect Ie kl. de archit. 
2e kl. L. v. d. Tas: tot archit. 2e kl. de 
opz. le kl. A. Legerstee; tot opz. le kl.de 
opz. 2e kl. C .1. Cohen en (i. N. I.uijke: 
tot opz. 2e kl. de np/. 3e kl. L. C. Kramer 
cn I.. M. J. Koremans; tot opz. lie kl. (t. 
.1. II. Koen. de tijdelijke opz. hij den water
staat E, *i. Th. Burgers en J. G. do Lassasie. 

Hij de spoorwegen in Nederl.-huliö is 
ovet geplaatst: van de Oosterljjnen naar de 
lijn Djokjakarta -Tjilatjap, de opz. 8e kl. 
II. .1. Kempecs: benoemd', tot inspect. 2e kl. 
voor liet toezicht op de spoorwegdiensten 
en het stoomwezen en geplaatst te Batavia 
A. I'. n. Mallinckrodt;<F /̂/<7rt/j/bödeWester-
lijncn. met Hamloiiir als standplaats, de adj.-
ebel' der lie 11 til. hij de Staatsspoorw. 1'. A. M. 
Kart ha us: nan den c lief der terrein-
Opnemingen op de noordoostelijke hellingen 
van het rjiremai-gebergte (Oheribon) in net 
hi'lun̂  vun het onderzoek naar de moge
lijkheid van spnorwê aanh'i; aldaar, de ontler-
opz. 2e kl. hij de staatsspoorw. B. E. 8. 
Brander & Brandis en de daggelder J, M. 
Jacobŝ ; verleend', een jaar verlof naar 
1 !uropa, wegens Langdurigen dienst. aan 
den opz. le kl. hij de staatsspoorw. t'. 
Bizelaar. 

--- |)e heel' .1. Wittemlier̂ . hoohlinspee-
tenr, chef van dienst van exploitatie der 
Spoorwr̂ -maat schappij < Jraud ( ent ml lïelyv 
tc .Maastricht, is henot mil tot ridder der 
Leopoldsorde. 

VACANTE BETREKKINOEN. 
- Opzichter over dc plantsoenen te 

l'treeht. .laarweil.le ƒ800 « / 1 KKt. Adres 
vóór of op 8 Juli aan den Burg, 

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

If MI i r i \\ ;i iii-i- iir O m e iit«t*.'i*ti fabriek 
V A X W V M \ < . & € • . , 

U(tTTi;i!l>A.M, KOUSDIJK. 
II 1*11 Milt l*U«' COHHll'lU'tiëll. \ locr-r-

tvWvcn. Trii|>|ii'ii. enz. Rlvorniig;*.* Itio-
ï c i i . itui/.eit en r m i i i i , steeds in voorraad. 

Getuigschriften, teekeningen cu prijsop
gaven op aanvrage. 

BOUWTERREIN. 
Aan lie Itoermondschc s l r a n l 

cn buiten ile l .eldei-sfhe l 'oor l tc 
I fnlua zijn verschillende M O f ' l l -
•WKHHKiXKX T K K O O I » Adres 
bij den I r V A N (iASSI'.I.T aldaar. 

Gebr. Hrjjjiuiu.ti.i>i. . 

Sauoiiil'itlirick van Verfwaren, Amsterdam 
SPECIALITEIT IN 

„Ia olie gewreven verven" 
gegitrundoen! zuivere qualiteiton. 

Men rratfi' /trijsiijsl. 

heveelt zich nan voor de levering van : 
Mpoorw ielen met irhishurde veilingonder 

garantie, MtteiiiiM'<u*eieii van bizonder 
i zacht en taai yzer. 4>lotwerken in Mtahl-

ü" ii . II ;i i i - ii-.- . Steel ko|>ei'. HroiiM* 
koper. I*IION1OI'1»I*O|1H enz. 

S T O O M T I M M E R -

H O U T W O L - F A B R I E K , 
DUKERISAN di BUIJZF.au. Breda. 

S P E C I A L I T E I T in vi- ipl i i t i tshare 
H o u t e n n ooiihui/.t'i i . Hirect ie -
kce ten . Z i e k e n b a r a k k e n en 
l>n i ii k o e p e l « . 

Lljstenschaverij voor betimmeringen. 
H O I T W O I. tot opvulling van 

P L A F O N D S enz. 

MORLEY 
harde, halfbarde, zachte, 
uit dc eenige ill die steensoort bo-
staande groeven van TJEBRJE l»K 
H O I t l . l l Y I . M K I - S K ) . 

H a r d e i'ii l u i l f h a r d e . gekloofd 
op maat cn gezaagd in platen en zuilen. 

BenIge v e r t e a e u w n o r « l i n • < • •• 
Vlier \ e d e r l n n d . 

11111**1:1,. 
Itae tlie l'rnnt'i'H :t.ï. 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente A U N H K . M zullen 
Z a t e r d a g S J u l i IWtKt. 's voor-
middags l i 1 / , uur. in liet openbaar, ten 
Gemeentehuize aanbesteden: 

Bestek No. 18. 
H e l leveren van H O I T voor 

b u l k e n en d e k p l u n k e n . 
voor «Ie sch ipbruggen ( l . 
\ en hem en te Wester -
VOOI't. 

Inlichtingen worden alle werkdagen 
tot den dag der aanbesteding, tusschen 
1(1 en 12 uur gegeven aan het bureau 
ticincentewcrkcii in de Kadestraat; 
bestek niet gezegeld insc l l l ï jv i l lgsbi l je t 
tegen betaling van fH.HO verkrijgbaar 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentehuizo. 

Rottordamsc-hc Diergaarde. 
HERBESTEDIM. 

is voornemens op 
IH'Xi aan te be

llet UKSTL' L' l i 
V r i j d a g 7 J u l i 
steden : 

Het m a k e n van een IClrOI 

i»u:it I : \ U K H O I rw. 
Gewijzigd bestek en voorwaarden 

met een gewijzigde teekening zijn te 
bekoineii bij de Portiers tegen betaling 
van SO cents. 

HET BEST VUB. 
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Maatsch ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(>P ËHnntlno den Mden Juli 

IS»:t. ile.- namiddags ten Si ure (locale 
tijd), uan liet Centraalbureau der '.Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij di' Moreelse Laan te U T H K C H T , 
van : 

B E S T E K No. (ilS. 
Het i i m k e n vnn een gebouw 

voor co nil lie te II i-sk a me i 
en InnipiMterie met bi.j-
konieni le « v e r k e n op liet 
M t n t i o n KXN< II K O E . 

Henroot i n g / . ï o o o . — 
De besteding geschiedt v o l g e n s § 5 4 

van het bestek. 

liet bestek ligt van den I'Ssten .lllni 
ÏS'.CI ter lezing aan het Centraalbureau 
liij de Moreelse l.aan eu aan het bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur 1). 
M O I . K N A A I t te '/utjtltni en isop/V 
aanvraag i per brief) aan genoemd Ccn
traalbureau ( Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen hctnliii" van 
f O..ÏO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (J)ienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den l ldeti Jul i 1898, ten 12uren 
des middags t West Europeesche tij'lj-

1 ' T U K I I I T . den •Jiisten Juni lKJi:i. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op .tfaantlatf den I9n Jnli 

/ M f K t . ile- namiddags ten l ' / i ure 
(t . i 'ceim iel iOji l) . zal in hei Cen
traal Personeiistation te A.MSTI:IIIIAM 
in het lokaal naast de wachtkamer ;>e 
klasse i ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 560. 
Het m a k e n van een nieuw, 

grooier g o e d e r e n l o k a a l 
aan liet NtntioiiMgeboiiw 
• l A . V I t X en v a n k l i n k e r -
lie<«( ra t i ngen op liet voor
p le in met v o o r z i e n i n g e n 
in de a l a a ter ing , 

• t a m i n g /*7000.— 
liet Bestek is tegen betaling van 

ft. - per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Atliuinlstratii'iii'btntir der 
Maatschappij aau liet brootjbak te A M -
STKIUIAM bij den Portier, of op franco 
aanvraag, mettoezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels laan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aan liet Korean Weg en Werken, 
kamer !."> I 

Aanwijzing geschiedt als in liet bestek 
vermeld. 

lie V 'I in i n Nl cn I e n r. 

-O 

I . A X USii F . l tOl YV K X . 

AAIEESTEDIM. 
Op Oinntlttg. is Juli HM, 

des middags te #<t ure. zal,onder nadere 
goedkeuring van den Minister van F i 
n a n c i ë n , aan liet Departement van F i 
n a n c i ë n , worden aanbesteed: 

H e t onderhonden en herstel
len vnn liet gebouw. « a a r -
in o. m . gevewtigd z i jn de 
k a n t o r e n v a n de hypothe
k e n en vnn het kadas ter 
te <« n u e ullage, v a n den 
dng der k e n n i s g e v i n g vnn 
de g o e d k e u r i n g der aan
besteding tot en niet .'tl 
.11 mirt 1 S M . 

De besteding zal geschieden bij enkele 
inschrijving, overeenkomstig S i der 
Algemeene Voorschriften (Administra
tieve bepalingen I. 

H i t bestek ligt ter lezing aan het 
Ministerie van F i n a n c i ë n , aan de bureaux 
van don Rijksbouwmeester in liet -de 
distriet, F l u w e e l ™ l ï u r g w a l no. Hi tc 
's Gravenhagc, aan die van het Provin
ciaal Bestuur vnn Zuidholland en aan 
liet kantoor van de hypotheken en het 
kadaster te 's (I ravenhage. 

1 n l i c h t i n g e n » o r d e n gegeven doorvoor-
noemden Rijksbouwmeester en door 
den Hoofdopzichter voor de I.andsge-
bouwen J . A . W E I N B E R G te ' sGra-
veiihagc. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Dinsdag, 11 Juli 1 s ; l : ; , des vooriuiddags 
te negen uur. 

's-flriireiibnii'', l a Juni ls'.IH. 
l)e Minister run Financiën, 

PI B R S O N . 

< >l>eiil>iii'<» 

AANBESTEDING. 
B U K G E M E E S T E R en V V E T l l O L ' -

D E R S van ROTTERDAM zijn voor
nemens op WnHtlnt) den iS .luli 
IH93, des namiddags te 1 uur, ten 
Kaadliiiize aldaar a a n te bentellen : 

Het b o n n e n vnn eene MCIIOO! 
nan de Wollet'oppeiiMtrnnt. 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de 1'linitsrlijke. 
Secretarie en in het Stads-Timmerhuis 
te Kotterdaoi, en zijn tevens voor f I.— 
verkrijgbaar bij Wed. P. V A N W A F . S -
B E R G E cn ZOON,Boekdrukkers lloat-
tuin, Ho. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aau gemeld Timmerhuis, De aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Donderdag 
den /.',' Jnli des voorm. te 11 uren. 

Dc insclirijvingsbiljetten eten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddag! één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene Zaken. 

H. L ZALME & ZONEN, 's Gravenhage. 
Fabriek van geornamenteerd M P I K t . F I . - en V K X I S T K I M J \ . \ H . bewerkt 

met de Xandl i laas . 
M T O O M I . I . A M S M . I I ' K l t l . 1 . — t ^ l . A S V K I t Z I I . V I ' . H I X t ; . 

Kpeeia l i te i t i n X a a m p l a t e n van W I T en Z W A K T M A K M E K O I . A S . 
met ingeslepen letters. 

C I . I X K I t V . W K K K I X I » . S P O E D I G E I . E V E K I N t i . 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Wekehjksche versche aanvoer van prima (8) 

DITTSCHK KX K\ti. I'OIITLAXD-CEMEXT. 

J. i . P. J A M , Mamixstraa r 
AM8TER1 )A3I. 

Levert a l le soorten 4>ItA\I K T . al- ZWI'.I'.DSCII, X O O K S C I I , 
SC1IOTSCII enz. enz., ruw. behakt . gepolijst , geprol i leer i l enz., voor 
verschillende doeleinden. B I L L I J K E P R I J Z E N . Spoedige levering. (Iroot aantal 
werken in XKI>l-'.llLASl> en l\'<U.oX 1 KX uitgevoerd. 

B. HOLSBOER. 
A l ' l l l K - l l l . 

Leverancier van / . den Koning. 
Iislnii-I; en rini/mijn ran Innleumt-nlfn runt-

i i tTËXStii i #»#»#:#. I.SH a i.iimIH . 
Ill I. BOOS l> viiiir « A T K K I ' A S i - . H O B K K E K T - cn anil I \ S T K I ' 1 I K \ T K X 

mei Z i l v e r isos. I S M . Iss:t < l u i e r , m l . T e n l sl.) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g IH7H. 

EQUEREES, MEETKETTtSGEN, BRIEF- en PAKKE IliAI.A N'SKX enz. enz. 
Illl l.e lis. Itolalie- en Imliiel i e - l o o l e l l e i i . Tcli'Bl'iial'- A|>|inrnl ' x. 

TH. MULLER, te Schönebeck n.E. 
Fabriek voor Isolceriiiatcriaal tegen warmte- en koudeverlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g van ge lu id . S'/n-finlilfil t PMiAXVJE3'MM3Mt*S-
l.stfl, lil li l\fj beantwoordt volkomen aan het doel. is licht, zindelijk, 
goedkoop en houdt zich jaren lang bestand. 1'rosp. met 1 lull. lief. en verdere 

i inlichtingen verstrekt gratis en franco dc (icneraal-Agent voor Nederland 
.11. I» It I X iS. Ijttngf lifHli-ntil 94. ITRECMMT. 

G. I 6. FABBRICOTTI te Cararra, 
berichten hiermede dat zij aan de 

De lluijterkade 95. A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een D E P Ó T van I T A M A A X i S C H H A I t l l K l t . Ruime 
keuze van P l a t e n eu T e g e l s iu fraaie cpjulitoit. 

Men nilresseere zich aan bunnen Vertegenwoordiger 

i i . \ \ . * A X € H K H , 

Httnloat't Be ttuijlrr/itttle AMSTHIiliAM 

Employers' Liability Assurance Corporation, Limited 
Maatschappij van Verzekering tegen Persoonlijke Ongelukken. 

Verzekert ook tegen R I J W I E L - en S P O O R W E G O N G E L U K K E N 
en sluit C O L L E C T I E V E V K I t Z K K K R I N G E N vw.r Werklieden. 

Generaal-Agenten vuur Nedeiland: H I E N F E L D & r ^ A P P . 
K I I X I KS4. it \< III 4.15, A M H T K R H A 3 I . 

in het Gebouw der Levensverzekeringmaatschappij „ J V e t r - J ' o » - * ' " . 

Agent voor 's-Grnve nhage en omstreken: V. I.. A . J I Ö X 1 I T . K e r k p l e i n 8. 

http://kl.de
http://BUIJZF.au
file:///ederlnnd
http://fH.HO
file://i:/ukhoi


Be Aannemers-Sociëteit 
W J l J L J l l U l l U U l i , 11I1UUJJ11UJJU W UU., 

Koningsplein INo. 1. «ebomv „KOSMOS". 

AMSTERDAM. 
T E L E G K A M - A D U E S „ T Ï P K W I T K H " , T K L K I ' O O N Nr . **0*. 

Voor / / . / / . Architecten cn Bouwkundigen is de K I H K O X 31111 E O W H A A F 
o n m i s b a a r . 

Met dit Copioortocstel knn men Bestekken, Begrootingen, Contraeten en/.., 
met e e n m a a l schrijven tot 9 S O O O mnnl afdrukken. 

Prijs compleet in Kist ƒ 3 0 . » 
Vraag Prijscourant. Op ome Bureaux in werking te zien. 

Tevens is uan onze Bureaux verbonden oen (2) 

COPIEER-INRICHTIIMC 
cn leveren wij a f d r u k k e n van Bestekken, Begrootingen, Contracten enz. 
tegen m a t i g e n prijs, geschreven op dc H I ' H I I M E J I A I ' I I I X E cn afge
drukt op de E D I S O N H I M E O O B A A F . 

•>>>>>> •>x<> > <|»>.<J>>>;»>>>» •>> <> •> >> >. • v* 

m 
•>;< 

•>:< 

Sg T e l e p h o o n 
Sg No. 129. 

W . J . S T O K V I S 
a. n » 1 1 i r - K m Oude K r 

ARNHEM. 20 , 60 , 01 ,62 ,03 . 

1 C E \ T M L E Y F M \ 8 M I \ G I 

>:•:< 

•>:< 

Oude Kraan ^ 

É 

• 

$ 

met warm water van 

i Villa's. Woonhuizen, Kantoren, Ziekenhuizen, Scholen, I 
Kerken, Oranjeriën, Serres, Plantenkassen enz. É 

Bekroond met de Gonden Medaille op de ® 
m Bloemententoonstelling te Arnhem 8-11 September 1882. (h 

É M H I K & W N G Ë H T H a l r l e m . ~ 
H T O O l l - N T K K X D R I' K l i K i l 1.1. 

M P K l ' I A I . K I X B I C H T l X C i voor L 1 C B T O B I K (1'HOTOTYPIE). 
Uitnemend geschikt voor reproductie van B o u w k u n d i g e t e e k e n i n g e n , 

J l a e l i i n e r i ë i i , H e l i i l d e r i j e n , Greynre* en T e e k e n i n i r e n . 
Illustreeren van ('ntalojruKNen. Opname van l . e b o n n e n cn/ . 

"ifM^T' Proeren ran heirerkimj slaan ten dienste. 

B e k r o o n d : A M S T K It li A Jl 1 8 8 » . 

„DE EENHEID 
wordt / Jtdi V K B P I . A A T 8 T van 

DAMRAK naar 

Kalverstraat 2, 
boven C a f é N E U B A U E l t , 

A M S T E R D A M . 

KJ. WESSELS, 
H a n d e l a a r i n fijne H o u t w a r e n , 

als : M a h o n i e , S o l e n , K x r h d o o r n enz. 

0 -Z. Voorburgwal 128, Arasterdam 
Eenig adres van alle «oorten l'aiieclen 

voor Spoor- en andere Rijtuigen. 

Chemische berei<1« Verf 
in alle kleuren, 

geheel gereed voor het gebruik, duur
zaam, gemakkelijk en goedkoop, wordt 
geleverd doortle F a b r i e k K r n a j en-
b i i r B , RIJSWIJK (/..li.) 

O U T B N 

B E K R O O N D : 

HEIDELBERG 

1STG. 

M A N N H E I M 

1880. 

B E K R O O N D : 

S I D N E Y 

18FO/80 

MELBOURNE 

I88O. 

Parketvloeren. 
oram. V A X J I A I . H K X . 

« S t o o i i i t i i i i m e i n i l M i e l . . — 1 I K X II A AH. 

Mozaïktegels. 
K X « K I . S I H K cn F B A X S I ' H K 

V l o e r - cn W n n d t e g e N . H o u t e n 
P a r k e t v l o e r e n . Leggen cn aan
zetten der tegels door speciale werk
lieden. B e » N i n b o e k e n en Prijx-
4'ouranten te bevragen cn monster
kamers te bezichtigen bij 
Amsterdam I I Onnr l 's-G ra ren ha ge 

22(iSpuistraat U . Ui UtlllUiWagcnstraat 114 
Groote voorraad. 

Het Portland-Ccment-wcrk H E I D E L B E R G , vorm. S C H I F F F B D K C K E B 
tt S i i l I X K . levert Ia P o r t l a n d - C e m e n t in steeds uitstekende kwaliteit 
en fijnste maling. Jaarlijksclie productie ruim 450,000 vat. 

Vertegenwoordiger voor Export en Magazijnhouder: 
F E R D . ENGERS, Amsterdam, 

l l e e r e n g r a e l i t 335. T e l e p h o o n n n m m e r 593. I Ter drukkerjj iler Vennoots. „liet Vaderland" 
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I van « O tot SOO c ï l . hoogte. 
Steed* v o o r r a a d 

I. ARIONI.1 
. A111 t e r t i a n i -

P e l t & C o . 
HOI Tl.!t It I II. « l a w h a v e n 41. 
s-ltetstll K a n a a l B—93. 
Handel in alle soorten bouwmaterialen. 

JE.Th.V A N VREESWIJK, 
In nine men Itneikee. 

Aanleg Tan Electrische Geleidingen. 
LUTBERSCHE BURGWAL 17, 

bij de Groote Markt, DES HAAG. 

REDACTEUR: F . W. VAN GENDT JGz., VAN-SCEVKSTRAAT 117, 'SGRAVENIIACE. 

D E PRACTISCHE AMBACHTSSCHOOL 
T E LEIDEN. 

Den 3" Juli jl. togen een aantal genoodigden des 
namiddags te 2 uren naar de voormalige Wittepoort 
om bij de plechtige opening van de nieuw gestichte 
Practische Ambachtsschool en de herdenking van het 
I O-jarig bestaan der Ambachtsschool tegenwoordig 
te zij i i . 

Van het gebouw en de daarnaast liggende direc
teurswoning wapperde de Nederlandsche vlag met den 
Oranjewimpel, terwijl de entree en de leuningen der 
trappen, die naar de vergaderzaal leiden, met doek 
versierd waren. 

De groote meubelmakerszaal op de verdieping, 
waar de dames en heeren moesten plaats nemen, was 
eenvoudig, doch smaakvol versierd; de portretten van 
Koningin Wilhelmina en dc Koningin-Regentes, be
schermvrouw der Practische Ambachtsschool, ver
sierden, omhangen met draperieën, de wanden; achter 
het spreekgestoelte was van sarongs een baldckijn 
geplaatst, waarboven verschillende toepasselijke attri
buten , goed gerangschikt, geplaatst waren. Het ach
tereinde en de hoeken der zaal waren met vlaggentropees 
en cartouches, vermeldende de verschillende vakken 
van onderwijs, versierd; het Nederlandsche wapen en 
het vaandel van de Practische Ambachtsschool ont
braken aan de versiering niet, die verdienstelijk door 
den heer J . Lan, behanger alhier, was aangebracht. 

Nadat de heer Dr. P. J . Kaiser, voorzitter van het 
bestuur der school, het spreekgestoelte beklommen 
had en een welkom aan de talrijk opgekomenen had 
toegeroepen, sprak hij zijn leedwezen uit, dat H.H. 
M . M . , noch de Minister van Binnenlandsche Zaken, 
noch Gedeputeerde Staten, noch de Inspecteur voor 
de Ambachtsscholen, door ambtsbezigheden veriiinderd, 
de plechtigheid konden bijwonen. Het verheugde hem 
daarom zeer, dat heeren Burgemeester en Wethouders 
van Leiden tegenwoordig waren. 

Spreker ving zijn rede aan met een herinnering 
aan den tijd der gilden en wees erop, dat toen reeds 
erkend werd dat de ambachtsstand in de maatschappij 
een niet te versmaden macht is, mits de ambachtsman 
zij ontwikkeld en in practischen zin bruikbaar. 

Met het uit elkaar spatten der gilden begon een 
tijdperk van achteruitgang in de waarde van den 
ambachtsman cn in zijnen daarmede samenhangenden 
welstand; ontevredenheid volgde en van waardeering 
was geen sprake meer. 

Aan dien toestand moest een einde komen; daar 
waar alle klassen der maatschappij voorbereidende 
scholen ontvingen, werd ook ten slotte erkend dat 
de methodische opleiding tot den ambachtsstand het 
eenige middel was om tot verbetering te komen. Doch 
hoe dit aan te vatten, hoe degelijke ambachtslieden 
te vormen, hoe zulk een school in te richten? Teveel 
zoogenaamde theorie schaadt, practijk zonder theorie 
is onbestaanbaar. Het bewandelen van den gulden 
middenweg is ook hier de aangewezen richting. 

Na deze inleiding ging spreker de geschiedenis der 
Practische Ambachtsschool na en herinnerde dat aan 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Leiden 
de eer der stichting toekomt. Zij nam het initiatief, 
zij, gesteund door vele welgezinden, kon den 2n Juli 
1883 in door de gemeente Leiden in bruikleen ge
geven lokalen, met het geven van onderwijs in het 
timmeren, smeden en verven aanvangen. En wat zien 
wij thans! In het prachtig schoolgebouw wordt on
derwijs gegeven in het timmeren, smeden, schilderen, 
meubelmaken cn het machinevak, onder leiding van 
den bekwamen directeur, den heer Adr. J. van Achter
berg en acht voor htm taak berekende leeraars. Het 
theoretisch onderwijs wordt op de scholen van het 
Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix in de 
avonduren gegeven. 

Behalve dat de heer Dr. P. J. Kaiser nog vele 
bijzonderheden in herinnering bracht en een overzicht 
gaf over de afgeloopen 10 jaren, wees hij erop dat 
ruim 50 % van hen, die de school verlaten hebben, 
hunne bestemming hebben bereikt en thans zeer bruik
bare ambachtslieden in de maatschappij zijn; enkele 
daarvan, door de fortuin begunstigd, hebben een 
hoogeren sport op den maatschappelijken ladder be
reikt. 

Na nog vele uiteenzettingen en herinneringen aan 
toegestane subsidiën van Rijk, Provincie en Gemeente, 
mocht spreker den milden geldschieter niet vergeten. 
Geheel uit eigen beweging stelde die I.eidsche inge-
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zetene ƒ 4 0 , 0 0 0 als renteloos voorschot ter beschikking 
van het Bestuur, onder voorwaarde dat het Rijk 
subsidie zoude verleenen, waardoor een behoorlijke 
aflossing van het kapitaal verzekerd zoude zijn. 

Ook in het vinden van een bouwmeester, die ge
heel uit toewijding voor de goede zaak zulk een veel
omvattend werk op zich wilde nemen, was het bestuur 
gelukkig. Dc heer G . van Driel, secretaris van de 
l'ractische Ambachtsschool, architect te dezer stede, 
nam geheel belangloos die taak op zich en heeft zich 
daarvan op zeer verdienstelijke wijze gekweten. 

De hoofdgevel van het schoolgebouw en tie daar
aan belendende gevel van de directeurswoning maken 
een zeer gunstigen indruk en zijn ontworpen naar 
motieven, ontleend aan de Hollandsche renaissance; 
het eigenaardig cachet dat zulk een school toekomt, 
is geheel weergegeven; men vindt wat men zoekt, 
m. a. w.: al staat in den gevel liet woord „Ambachts
school" niet gebeiteld, toch zal men onmiddellijk die 
school eruit kennen. 

De school bestaat uit twee deelen: het hoofdgebouw
en de werklokalen. Door de entree, waar de toegan
gen voor portier- en spreekkamer zijn, komt men in 
een ruime vestibule, waarin zich ter weerszijden de 
trappen naar de verdiepingen bevinden; rechts van de 
vestibule vindt men de goed verlichte teekenzaal, 
linies de directeurskamer. Achter het hoofdgebouw, in 
de as, bevindt zich een ruime corridor, waarin de 
toegangen naar de werklokalen; rechts twee voor de 
smeden, links twee voor de timmerlieden. 

Op de lL' verdieping vindt men in het hoofdgebouw 
de bestuurskamer en daarnaast twee teekenlokalen; 
boven de benedenwerklokalen vindt men ook hier twee 
lokalen voor tie schilders en twee voor de meubel
makers en draaiers. 

De zolderverdieping van het hoofdgebouw dient tot 
doorloopende tentoonstelling van de werkstukken; die 
boven de werklokalen tot berging van materialen. 

Behalve de noodige goed ingerichte urinoirs en 
privaten, bevindt zich op den beganen grond een 
waschvertrek, terwijl een flinke speelplaats tot ont
spanning van de jongens in den schafttijd dient. 

Dank zij de gunstige ligging van het gebouw, zijn 
alle lokalen zeer voldoende verlicht, terwijl ventilatie 
en hoogte der verdiepingen niets te wenschen over
laten. 

De aannemer, de heer A. P. 1'. Boef uit Rotter
dam , heeft, voorzoover hij het gebouw- moest op
leveren, eer van zijn werk. Vele betimmeringen 
zullen door de leerlingen afgewerkt worden, wat 
zeer zeker in hun belang is. Hierdoor toch krijgen 
zij werk onder handen, wat in gewone omstandigheden 
aan een school niet kan gegeven worden. 

Den bouwmeester, tie heer G. van Driel, werd 
door het bestuur als een aandenken, het prachtwerk 
„Denkmaler der Kunst", van prof. Dr. W. Lübke en 
prol. Dr. Carl von Lut/.ow, met fraai gecalligra-
pheerde opdracht, geschonken. 

Na de plechtige inwijding en een wandeling door 
de zalen van alle genoodigden, werden de jongens 
op kosten van het Bestuur onthaald. 

Moge deze stichting den handwerksstand ten goede 
komen en velen doen besluiten als lid der Vereeniging 
toe te treden; financiëele steun is zeer noodig. 

leenen, kunnen met voldoening op de verkregen uit
komsten wijzen en hebben zich bij tal hunner mede-
menschen verdienstelijk gemaakt. Al de bezwaren, in 
den aanvang geopperd, zijn overwonnen en na eenige 
proefnemingen, gaf de Staat het voorbeeld door S 17 
der in dato 3 September 1892 vastgestelde admini
stratieve bepalingen voor de werken onder het beheer 
van het Departement van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, te redigeeren als volgt: 

„De aannemer verzekert tegen ongelukken al de 
„onderbazen, opzichters , werklieden (niemand uitge
zonderd), welke op het door hem aangenomen werk, 
„hetzij middellijk, hetzij onmiddellijk in zijn dienst zijn, 
„naar de door den minister daaromtrent vastgestelde 
„voorschriften. 

„Die verplichting geldt ook voor alle werkzaam-
„heden, die een gevolg zijn van meerder werk op 
„— of van wijziging in — de oorspronkelijk be
schreven werken." 

De andere takken van algemeen bestuur volgden 
het voorbeeld en ook de provinciale en gemeente
besturen namen dergelijke bepalingen in hunne be
stekken op, terwijl de particulieren niet in gebreke 
bleven zich het lot van den werkman aan te trekken, 
tengevolge waarvan het weldra eene uitzondering zal 
zijn, als de verzekering der werklieden niet behoor
lijk geregeld is. 

Het ligt voor de hand dat verschillende gemeente
besturen verordeningen in het leven riepen om deze 
zaak te regelen en het komt ons voor, dat dit te 
Leiden op eenvoudige wijze plaats vond. De daar vast
gestelde verordening van C> April 1893 luidt als volgt: 

M A A T R E G E L E N IN H E T B E L A N G V A N DEN 
W E R K M A N . 

De mannen, die in de bres sprongen voor het lot 
van den werkman en erop wezen, dat het plicht is ^ ,. , 
h e i n ' b i J voorkomende ongelukken, vergoeding te ver- maken krachtens de pensioenverordening 

V E R O R D E N I N G van den ben April 1893, e/> 
liet verleenen vat vetgoeding aan 7 vet Meden in 
geval van ongelukken. 

Artikel 1. In geval aan werklieden, middellijk of 
onmiddellijk in dienst van de gemeente of van aan
nemers voor gemeentexveiken, een ongeluk mocht over
komen , dat hetzij den dood , hetzij blijvende of tijdelijke 
ongeschiktheid voor den arbeid tengevolge heeft, wordt 
door de gemeente aan den werkman of bij diens over
lijden tengevolge van het ongeluk, aan de door hem 
nagelaten weduwe en verdere betrekkingen wier ver
zorger hij was, de volgende vergoeding uitgekeerd, 
met inachtneming van de hierna tc bepalen voorschriften : 

a. Ingeval het ongeluk den dood ten gevolge heeft, 
duizend gulden voor eiken verongelukte. 

Ingeval het ongeluk levenslange geheele invali
diteit tengevolge heeft, duizend gulden. 

e. Bij gedeeltelijke invaliditeit, naar verhouding, ter 
bepaling van Burgemeester en Wethouders. 

d. De uitkeering van het sub a en /' bedoeld bedrag 
van duizend gulden geschiedt, hetzij in eens, hetzij 
in zoodanige termijnen als Burgemeester en Wethou
ders het wenschelijkst achten in het belang van den 
werkman, de weduwe of verdere betrekkingen. 

c. Ingeval het ongeluk tijdelijke onbekwaamheid tot 
werken tengevolge heeft, voor eiken werkdag dat werken 
den getroffene onmogelijk is, tot een maximum van 1S0 
dagen een gulden, behoudens verrekening, zoo mocht 
blijken, dat geheele of gedeeltelijke invaliditeit het 
gevolg van het ongeluk ware. 

Art. 2. Onder werklieden bij het vorig artikel be
doeld , worden ook begrepen de onderbazen en opzich
ters bij het werk gebezigd. 

()p werklieden in dienst der gemeente is deze Ver
ordening slechts van toepassing voor zoover zij bij 
ongelukken geen aanspraak op vergoeding kunnen 
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Art. 3. Vergoeding wordt toegekend, wanneer het 
ongeluk plaats heeft: 

a. op het werk, bij het verrichten van hiermede in 
verband staande werkzaamheden; 

b. bij het lossen of Iaden van voor het werk bestemde 
bouwstoffen of hulpmiddelen, of bij het vervoer van 
die bouwstoffen of hulpmiddelen van of naar het werk, 
doch alleen voor zoover het ongeluk bij het laden of 
lossen ol het vervoer plaats heeft binnen den afstand 
van vijf kilometers van het werk. 

Art. 4. Is, ter beoordeeling van Burgemeester en 
Wethouders, het ongeluk te wijten aan den aannemer, 
tengevolge van ongeschiktheid, onbekwaamheid ol 
dronkenschap van werklieden bij hem in dienst, of 
tengevolge van onvoldoend materiaal of van andere 
redenen, dan wordt door de gemeente op de aan-
nemingssom de vergoeding gekort, of is dit niet meer 
mogelijk , op den aannemer verhaald. 

Art. 5. Is, ter beoordeeling en beslissing van Bur
gemeester en Wethouders, het ongeluk uitsluitend te 
wijten aan de grove schuld van den werkman, dan 
beslissen Burgemeester en Wethouders of de vergoeding 
al dan niet zal worden uitgekeerd. 

Art. 6. In alle bestekken wordt bepaald, dat de 
aannemers zich onderwerpen aan de bepalingen dezer 
verordening. 

Art. 7. Over alle geschillen uit deze Verordening 
of hare toepassing ontstaande, beslissen Burgemeester 
en Wethouders. 

Ook op ander gebied dan het verzekeren voor 
ongelukken kan erop gewezen worden, dat de wet
gever zich het lot der werklieden aantrekt. Een paar 
voorbeelden daarvan ontlecnen wij aan de laatste dag
bladen. Zoo werd aan de bazen en werklieden der naam-
looze vennootschap „De I'letterij" te 's Gravenhage, 
voorheen L . J. Enthoven & Co., medegedeeld, dat 
op 2 Aug. a. s. zal worden uitgekeerd hun aandeel 
in de winst der vennootschap, nl. ruim een week 
loon voor ieder. 

Het tweede voorbeeld gaf de heer K. 1'erk Vlaan
deren, fabrikant te Hilversum, die de zaak aan zijn 
zonen overdeed en bij het afscheid den werklieden 
mededeelde dat hun , als zij den leeftijd van 65 jaar 
bereikt hebben en ongeschikt zijn om langer te werken, 
een weekgeld van /' 3 was verzekerd. 

VEREENIGING V A N GASKABRIKANTEN 
IN N E D E R L A N D . 

De 2 1 " " ' algemeene vergadering van deze Vereeni
ging werd verleden Maandag in een der lokalen van 
.liaison Stroneken gehouden. 

In de openingsrede wees de voorzitter erop, dat de 
gasindustrie op dit oogenblik geen reden van klagen 
heeft; lage kolenprijzen en eene stijging in de prijzen 
der ammoniakproducten geven reden tot tevredenheid. 
Toch geeft de concurrentie van de electrische ver
lichting reden tot waakzaamheid. Goedkoop gas van 
voldoende lichtkracht, doelmatige toepassing van dit 
gas voor de verschillende doeleinden, ziedaar eischen, 
wier vervulling onze aandacht eischt. De vervanging 
van de dure Cannelkolen door gecarbureerd watergas 
kan in den eerstgenoemden eisch voorzien; ook het 
winnen van de 5 millioen K G . benzol, welke de 1200 
cokesovens in Duitschland zouden kunnen opleveren, 
zou aan de gasindustrie een zeer geschikt carburatie-
middel kunnen leveren. Voorts levert het gasgloeilicht 
aan de gasindustrie een middel tot concurrentie tegen 
andere verlichtingsmiddelen, waarbij de eisch van 
lichtkracht minder in aanmerking komt. Bij eene al

gemeene invoering van gasgloeilicht zou een gas van 
minder qualitcit, voor alle doeleinden geschikt, goed
koop geleverd kunnen worden. De wedijver tusschen 
de vele nieuwe suggestien om goedkoop gas van 
goede qualiteit te leveren, geeft het bewijs dat de 
gasindustrie nog ten volle den bloei geniet van een 
jong leven, wakker op de bres om zich eene positie 
te behouden op het gebied van verlichting, verwar
ming en beweegkracht. 

Den voorzitter restte nog de droeve taak, een woord 
van herinnering te wijden aan de leden, die aan de 
Vereeniging door den dood ontvallen zijn, en wel in 
de eerste plaats aan het lid Francois, een degelijk 
en kundig man, steeds bereid zijne medeleden met 
raad en daad bij te staan en van hen allen steeds 
een trouw vriend. De voorzitter verzocht den leden, 
hulde te bewijzen aan de nagedachtenis van Francois, 
door van hunnen zetel op te staan, waaraan dadelijk 
gevolg gegeven werd. 

Na eenige mededeelingen van het bestuur werd 
voorgesteld, de belooning van de beste oorspronke
lijke bijdrage aan Het Gas sedert de vorige algemeene 
vergadering toe te kennen aan den heer R. Haagsma 
te L'trecht. welk voorstel bij acclamatie werd aan
genomen. Ter vervanging van wijlen den redacteur 
I. A. Francois werd gekozen de heer D. van der 
Horst te L'trecht, terwijl de redacteur C. T. Salomons 
werd herkozen. 

Daarna kreeg de heer I S. Theunisscn het woord als 
rapporteur van de photometrie commissie. Spr. betuigde 
zijn leedwezen, dat het gedrukte rapport nog niet is 
verschenen. Het is in manuscript gereed, maar door 
het overlijden van den adsistent, den heer C. T. 
Ebersbach, die zich belast had met het maken der 
teekeningen, is het onmogelijk geweest het rapport 
te doen afdrukken. Spreker deelde een uitvoerig uit
treksel uit het rapport aan de Vergadering mede, 
waaruit blijkt dat de commissie na drie jaren ijverige 
werkzaamheid eene geheel nieuwe methode tot bepa
ling van het lichtgevend vermogen van het gas voorstelt, 
daar de bestaande methoden niet die zekerheid bieden, 
welke bij eene zoo gewichtige zaak vereischt wordt. 
Spreker toonde door cijfers aan, dat de nieuwe methode 
veel geringer kans van fouten geelt dan eene der 
bestaande methoden. Het zou ons hier te ver voeren 
de voordracht van den heer Theunisscn in bijzon
derheden te behandelen en het zij voldoende in her
innering te brengen, dat men noch in Duitschland 
noch in Engeland met de bestaande methoden tevreden 
is; maar dat in geen van beide landen het vraagstuk 
der photometrie zoo volledig cn zoo grondig onder
zocht is, als hiertelande. 

De heer Van der Horst deelde mede, dat hij het 
voorrecht heeft gehad het eerst in het bezit te komen 
van toestellen, zooals door de photometrie-commissie 
bij de nieuwe methode van lichtkrachtbepaling worden 
noodig geacht, en hij kan constateeren dat met de 
nieuwe toestellen prachtige resultaten worden verkre
gen De graphische voorstellingen der aan de gas
fabriek verkregen uitkomsten, zoowel met den Letheby-
photometer door Dr. De I laart, als met de ether
benzol lamp en met de gaslamp toonen duidelijk aan, 
dat de nieuwe methode ter lichtkrachtbepaling, door 
de photometrie-commissie voorgesteld, feitelijk aan de 
eischen van eenvoudigheid en nauwkeurigheid in de 
toepassing volkomen voldoet. 

Nadat de heer Theunisscn nog voldaan had aan 
het verzoek van eenige leden om nadere inlichtingen 

de leden de nieuwe toestellen (in het vergader 
lokaal aanwezig) hadden bezichtigd, stelde de voorzitter 
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voor de photometrie-commissie dank te betuigen voor 
hare belangrijke en ijverige bemoeiingen in het belang 
der gasindustrie; de commissie niet te ontbinden, 
maar haar eene nieuwe opdracht te verstrekken, als 
volgt: Het bestuur van advies te dienen in alles wat 
de photometrie betreft; dc invoering van de nieuwe 
methode en de nieuwe toestellen voor te bereiden; 
het resultaat harer werkzaamheden ook in het buiten
land bekend te maken en daarvoor een crediet te 
verleenen van / 500. Deze voorstellen werden bij 
acclamatie aangenomen. 

De heer Brockhues (firma Brockhues & Co. te 
Keulen), gaf vervolgens eene beschrijving, door 
modellen cn teekeningen toegelicht, van eene nieuwe 
inrichting tot het machinaal laden van retorten. Deze 
machine berust op een geheel nieuw beginsel. De 
kolen worden zeer gelijkmatig over den bodem van 
de retort verdeeld, de ladingtijd is zeer kort, het 
werk geschiedt met minder arbeiders, met geringer 
vermoeienis, zonder verlies van kolen, zonder verlies 
van gas. Deze laadmachine, uitgedacht door den op
zichter der gasfabriek tc Kalk, en door de firma 
Brockhues & Co. uitgevoerd, verdient zeer zeker ten 
volle de aandacht der gasdirectcuren. 

Na deze voordrachten was de behandeling der vraag
punten aan de orde, waaronder meer algemeene be
langstelling wekte, vraagpunt 1 : Welke ondervinding 
heeft men opgedaan met Dr. Auer's gasgloeilicht? 

Over het algemeen was de opinie over het gas
gloeilicht zeer gunstig, ofschoon men verbeteringen 
wenschelijk en mogelijk acht. Kr werden belangwek
kende mededeelingen gedaan omtrent besparing in 
de practijk door het gasgloeilicht verkregen, en 
omtrent feiten, die bewijzen dat het gasgloeilicht de 
fabrieken in staat stelt, zoowel aan de verlichting 
met petroleum als die met electriciteit concurrentie 
te bieden. 

Na de vergadering had een gemeenschappelijke 
maaltijd plaats bij Krasnapolsky, waar de toespraken 
in Duitsch, Engelsch en Fransch bewezen, dat er 
zoowel in deze vereeniging als in de gasindustrie in 
het algemeen een cosmopolitische geest heerscht, welke 
zeer bevorderlijk is, om den vooruitgang der gasin
dustrie in Nederland gelijken tred te doen houden 
met dien in het buitenland. 

P R I J S V R A G E N . 
TEEKENINGEN NAAR WEKKEN VAN ARCHITECTONISCHE» OF 

KUNSTINDUSTRIEELEN AARD LIT VROEGERE TIJOEN. 
De Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonder-

wijzers heeft — naar aanleiding van een besluit der 
in dato 4 April te Rotterdam gehouden algemeene 
vergadering — de leden uitgenoodigd tot inzending van 
oorspronkelijke teekeningen naar werken van architec-
tonischen of kunstindustrieelen aard uit vroegere tijden, 
onverschillig waar de origineelen zich bevinden, mits 
het zijn Nederlandsche werken en daarbij duidelijk is 
aangegeven waar die origineelen, waarnaar de teeke
ningen zijn vervaardigd, zich bevinden. 

Het is de bedoeling die teekeningen te doen repro-
duceeren en opnemen in het Maandblad. Daarom is 
eene schriftelijke toelichting — zij het dan ook een 
korte — gewenseht. 

Een jury, te kiezen door de inzenders, zal uit de 
ingekomen teekeningen eene keuze doen; het aantal 
der te bekronen teekeningen is niet bepaald. 

Die teekeningen blijven het eigendom van de ver
vaardigers, aan wie voor de reproductie van elke 
daarvoor uitgekozen teekening zal worden vergoed 

de som van minstens tien gulden. (Juist bedrag nader 
vast te stellen). 

Van eiken inzender kunnen niet meer dan twee 
teekeningen worden bekroond; daarom moeten de 
werken van denzelfden vervaardiger alle met eenzelfde 
teeken zijn gemerkt. 

De teekeningen moeten geschikt zijn om op de ge
wone manier voor het Maandblad te worden gerepro
duceerd. 

Zij worden ingewacht vóór of op I Maart 1 8 9 4 
aan het adres van den Voorzitter der Vereeniging, 
adres: Rijks Normaalschool voor Tcekenondeiwijzers, 
Rijks-museum, Amsterdam. 

Een verzegelde briefomslag, inhoudende den naam 
van den vervaardiger, moet bij iedere inzending zijn 
gevoegd. Op den buitenkant van dien briefomslag zijn 
het motto en een correspondentie-adres aan te geven; 
dit laatste zoodanig dat de anonymiteit van de mede
dingers behouden blijft. 

Daarenboven worden de mededingers verzocht bij 
elke inzending een afzonderlijk briefje te willen voegen, 
waarin zij vijf namen opgeven van mannen, aan wie 
zij het lidmaatschap in de jury wenschen te zien op
dragen. 

Op den buitenkant van dat briefje is het volgende 
te schrijven : 

Stembiljet voor samenstelling der jury, ingezonden 
door den vervaardiger der teekeningen, gemerkt: 

1 2 3 
(Achter deze cijfers de motto's in te vullen). 

Dit programma is namens het Bestuur onderteekend 
door de heeren W. B. G. Molkenboer als voorzitter 
en D. Lako als 1 ste-Secretaris. 

STATIONS- EN ADMINISTRATIEGEBOUW TE BUCHAREST. 
In het nommer van 10 Juni werd door ons de 

afloop dezer prijsvraag medegedeeld en o. a. het 
afkeurend oordeel vermeld van de redactie der Deut
sche Bauzeitung over het besluit van den Raad van 
beheer der Rumeensche spoorwegen om niet minder 
dan dertien ontwerpen, die na den vastgestelden 
termijn van inzending inkwamen, van de mededinging 
buiten te sluiten. De hoofdingenieur bij den aanleg 
der Rumeensche spoorwegen, tevens lid der jury 
voor deze prijsvraag, deelt, ten einde dit besluit te 
rechtvaardigen, thans in genoemd blad o. a. het 
volgende mede: 

„Uw nommer van 3 Juni jl. bevat eenige ongemo
tiveerde bemerkingen over den uitslag der prijsvraag 
voor een centraalstation tc Bucharest, die ik mij 
verplicht gevoel te moeten weerleggen, ten einde 
eiken twijfel over het oordeel der jury weg te nemen. 
Ook de directie der Rumeensche spoorwegen heeft 
het ten zeerste betreurd, dat een deel der ontwerpen 
te laat ingekomen is, niet alleen omdat daardoor 
hare eigen belangen benadeeld werden, maar ook 
wijl de belangen der inzenders er ten zeerste in be
trokken waren. 

„De strenge voorschriften van het programma der 
prijsvraag zijn echter oorzaak, dat de Directie on
mogelijk anders kon doen dan elk ontwerp, dat na 
den bepaalden tijd inkwam, van de mededinging 
buiten te sluiten. 

„Had zij het met deze bepaling niet zoo nauw 
genomen, dan zouden de belangen der mededingers 
benadeeld zijn, die zich beijverd hadden hun arbeid 
tijdig in te zenden; deze zouden zich met vrij wat 
meer grond hebben kunnen beklagen, vooral in het geval 
een der te laat ontvangen ontwerpen bekroond was. 

„Daar de bepalingen van het programma op dit 
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punt geen twijfel overlieten, oordeelde de Directie 
het onnoodig een onderzoek naar de oorzaken van 
de late inzending in te stellen, want, welke ook de 
uitslag van dit onderzoek geweest ware, het had 
toch aan de bepaling dat de ontwerpen vóór den 
eersten Mei moesten ingezonden zijn, niets kunnen 
veranderen. 

„Wat betreft eene veronderstelling dat de te late 
ontvangst der ontwerpen te wijten is geweest aan 
groote storingen in het spoorwegverkeer, deze schijnt 
niet aannemelijk, omdat de andere gelijktijdig uit 
verschillende landen ingezonden ontwerpen op den 
bepaalden tijd gearriveerd zijn." 

Tot zoover dit schrijven. De Redactie der D. B. 
teekent hierbij aan dat zij in haar artikel volstrekt 
niet beweerd heeft dat het besluit van de Directie 
niet volkomen gegrond is; zij kan alleen niet de 
opvatting toegeven dat het buiten allen twijfel nood
zakelijk was zich aan de letter van het programma 
te houden. Er kon toch geen sprake zijn van het 
benadeelen der belangen van de andere concurrenten , 
wanneer ook toegelaten waren de ontwerpen, die 
blijkens de mededeelingen der post- of spoorwegbe
ambten , zoo tijdig waren aangeboden dat zij op den 
bepaalden tijd hadden moeten aankomen. Het zal 
bovendien veler bevreemding wekken hoe het mogelijk 
is in eene internationale prijsvraag van dergelijken 
buitengewonen omvang, vele ontwerpen van mede
dinging buiten te sluiten, alleen omdat wellicht onder 
het vervoer een as van een waggon gebroken is of 
een trein de aansluiting gemist heeft. 

Het prijsvraagwezen kan uit dit geval leeren dat 
het wenschelijk is geen termijn van inlevering maar 
van afzending der ontwerpen vast te stellen. 

V A N HOUTEN's PAVILJOEN T E CHICAGO. 
Wij lezen in het Dagblad van Friesland dd. 30 Juni: 
„Een en andermaal heeft men in mededeelingen 

over de tentoonstelling te Chicago den lof hooren 
verkondigen van het schoone paviljoen, door de firma 
Van Houten op de tentoonstelling opgericht. Nu het 
Vademecum der Bouwvakken (redactie Prinsengracht 
303, Amsterdam) eene natuurgetrouwe afbeelding van 
dat gebouw geeft, zal het niemand verwonderen, dat 
de architect Jules I Iofman te Antwerpen van de zijde-
der Amerikanen onvoorwaardelijken lof ontvangt.'t Is 
werkelijk een prachtig ontwerp, schoon uitgevoerd en 
bijzonder aantrekkelijk door eenheid van stijl. Maar 
nu zou het den bouwmeester niet kwalijk hebben 
gestaan, indien hij had vermeld, waar het orgineel 
dezer fraaie copie was te vinden. Leg naast elkander 
de plaat van het Vademecum en eene photographie van 
het stadhuis van Eraneker, (te verkrijgen bij den photo-
graaf H. Berndes te Eraneker) en gij zult getroffen 
worden door de aandoenlijke overeenkomst van beide 
bouwwerken. Dc torens zijn gelijk tot in de kleinste 
bijzonderheden, — de trapgevels, in alle details ge-
copiëerd, tot de plaatsing van de ingelaschte witte 
steenen toe, — de verdeeling der vensters en de 
beschildering der luiken — 't is alles namaaksel. Wan
neer de contrefaceur zijn model had genoemd, zou er 
niets op aan te merken zijn geweest; maar daarvan 
is ons niets gebleken. Ook is het niet te denken dat 
de firma Van Houten aan den heer Hofman heeft 
opgedragen : „Maak ons een ontwerp geheel naar het 
Eraneker stadhuis" ; in zulk een geval toch behoefde 
zij niet te Antwerpen haren architect te zoeken, maar 
had dien wel in Eriesland kunnen vinden." 

Wij voegen aan het bovenstaande toe dat het stadhuis 
te Eraneker o. a. voorkomt in het werk: La Re

naissance eu Bclgique et en Ilollande, van Francois 
Ewcrbeck, hoogleeraar te Aken, en Albert Neumeis-
ter, architect te Meiningen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Te Muncheii hoeft eene luisterrijke manifestatie plaat* gehad 

ter eerc van Prof. Max Von 1'ettenkofer, bij gelegenheid van zyn 
vijftigjarig doctorjubilé. I>it had plaats in do hiertoe rijk versierde 
/aal van het raadhuis, alwaar zieh de vertegenwoordigen* van 
een groot aantal wetenschappelijke instellingen en corpora tien 
met het gemeentebestuur en talrijke vrienden en vereerders van 
den jubilaris hadden vereenigd. Nadat hij door de beide burge
meesters was binnengeleid en naar zyno prachtig versierde eere-
plaats was gebracht, nevens welke zyne tainilie in eenen halven 
Dring /at geschaard, volgden er verscheidene toespraken. I'rof. 
Angoror, deken der medische faculteit, overhandigde hem het 
vernieuwde doctoraal diploma. I>r. Lossen, secretaris tier academie 
van wetenschappen, deed medetleeling van de ridderorden, waar
mede de jubilaris door den Keizer, door den l'riiis-rogcnt van 
Beieren en door den jeugdigen Koning van Servië was begiftigd, 
waarna voorlezing werd gedaan van de ingekomen geluk wenschen 
van de keizerin Augusta Victoria, prins Kupprccht van Heieren, 
hertog Karei Theodoor van Beieren, alsook van den 1'ruisischcn 
staatssecretaris Bötticher, den keizerlijken stadhouder van Klzus-
Lotharingen, den l'ruisisehen minister van eereilienst en onderwijs, 
enz. Door I>r. Kohier, directeur van het rijksdepartement voor 
openbare gezondheid, werd den jubilaris een felicitatie-adres van 
die instelling aangeboden. Namens de geneeskundige hoofdcom
missie, alsook namens den Munchener I Jezondheidsraad werd dat
zelfde gedaan. Vervolgens werd hem door den oudsten burgemeester 
de gouden burgertncduille der stad Munchen ter hand gesteld. 
Al deze aanbiedingen hadden plaats onder toespraken, waarin 
zijne hooge verdiensten op medisch, hygiënisch en ander gebied 
gehuldigd werden, en waarop hij telkens antwoordde. Kvenzoo 
ging het bij de verdere gelukwcnschen, die hem namens den 
Senaat der Munchener universiteit, het bestuur der technische 
hoogeschool, enz. werden aangeboden. Het verdere gedeelte der 
bijeenkomst had een minder officieel karakter en was meer aan 
gezellig samenzijn gewijd. 

Het 'rijdschrift Kiiamisehe RuwUekau te Coburg heeft eene 
prysvruag uitgeschreven voor ontwerpen welke geschikt zijn om 
uitgevoerd te worden in porselein, in klei of in glas, in eene of 
meer kleuren, en kunnen dienen öf tot huiselijk gebruik, ftf til 
kunstvoorwerpen. 

— De voorzitters van een aantal arbeidsraden in Zuid- en 
Wcst-Duitsehlund hebben op 11 Juni te Mainz een vergadering 
gehouden, die geleid heeft tot de stichting van een vereeniging, 
welke een blad /al uitgeven, geheel gewijd aan mededeelingen 
op het gebied dier instellingen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VUKAVKNIIAGK. Bij beschikking vau den Minister van Binncu-

Inudschc Zaken en van Buitenlandsche Zaken, rijn benoemd tot 
jurv-leden voor de afdeeling „Schoone Kunsten" op de World's 
Columbian-Kxhibitinn te Chicago, buiten bezwaar van 's Rijks 
schatkist, He heeren Hubert Vos, kunstschilder, acting commis-
sionncr van de afdeeling „Schoone Kunsten** der bovengenoemde 
tentoonstelling voor Nederland te Chicago, en Louis Apol, kunst
schilder alhier. Voorts zijn de heeren D. Blooker, lid der firma 
J. ('. Blooker, te Amsterdam; II. T. WÜkens, chef der firma 
Van Duiken Weiland & Co., te Rotterdam; K. II. Krelage, 
lid der firma K. H. Krelage A Zn. te Haarlem en I'. von Saher, 
conservator van het museum van kunstnijverheid van de Ned. Maat
schappij tot bevordering van nijverheid, te Haarlem, voor Neder
land benoemd als leden der jurv voor de tentoonstelling te Chicago, 
de afdeeling „Schoone Kunsten" uitgesloten. 

— Het (ieuieente-Museum is door schenking van het Uitvoerend 
Comité der Intern. Sport-, Visscherij- en l'aardeiitentoonstelling 
verrijkt met alles wat op den bouw van het gebouw betrekking 
heeft, bestaande in '25 ontwerpen, plannen, iletailteekeningen, 
plattegronden, enz., benevens catalogus, verslag en diploma, aan 
liet comité aangeboden door de „Maatschappij tot bevordering TH 
r'abrieks- en Hundwcrksnijverhcid". Ook zijn bijgevoegd tie cliché, 
voorstellende de facade van 't gebouw en de oorspronkelijke teeke
ning van O. Kerelman, door hem ten behoeve van de reclameplaat 
vervaardigd. 

— lï. en W. stellen den Kaad voor, in overeenstemming met 
de commissie van bijstand iu het beheer der genieenteguwfabriek, 
ten behoeve van de fabriek een bedrag TU ƒ16.000 boHchikhaar 
te stellen, ten einde voor de nieuwe stokerij aan te schatten een 
sedert eenigen tyd uitgevonden inrichting voor het ontladen der 
retorten, welke naar de mededeeling van den directeur groote 
voordeden aanbiedt. 

AMSTKHOAM. De heer A . K. I*. F. K. van Hasselt, administrateur 
van de Holl. IJ/. Spw. AI pij., zal wegens zijne benoeming tot lid 
van den raad van administratie zijne tegenwoordige betrekking 
neerleggen, doch denzelfilen werkkring als gedelegeerd lid van 
genoemden raad behouden. 
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— Ter beoordeeling van liet décor voor den nieuwen Stadn-

sc houwburg te Amsterdain \H een kcuringconimisaie benoemd, 
bestaande uit de heeren Jan Springer, L, \V. K. Wenekebaeh en 
W. Stnmpff. (Amst ('/.) 

In de Woensdag gehouden vergadering van den gemeen
teraad werd door den voorzitter verklaard, dat Burg. en Weth. 
de iu de vorige zitting verdaagde voordracht betreffende de 
regeling der jaarwedden en de titulatuur der ambtenaren van 
publieke werken nader zullen in overweging nemen met het 
oog op eene mogelyke reorganisatie dier afdeeling. Zij doen dit 
naar aanleiding van het gebeurde bij het Wilhelininngasthuis en 
behouden zich intusschen de vryhcid voor, reeds bij de aanstaande 
begrooting eenige traetenientsverboogiugen voor te «tellen. 

In dezelfde vergadering werd door den voorzitter medegedeeld, 
dat aan de Duinwater-maatschappij eene boete is opgelegd van 
ƒ2500 per dag, aan te vangen met 1 dezer, daar gebleken is, 
dat de maatschappij niet tie baar door de gemeente, volgens 
overeenkomst, opgelegde werken van uitbreiding nog geen of 
nauweljjks aanvang beeft gemaakt. 

UTRKCMT. De algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeni
ging voor loeaalspoorwegen en tramwegen zal op Vrydag 14 
Juli a. s., in een der lokalen van bet Park 'Inoli, alhier plaats 
vinden. 

• De Raad besloot eenige belangrijke historische archieven 
over te nemen van het Burgerweeshuis en ontving een aanbod 
van het Itrechtsch Provinciaal < ie noot schap vau Kunsten en 
Wetenschappen om een door deu heer A. J. Der Kinderen te 
ontwerpen en te vervaardigen geschilderd glasraam iu het trap
penhuis van bet l'niversiteits-gebouw te plaatsen. Het hoofdidee 
zal zyn: de Stedemaagd het ontwerp van het gebouw aanbiedende 
aan de Academie. 

1$. en W. zullen over dat aanbod preadviseeren. 
— De directeur der gasfabriek is gemachtigd als deskundige 

op te treden ter taxatie der gasfabriek te Bussum. waartoe de 
l trechtsche Kecbtbank hem heeft benoemd. 

D K L I T . De 4de dezer maand was voor den beer .1. den Bman
ker een gewichtige dag, wijl het öli jaar geleden was. dat hij werd 
aangesteld bij het brandwezen; sedert 1N72, kort na den brand 
der nieuwe kerk, vervult hij nog met jeugdigen ijver het ambt van 
opperbrandineester. Ter herinnering aan dezen dag bood het ge
meentebestuur hem, by monde randen burgemeester, eene gouden 
herinneriiigsmedaille aau. 

Van de brandmeesters ontving de juhelaris eene prachtige 
gravure-tioupil Winlerseene in A'rotrdhun; NCÏV- York,0j>het ooge n-
blik dat de brandweer wordt gealarmeerd. Deze fraai omlijste 
gravure rust op eenen standaard. De adsistent-brandmeesters boden 
hem een tegeltableau aan, voorstellende den brand van ilen Nieuwen 
Kerktoren ("-•> September 1872» en vervaardigd op 1"> tegels in de 
fabriek van de heeren Joost Thooft en l.aboucbèrc alhier. De 
schilder L. Sent" ontwierp dit schilderstuk. De leden der vrijwillige 
brandweer boden bunnen opperbrandineester mede een tegeltableau 
aan, vervaardigd door onzen vroegeren stadgenoot, den heer II. 
Breedveld, geëncadreerd en rustende op eenen standaard. Ken 
album niet ile portretten der leden vergezelde dit geschenk. 

Ook van vele andere stadgenooteu mocht de heer Den Braanker 
op dezen gedenkwaardige!! dag gelukwenscbeii ontvangen. 

II\i;i.l\oi;\-. Den laatsten dag der vorige maand werd hiereeno 
vergadering gehouden, welke ten doel had do oprichting eener 
vereeniging van werkbazen en fabrikanten, tot veredeling van bet 
ambacht en bescherming der belangen van de nyvereii in het alge
meen. De oproeping daartoe was uitgegaan van dc heeren S. 
Bakker, opzichter vun den waterstaat en architect, I'. van der 
Wcrtt', gemeente-architect eu J. V. Jansen, gepensioneerd onder
wijzer. Van ongeveer 40 opgekomeiien verklaardeu zich 88 per
sonen voor het oprichten der vereeniging; overgaande tot het ver
kiezen van ecu bestuur, werden daartoe benoemd de heeren S. 
Bakker, architect, A. van der Meer, bouwkundige en timmerman, 
A. Pluntcngn, smid, T. Voskuil, liuisschilder, en J. van Hulst, 
steenfabrikant. In eene volgende vergadering zal een reglement 
worden gemaakt. 

Ai'M.oooKN. De concension nrissen der Apeldoornsehc Trammaat-
schappij hebben aan de aandeelhouders bericht dat, wegens onvol
doende deelneming, de lijn niet kan tot stand komen. 

ZfKRIKSEE, De voordracht voorgemcentebouwmeewter bestaat uit 
de heeren: Jan de Quack te l'trecht, J. 11. <'. van Kaamd te 
's-Hage, 11. van Hilten te l'trecht, G. Albertsma te Opsterland 
en L. Couvée te Delft. 

KNKHII/.KN Tusschen het gemeentebestuur cn de directie der 
gasfabriek alhier is een geschil gerezen. Dc fabriek is volgens 
contract verplicht gas tc leveren van Hi kaarsen lichtsterkte. De 
gemeente-ambtenaar, ln-last met de controle, beweert,dat bet gas 
vele avonden onvoldoende, soms zelfs zeer slecht is geweest, 
waarom het gemeentebestuur de directie heeft beboet met /'15 
per avond. Bovendien is het toestel (liroud, dienende tot meting 
der lichtsterkte, naar Parijs opgezonden geweest tot herstel, en 
niet op tijd herplaatst, waarvoor eene boete is opgelegd van ƒ 160. 
Volgens den directeur der fabriek heeft het gas steeds aan den 
gestelden eisen voldaan, en is het niet op tyd herplaatsen van 
het toestel CHroud geheel buiten zijne schuld, weshalve hy geen 
genoegen neemt met de opgelegde boeten. Thans zal het geschil 
door scheidsrechters worden beslecht, waarvan de kosten zullen 
komen ten laste der verliezende party. Als arbiter voor de gemeente 
zal optreden de heer J. J. Mollenia, directeur der gasfabriek te 
Zwolle. 

B O L S W A R U . Door den gemeenteraad is benoemd tot genieente-
arehiteet de heer II. Vryburg, gemeente-architect van Ooststel li uit
werf te Oosterwolde. De stemming had plaats als volgt: 

Ie •temming: II. Vrijburg •>, .1. Bogtstra a", I. i. de Jong en 
D. Monsma ieder 2 stemmen. 

2e vrije stemming: Vrijburg li, Bogtstra 4. I. J. de Jong 2 en 
Monsma I stemmen. 

Herstemming: benoemd de heer 11. Vryburg met 8 stemmen; 
i dc heer Bogtstra bekwam 4 stemmen. Gemelde vier heeren kwamen 

voor op de aanbeveling van Burgemeester en Wethouders, alpha-
I betisch gesteld. Het aantal sollicitanten bedroeg f)3. 

— De van lil Juli tot 11 Augustus alhier te honden 
! internationale tentoonstelling van petroleum-toestellen voor ver

lichting, verwarming en dryfkracut doet het beste verwachten. 
Het tentoonstellingsgebouw, geheel voorzien van waterleiding 

• en ingericht voor drijfkracht, is uitstekend. Op het ruime terrein 
j voor het gebouw, dat met bloemperken en een fontein smaakvol 
! wordt ingericht, zal een bakkery. door petroleum gedreven, in 
i werking zijn. Het programma der feestelijkheden is zeer uitgebreid. 

PKKSON ALIA. 
In Nederlandsch-lndië iri: 

Ontstaken; Op verzoek, eervol uit's lands 
dienst, met ingang van 2 Aug. de hoofd
inspecteur der spoorwegdiensten en van het 
stoomwezen, tevens chef der afd. spoor-eu 
tramwegen en stoomwezen van het depart, 
der burg. openb. werken, J. K. Kempees. 

Benoemd: Tot ndj.-chcf der Be afd. bij de 
staatsspoorwegen, de inspecteur2e kl. II. V. 
van Stipriaan Luïscius: tot map. 8e kl. voor 
het toezicht op de spoorwegdiensten en het 
stoomwezen, A. N. van Meerteu. 

Werkzaam gesteld- als tijdelijk chef der 
werkplaatsen bij de exploitatie van den 
staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust D. 
L. Uraadt van Koggen. 

Gedetacheerd; by den aanleg der lijn 
Preanger Tjilatjap, de opzichter BekLW. 
Kamers en de ontleropz. le kl. S. vnn der 
Heijden; bij de exploitatie der Westerlynen 
de tijdel. onderopz. Be kl. van dcu aanleg 
der lijn Preanger-Tjilatjap II. Oudhofl'. 

Ontheven: (eervol | van het beheer der 
He sectie van den aanleg der lijn Preanger-
Tjilatjap, de tijd. ingenieur 2e kl. ('. t'roll. 

Heiast • met het beheer der Se sectie voor
noemd, de bouwkundige ambtenaar le kl. 
A. Hesselink. 

Ier/eend: een jaar verlof naar Luropa 
ann den l" commiesbQde staatsspoorwegen 
J. vnn Aalst. 

— Bij ilen Waterstaat iu Nederlnndsch-
Indië zijn : 

Overgeplaatst', van de residentie Soerabaja 
i naar de res. Semarang. de opzichter 2e kl. 
1 G, Raap: van de ros. Batavia naar de ros. 

Probolinggo, de opz. le kl. ('. J. Cohen. 
Geplaatst: in de residentie Batavia de 

benoemde opz. '.'»• kl. -I. <ï. de Lassasie. 
I Gedetacheerd: bjj den aanleg van staats

spoorwegen I-u geplaatst bij de lijn Preangor-
j Tjilatjap, de benoemde opzichter lie kl. <•. 
; J. II. Koen. 

Bij het kadaster iu Nederlandsch-lndië 
! zijn verplaatst: van (ïuroet (Preangerl naar 

Poerworedjo de landmeter ;(e kl. A. Th. 
l-'urncé, met bepaling dat hij aldaar als 

I chef zal optreden; van Tjiandjoer naar 
tiaroet de landmeter 8e kl. J. C. C. van 
Driesaehe; van tiaroet naar Tjiandjoer, de 

i adjunct-landmeter 8e kl. 11. !•'. Kübr. 
I — Voor de gedurende de maand Juni 
j gehouden eindexamens der Kyks polyteeh-
| niscbe school te Delft hadden zich aange

meld 51 candidaten en bovendien voor het 
1 teehnologen-e.xamen tweede gedeelte 7 candi-
j daten, voor het eerste en tweede gedeelti 
I \\ candidaten en voor het eerste gedeelte 
I !» candidaten. Van deze 7n candidaten trokken 

zich vóór id' gedurende het examen 7 candi
daten terug. 

Toegelaten werden voor het examen C: 
voor art. til: Jhr. I'. L. C. van Doom, 

S. J. J. II. van Lmbden, C. M. r'rijlink, 
P. J. I'ritzlin, J. E. 0, van Oeiins, YV. A. 

| L. van (ieiiua, J. Haringbuizen, IL C. M. 
Hennas, P. Boogenboom, M. II. de Jongh, 

A. J. C. von Kellner, E. J. Kist, W. Oltmans, 
II. W. van Kossem, IL J. Verliellouw, Jhr. 
J. C. van Reigersberg Versluvs. P. .1. Ott 
de Vries; 

voor art. 62: L. C. Dumont; 
voor art. bh1: J. de Beurs, Jhr. M. Rap-

purd, J. II. Wilton; 
voor art. t»4: (i. II. Brandt,!".. K. Buyn : 

S. A. tionzalves, S. O. Hevmering, J. J. 
Iloogcnboom, II. C. Kros," M. L. Bleu-
laiul van Oordt, A. .1. Koelofsz, J. H. O. 
Schetter. C. P. Stoel, IL V. Tliijssen, 11. 
Verinnen, J. H. Wilton: 

voor art. (ió: K. J. Boers, A. IL vau 
Leasen. 

Voor het examen B. werden toegelaten : 
voor art. (10 (derde gedeelte): H. Baucke, 
J. Boeseken, I'. A. Kuinpscbreur, L. W. IL 
Westerbaan Muurling, W. Nienneyer, L. 
Schaap; 

voor art. tiü (3e gedeelte). A. v. Dolden, 
J. J. Klompé, J. A. A. M. van Loon. II. 
ter Meulen, H. vau der Wonde: 

voor art. 60 (1ste gedeelte): I». Bisschop. 
J S. Gallay, P. M. van llaarst. A. Heldring, 
li. .1. van r.rp Taalman Kip, II. 1. Koning, 
A. .1. M. Leeawenberg, s. II. Meihuizen. 
,1. Kutten, II . vun <lor Woude. 

Door den Minister vun Waterstaat, 
II. en N. zijn benoemd tot buitengewoon 
opzichter: 

1'. Smits A/.., voor ii maanden hij de 
werken tot verbetering der Mnns onder 
Bereen en Bambeek : 

O 

.1- D. Wever, van I Augustus 1898 tot 
I Augustus I8'I4 bij de werken tot ver
vanging van het stoomgemaal te Schellink-
wonde; en 

.1. I-:. Kriens. tot I Januari 18(14 bij den 
bouw vnn een (jzeren draaibrug op steenen 
onderhouw over den geknnaliseerden Hol
landschen IJsel ti' Montfoort: 

en zijn geeontini ril tot 1 Augustus 1834 
als buitengewoon oplichter bjj den bouw 
van het stoomgemaal te Schellinkwoude: 
J. dc Kingb en II. I'obbriiwo. 

— De opz. 'te kl. hij het hoschwezen op 
.lava en .Madnera W. .1. van Spall, is eervol 
uit Viands dienst ontslagen. 

Aan onzen vroegeren landgenoot, den 
lieer Stieltjes, hoogleeraar te Toulouse, is 
door de Fransche Academie van Weten
schappen de prjjs l'etit d'Ormov. voor wis
kunde, toegekend. 

— Tot gemeente-architect te Itolswnrd 
is benoemd de heer II. Vrijburg te Ooster
wolde, thans in gelijke betrekking voor de 
gemeente Ooststellingwerf werkzaam. 

VAC A NTE 1! KT K E K KI ,\( i I'. X. 
— I. co ra ar ia het rechtlijnig en bouw

kundig tcekencn aan de ambachtsschool te 
Haarlem. Jaarwedde /'70U Adres den heer 
O. I.. van l.enncp aldaar. (Zie ni/ml.in tm. 27.) I 

— Bekwaam persoon I'. t;., in 
eene bouwkundige zunk, om behulp/nam 
te zijn in dc administratie en het bouw
kundig teekenen. Adres lett. V. bij de boekh. 
Gebr. Poot, te Rotterdam. 

— Opziehter-teekenaar. Ilon. 
/8(i a riotl per maand. Adres no. 1018, Sejjf-
t'ardt's Annonceiibureaii, Amsterdam. 

S e h e e | i s t e e k e n a a r. Loon naar ! 
bekwaamheid. Adres lett. II. D.. Kruisman 
en Co., Amsterdam. 

— I. eer a ar in scheikunde, natuurlijk.' 
geschiedenis, technologie en warenkennis 
ann de II. I!. S. te Veelldain. Jaarwedde 
/•2IKIO. Adres den Kurg. vóór 24 Juli. 

ADVERTENTIËN. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDINC. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
ij .tetli 

l'/i un. 
I liet Coll-
T K I I U A M . in 

Op tlaiintltif/ don 
ISWtt dos namiililags te 
(tiireeii wicl i t i jd) . /al 
traal Personenstation to AM 
hot lokaal naast do wachtkamer 3o 
klasse (ingang Vostihulel worden aan
besteed : 

Volgons bestek No. 51»*. 

l i r t wi jz igen on iiiti>reldeH 
van liet NtatioiiMgebouw 
B o r n e . 

Ha in i n » < ««MM». 
Hot bestek is togen betaling van 

/' I por exemplaar verkrijgbaar ann 
liet ('ontraal Administratiegebouw dor 
Maatschappij aan hot Droogbak to 
A M S T E R D A M bij den Portier ot' op franco 
aanvraag mei toezending eoo lot be
drag in jiDstirixKel of postzegels (ann 
aanvragen /.onder bijvoeging van bot 
bedrag wordt g e e n g e v o l g gegeven) aan 
liet b u r e a u Weg on Werken. K a m e r 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
s tek vermeld. 

He AiliiiiiilMti'ntcur. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDINC. 

en iSei Juli 
;s ton I 1 / » ure 
zal in het Con
to A M S T K K D A M 
wachtkamer 3e 
• i worilon aan-

Ambachtsschool te Haarlem Op tHsinilnp tien Maten .lult 
1893. (leg namiddags ton 2 ure (locale 

\tijd), aan het Centraalbureau der Maat-
G E V R A A G D tegen hëlf AugustusIschappij tot Exploitatie van Staats-

«•en I.DI'.lt A \ IC in hot Rechtlijnig] spoorwegen bij do Moreelse Laan tc 
L'trecht, van: en Bouwkundig Teekenen, 

Salaris /'700 's jaars, aantal lesuren : 
ongeveer 1% 's weeks. 

Stukken in te /.enden bij den hoer 
ti. L. VAN I.ENNEP, Waufiurei, I:'. 

AANBESTEDINC. 
Op lliiitiitliio don l ï . l e i i J u l i 

des middags te twaalf uren . 
zal door BURGEMEESTER on WET
HOUDERS der gemeente LEIDEN, 
op liet Raadhuis aldaar, i lHillM'Mteed 
worden : 

H e t v e r r i c h t e n v a n eenige 
w e r k z a a m h e d e n a a n de 
N C H O O L d i K K O l W K X . 

(in Zere ti Perceelen). 
liet bestek en de teekeningen liggen 

ter inzage en overname op het Bureau 
run (ieiiieenteiierken op eiken werkdag 
de besteding voorafgaande, van 's mor
gens » tot 's namiddags tc 4 uur, en 
zijn de bestekken aldaar a t ' 0 . 4 0 por 
stuk (franco per post n l'O. I.ïi ver
krijgbaar. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Dinsdag 11 Juli ]d!t:i, des middags 
te t w a a l f uren, aanvangende bij de 
Hoogere Burgerschool voor Jongens. 

Verdere inlichtingen ter Bureau Ge
meentewerken. 

Bestek Xo. 600. 
H e t m a k e n v a n de grond

w e r k e n , het n i t h r e i d e n 
en wi jz igen v a n Mporen 
en wiNMel» en het uitvoe
r e n v a n d a a r m e d e i u ver
band »t na mie w e r k e n , t en 
behoeve v a n de u i t b r e i 
d i n g v a n het Kttation A M -
K T II KI» A .11 W . P . 

B e g r o o t i n g / 1 « » 2 0 0 . — . 

De besteding geschiedt volgons ji öö 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den Susten Juni 
1893 ter lezing aan hot Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan bet bu
reau van den Heer Sectie-Ingenieur II. 
E. BEUNKE te l'trecht en is op 
fcaiteo aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen tegen beta
ling vun /' I.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie--lnge-
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet. terrein zal geschie
den den 17don Juli 1808 ten 11.80uur 
voormiddags ( West Knrojieesehe tijd). 

U T H K I ' H T , don 'iHsten Juni 181)3. 

Op Jlttrtitrftiff il 
lti»3, des na middag 
( G r e e n w i c h t i jd) . 
traal Personenstation 
in liet lokaal naast de 
klasse (ingang Vestibule 
besteed : 

Volgens bestek No. ö(i(). 
H e t m a k e n v a n een nieuw, 

groo ter g o e d e r e n l o k a a l 
a a n het MtiitioiiMgehonw 
K A A I t X en van k l i n k e r -
bONtratingen op het voor
p le in met v o o r z i e n i n g e n 
i n de a f w a t e r i n g . 

K a m i n g / 7<MM». -
Het Bestek is tegen betaling vau 

ƒ1.— per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan hot Droogbak te A M -
S T K K I I A M hij don Portier, of op franco 
aanvraag, met toezending van bot bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van liet be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aan hot Bureau Weg eu Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in hot bestek 
| vermeld. 

He AiliiiiiiiMlrnteiii'. 

Ministerie van Justitie. 
Openbare Aanbesteding. 
Op II in ueleta lie st IS a is l i 

IHH3. dos namiddags to i uren (plaat
selijke tijd), zal iu een der lokalen van 
bet Departement van Justitie te's-Gra
venhage, in hot openbaar, bij enkele 
inschrijving worden aanbewteed : 

Het houwen v a n 15 A m b t e -
naarMwoningen voor het 
KijkN-OpvoedingNgeNtieht 
te .A vereent. 

• t a m i n g / 35.700. 
liet bestek no. mot 1 liestcktee-

koning op aanvrage, tegen betaling 
van f 1.15, franco verkrijgbaar bij do 
GEBROEDERS VAN CI.EEF. Iloek-
hiindelaars. Spui Xo. '>.S«, te 's-Graceu-
hage, en ligt met nog 7 Detailteeke-
ningeit ter inzage in do Directiekeet, 
op het terrein van hot Rijks-Opvoe
dingsgesticht te Arercest, alwaar op 15 
J u l i IH!»:i, des namiddags ten l ' / 2 

ure (plaatselijke tijd) aanwijzing zal 
worden gehouden. 

Inlichtingen zijn te vorkrijgen bij 
den Ingenieur-Architect voor de Gevan
genissen en Rochtsgebouwen, Depar
tement van Justitie te 's-Gravonhnge. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1898. 
De Minister vnn Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 
P. J. VAX REUMA. 

o- -o 
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EKOPPOÜ 

ft 

ARNHEM | 

1 K O N I N K I N E D E R L T F A B R I E K 

VAN KOOKMACHINES VOOR 
HOTELS en GROOTE INRICHTINGEN. 1= 13 

Geheel verbeterde Constructie van 
VUURHAARD, OVENVERHITTING, 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODEL IN WERKING TE ZIEN AAN DE FABRIEK 

VAN P.NOPPEN, HOFLEVERANCIER VAN Z.M.DEN KONING. 
V e l p e r b u i t e n s i n g e l , A R N H E M . 

Hontbereidiiiö; tegen bederf. 
livaiiiH'criiiriolifiiitt. 

H LENSINK, 
H O U T H A N P E L , A R N H E M . 

l e v e r t p n w k l a a r j c e k y a n i M e e n l ( r o t 
e n x w n m v r l l ) 

Rasterwerken, Schuttingen, Vloeren, 
Y l o e r r l b b e n . B r o e i b a k k e n , e u r . r n i . 

E e n i g aseker w e r k e n d reuk- en 
klenrlnoM m i d d e l . 

A H VAN BERGEN, 
FABRIKANT Tb: 

Heiligerlee, prov. Gion. 
S P E C I A L I T E I T IX 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

Torenuurwerken 
| i t I D K L O K K E K 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
A N T W E R P E N 1885. E E R E D I P L O M 4. 

tiionden en Z i l v e r e n M e d a i l l e » * . 

KRIJTWIT!!! 
ltijzonder gefehikt voor de vul l ing 

vaa H r n n d k n x t e n . H t n e a i l o o r -
n e r k . K l o n v e r r enz. 

VERFMALERIJ vun 

P. VISSER DZ. 
Koog «id Zaan. 

I The Palatine Insurance Company Limited 
Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 

gevestigd te M A N C H E S T E R . 

MAATSCHAPPELIJK K A P I T A A L f 12,000,000.-
Il irccfciir voor l 'cderlnnd: 

C. C. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
S l u i t I n d i v i d i i e e l e e n Col l ec t i eve V e r z e k e r i n g e n met F a b r i 

k a n t e n , A a n n e m e r » en andere W e r k g e v e r » tegen « é é r voor-
deel ige V o o r w a a r d e n . 

SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

BECKER &BUDDINGH. 
A r i i h p m . 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

W A T E R H A M - I I O E K J I E E T -
KN ANBEBF, 

I X M T R C M E M T E N , 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

O e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n 

l ^ e i l s c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

MARTIN & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Groote voorraad G E D R A A I D E en G E P O L I T O E R D E 

H O O F D - EN T U S S C H E N B A L U S T E R S 
in diverse modellen. (.4) 

.4 TH. W. SANDERS & C°., „ 
BS Chemicaliën. | 
1 X L A U R I E R G R A C H T 73. A M M T E R D A M . * 
1 S leveren tot « e e r billijke prijzen speciaal voor H H . bouw- g 
">ö ondernemen: os 

1% CARBOLINEUM „AVENARIUS", « 
* Z E E G R A S , M I . A K K E X W O I J , M E N I E , P I J P Z W A V E I . enz. 

P e l t & Co. 
HOI'Till It til. tiilaHhnven 4 1 . 
H-HOSi'll. K a n a a l l> » 3 . 
Handel in alle soorten boainnaterialeii. 

ROLLUIKEN 

E. M C M H T E R . 
ItililirtliiliHlratil To. A3. 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aanleg van K l e e t r l « e h e 

v e r l i c h t i n g . Fabriek vnn M ' C I I T h l U ' K -
D K r i t o i ' K N K K s . K l . r r T l l l s r l i r , SCHEL
LEN, TELKPHOON8, BLIK8EMAFLEI-
D K R S en S I ' K I ' . K K l i l ' I Z F . X . 

van K t a a l of van H o u t worden idndB 1HOO 
onder g a r a n t i e geleverd door den uitvinder 
on fabrikant M 11.11 K . I . M T I L X A X K I , 
K e m a e h e t d . 

Generaal Agent voor Nederland en Koloniën: T ff. TISSOT Jr, AMSTERDAM 

Kanfoor voor Ailminii-tratic en Personeel, 

C. GERHARD & CV 
Crrimluirg-wal O. Amsterdam. 

Belasten rich speciaal niét den AAN- en VERKOOP van n e t t e « a k e n . 
Het plaatoea van KI.IN'K PERSONEEL voor Fabrieken, Bouwondernemingen aU 

nnder»iiit«, wordt Hoeren Patroon» beleefd aanbevolen. 
H l l I U k e e e n d l t l e i i . 
Inlichtingen en Prospoctussen op franco aanvrage vorkrHgbnnr. K A M I N I K ge

opend vnn ntprgeni o -7 ti«r. 
Ter drukkerij der Vennootschap „Het Vaderland". 

R E D A C T O R : F. W. V A N G E N D T JCz., VAN-SCEYKSTKAAT 117, 'S-GRAVENIIACR. 

D E T E N T O O N S T E L L I N G T F CHICAGO. 

IX. 
In de onmiddellijke nabijheid van het tentoonstel

lingsterrein is een reusachtig gebouw verrezen, dat 
den weidschen naam draagt van „the Spectatorium." 
Het voornemen bestond om in dit gebouw op geheel 
nieuwe wijze een voorstelling tc geven van dc ont
dekking van Amerika. Het is jammer, dat er misschien 
van deze voorstellingen niets zal komen, daar de 
maatschappij, die het gebouw deed oprichten, onlangs 
failliet is gegaan. 

De gevels zijn van staff, in den Spaanschen Renais-
sance-stijl der 16e eeuw; een flinke koepel bekroont 
het geheel. Het eigenlijke amphitheater, waar 5000 
toeschouwers kunnen zitten , neemt slechts een be
trekkelijk klein deel van het gebouw in. Het overige 
wordt in beslag genomen door het tooneel, dat den 
vorm van een reusachtig cirkelsegment heeft; slechts 
een derde daarvan is voor de toeschouwers zichtbaar. 
De schepen van Columbus zouden op ware grootte 
in werkelijk water varen. 

In het gebouw voor vrije kunsten begint thans meer 
te zien te komen. De afdeelingen van Frankrijk, 
Duitschland, Engeland en van Noord-Amerika zijn 
nu geopend. Zooals het zich reeds verwachten liet, 
spant de Fransche afdeeling dc kroon. Ken prachtig 
portaal in den bekenden Nco-Grec-stijl geeft toegang 
tot een reeks van sierlijk gedecoreerde zalen, die 
door een velum zijn afgedekt, en die den bezoeker, 
als hij door de wandeling in het reusachtig gebouw 
vermoeid is, menig aantrekkelijk rustpunt aanbieden. 

Minder fraai als geheel zijn de afdeelingen van 
Engeland en Amerika. Het schijnt, dat men hier alles 
in hoofdzaak aan de exposanten zeiven heeft over
gelaten. Wel heeft Amerika een soort van gevel met 
portaal gemaakt, doch dit is niet van veel effect; 
Engeland heeft in het geheel niet door een of andere 
architectonische omlijsting het aanzicht van zijn af
deeling pogen te verhoogen. 

De Duitsche afdeeling bezit een fraai portaal van 
gesmeed ijzer, doch de architectuur daaromheen is 
wel wat zwaar. Oostenrijk heeft een zeer sierlijk por
taal , Spanje een gevel in Moorschen stijl, Nederland 

een portaaltje, dat tamelijk pover genoemd mag worden, 
en dat ik hoop, dat niet het werk zal zijn van een 
vaderlandschen architect. De Nederlandsche afdeeling, 
hoe klein ook, heeft iets leegs, en geeft zeker geen 
duidelijk beeld van wat ons vaderland vermag. Waren 
de Delttsche tegelfabriek en de fabriek van kerksie
raden te Roermond niet met flinke inzendingen voor 
den dag gekomen, onze afdeeling zou niets bevatten, 
wat de Amerikanen aantrok. Het moet echter een 
vreemden indruk maken, dat een der hoofdinzendingen 
van een nog altijd als overwegend 1'rotestantsch bekend 
staand land een collectie Roomsch Katholieke kerk
sieraden is. De inzending van Delftsch aardewerk valt 
zeer in den smaak der Amerikanen. Vooral de tegel-
paneelen, meesterstukken van zeventiendu-eeuwsche 
schilders pogende weer te geven, en die door zoo 
menig kunstcritikus als dc zwakke zijde der Delftsche 
fabriek beschouwd worden , vinden hier te lande waar
deering. Het laat zich aanzien, dat er in Amerika 
heel wat Delftsch aardewerk zal verkocht worden. 

Het is wel jammer, dat ons vaderland in het hoofd
gebouw , zooals het gebouw voor Vrije Kunsten terecht 
genoemd wordt, niet beter voor den dag is gekomen. 
Er is hier in Amerika veel meer sympathie voor de 
Nederlanders, dan men in den regel wel denkt; de 
exposanten zouden vermoedelijk ook wel goede zaken 
gemaakt hebben, want de Amerikanen zijn koopziek 
en zien tegen een uitgaaf van ettelijke dollars vol
strekt niet op. Voor allerlei artikelen worden hier 
prijzen gevraagd, die men in Nederland fabelachtig 
zou noemen cn die toch zonder afdingen betaald 
worden. Het schijnt, dat er van Regeeringswcge in 
Nederland alleen wat gedaan is voor de afdeeling 
Schoone Kunsten, die dan ook goed vertegenwoor
digd is. Vierder schijnt zich de Regeeringszorg niet 
te hebben uitgestrekt. 

Ook het gebouw voor het mijnwezen is reeds zeer 
bezienswaardig. Vooral de inzending van Duitschland, 
die een overzicht geeft van de ijzer- en staalindustrie 
van dat land, trekt de aandacht. Engeland zinkt 
hierbij geheel in het niet; alleen de inzending van 
Nieuw Zuid-Wallis kan de vergelijking met Duitsch
land uithouden. Een kolom van mineralen, 18 M. 
hoog, geeft de hoeveelheid aan, die per seconde in dc 
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Vereenigde Staten geproduceerd wordt. Van onderen 
is een blok bitumineuze steenkool van 1.50 M. in 
het vierkant; daarop zijn geplaatst, al naarmate van 
hun volume, kalksteen, natuurlijk gas, petroleum, 
ijzererts, graniet, zout, zandsteen, phosphaatsteen, 
marmer, gips, mineraalwater, koper, zink, lood en 
andere metalen. De top wordt gevormd door blokjes 
zilver, goud, platina en eenige diamanten. De petro
leum cn de andere vloeistoffen zijn in een glazen bak; 
het natuurlijk gas wordt vervangen door een blok 
steenkool, dat het volume voorstelt, welk het gas 
zou innemen, als het door druk in vasten toestand 
gebracht was. 

In het gebouw voor het vervoerwezen wordt de 
aandacht vooral getrokken door de inzendingen der 
Amerikaansche locomotief-fabrieken. Wij zien er daar, 
die, met tender, vijf-en-twintig meter lang zijn en door 
veertien wielen gedragen worden. Eigenaardig is hier 
het type der locomotieven, dat geheel verschilt van 
het bij ons gebruikelijke. Kenmerkend is een groote 
klok, die geluid wordt indien de trein door een stad 
gaat. De rails zijn namelijk in de steden volstrekt 
niet door hekken ontoegankelijk gemaakt, en ieder 
moet maar zorgen niet onder den trein tc komen, 
als de klok geluid wordt. Eigenaardig zijn ook de 
locomotieven uit vroegere tijden; vooral die van 1830 
herinnert in niets aan de thans gebruikelijke. De 
Engelsche locomotieven hebben niet veel te beteekenen; 
beter zijn de Duitsche vertegenwoordigd, doch het 
komt mij voor, dat zij toch moeilijk hier in Ame
rika zullen kunnen concurreeren. 

DE PARTICULIERE ARBEIDSRAAD 
DOOR DE B O U W V A K K E N TIC AMSTERDAM 

OPGERICHT. 
Na vele en langdurige besprekingen en onderhande

lingen, mocht het eene gecombineerde commissie uit de 
afdeelingen Amsterdam der „Maatschappij ter bevorde
ringder Bouwkunst" en der„Vcrccnigingterbevordering 
van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland" 
gelukken, in de maand Mei van dit jaar, gesteund 
door de navolgende vereenigingen (behalve door de 
beide reeds genoemde afdeelingen): de afdeeling Am
sterdam van den „Ncderlandschen Schildersbond", 
de meubelmakersvereeniging „Amstels Eendracht", 
de metselaarsvereeniging „St.-Marinus", de timmer
lieden vereeniging „St-Joseph", de metaalbewerkers-
vereeniging „St.-Eloy", de timmerlieden vereeniging 
„Concordia inter Nos", de metaalbcwerkersvereeniging 
• Verbetering zij ons streven" en de „Amsterdamsche 
Stucadoorsvereeniging" tc Amsterdam een particu
lieren arbeidsraad, aanvankelijk alleen voor de bouw
vakken , op te richten. 

Tot voorzitter en secretaris-penningmeester werden 
door de leden van den particulieren arbeidsraad be
noemd de heeren C. Muysken, voorzitter der Maat
schappij ter bevordering der bouwkunst, en Mr. C. 
A. Elias. 

Het doel van den particulieren arbeidsraad en de 
middelen, waardoor men dit zal trachten te bereiken, 
worden in de eerste beide artikelen der statuten als 
volgt opgegeven : 

Art. I . De arbeidsraad heeft ten doel, door samen
werking van patroons en arbeiders de belangen van 
al degenen, die hierterstcde of in de aangrenzende 
gemeenten het bouwvak beoefenen, te behartigen en 
door bevordering hunner onderlinge samenwerking tot 
verbetering van de in du bouwvakken heerschende 
misstanden te geraken. 

Art. 2. Dit doel tracht hij te bereiken door: 

a. Het vereffenen van aan zijn oordeel onderworpen 
geschillen tusschen de verschillende categorien van 
personen, het bouwvak beoefenende, en hierterstcde 
of in eene d:r aangrenzende gemeenten woonachtig; 

b. het geven van adviezen, hetzij gevraagd of onge
vraagd , in zaken ol toestanden het bouwvak betref
fende en het aangeven van middelen ter regeling en 
verbetering; 

c. door alle andere geoorloofde en hem geschikt 
voorkomende middelen. Hieruit volgt, dat de Raad, 
evenals in de. meeste buitenlandsche wetgevingen is 
vastgesteld, én als scheidsrechter én als adviseerend 
lichaam zal optreden. 

De Raad bestaat uit 12 leden, waarvan de helft 
arbeiders eu de helft patroons, en een onpartijdig 
voorzitter en secretaris-penningmeester; arbeiders en 
patroons vergaderen gelijktijdig; aan het uitbrengen 
van adviezen door ieder der partijen afzonderlijk werd 
geen waarde gehecht, omdat men meende, dat juist 
het oordeel, dat door de samenwerking van beide zou 
tot stand gebracht worden, het meest vertrouwen 
zou wekken. 

De leden worden door de vereenigingen, die zich 
bereid verklaren door een jaarlijksche contributie de 
kosten van den raad te dekken, gekozen De patroons-
vereenigingen kiezen de patroonsleden, de arbeiders-
vercenigingen de arbeidersleden van den raad. Om tot 
lid van den raad gekozen te kunnen worden, behoeft 
men geen lid van een der contrtbueerende vereenigingen 
tc zijn, mits men aan de eischen voldoet van a: een 
tot het bouwvak behoorend bedrijf of ambacht uit te 
oefenen en daaraan minstens 5 jaren werkzaam te zijn 
geweest; b. den leeftijd van 25 jaar bereikt te hebben 
en c, minstens gedurende 2 jaar binnen Amsterdam 
of aangrenzende gemeenten werkzaam te zijn geweest. 
De raad vergadert eenmaal per maand; door de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werd, 
tegen geringe vergoeding voor ko>ten van ver
lichting en verwarming, een lokaal in haar maat
schappelijk gebouw aan de Marnixstraat 402 voor de 
vergaderingen ter beschikking gesteld. 

De leden hebben 4 jaar zitting; om de 2 jaar 
treedt de helft der leden af. 

De behandeling der zaken door den Raad is geheim , 
totdat door den Raad tot openbaarmaking is besloten; 
de leden verbinden zich door het onderteekenen der 
statuten en het huishoudelijk reglement, deze bepaling 
te eerbiedigen. 

Alle leden en de secretaris in het bijzonder zijn 
gehouden om klachten aan te hooren en in den raad 
te brengen. De woonplaats van den secretaris is Van-
Baerlestraat 4^, Amsterdam, en verklaart deze zich 
volgaarne bereid alle gewenschte inlichtingen te geven. 

In het huishoudelijk reglement is in art. 18 de 
belangrijke bepaling opgenomen welke personen als 
patroons worden beschouwd, nl. allen, die minstens 
een werkman (gezel) voor de uitoefening van hun 
bedrijf in dienst hebben. 

De jaarlijksche contributie is aanvankelijk vastge
steld op / 7.50 voor elkecontribueerende vereeniging; 
een geldelijk bezwaar tegen toetreding zal derhalve, 
met het oog op dit bedrag, slechts bij weinige ver
eenigingen bestaan, te meer daar deze som, bij 
toetreding van meerdere vereenigingen, naar alle 
waarschijnlijkheid voor groote vermindering vatbaar 
zal blijken. 

De raad hoopt, dat de andere ons ten decle be
kende, ten deele onbekende bezwaren tot ondersteuning 
van de pogingen van den raad, zullen verdwijnen, 
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wanneer zijne wijze van werken meer bekend zal 
zijn geworden, liet eenige wat de raad van allen 
zonder onderscheid vraagt is vettrouwen; wordt dit 
hem slechts geschonken dan zal hij aan zijn doel 
kunnen beantwoorden en kan hij bij uitstek een 
middel zijn, om de invoering van degelijke aan de 
te stellen eischen voldoende rijksarbeidsraden te be
vorderen. 

MB. C. A. ELIAS, 
Secretinis-penningincester van den particu

lieren arbeidsraad, door dc bouwvakken 
tc Amsterdam opgericht. 

VEREENIGING V A N GASFABRIKANTEN 
IN N E D E R L A N D . 

( Vet vo(g en slot van />ag. 218). 
Bij de voortzetting van de algemeene vergadering 

wekten de vraagpunten 10 en 11 over de betrekkelijke 
waarden der verschillende kolen- en cannelsoorten, 
ter beoordeeling van aanbiedingen bij aanbestedingen, 
groote belangstelling. Een der leden had voor de 
waarden van verschillende cannel- en bogheadsoorten 
een tabellarisch overzicht opgesteld, gebaseerd op de-
van die kolen gemaakte analysen. 

Van verschillende zijden werd echter de opmerking 
gemaakt, dat de overgelegde analysen der kolen geen 
voldoende maatstaf zijn voor de beoordeeling der 
waarde, i". omdat de analysen dikwijls van ouden 
datum zijn en de qualiteit der kolen uit eene mijn 
niet steeds dezelfde blijft, 2°. omdat de inrichting der 
gasfabriek grooten invloed heeft op de met eene zelfde 
kolensoort te verkrijgen resultaten. Bovendien geeft 
de kleine hoeveelheid kolen, waarmede geëxperimen
teerd wordt, zelden het gemiddelde der qualiteit van 
de kolen uit de mijn. 

Elke directeur beoordeelt dezelfde qualiteit der kolen 
uit de practische resultaten in zijne fabriek verkregen, 
en men vergete daarbij nooit, dat de qualiteit van 
eene kolensoort aanmerkelijk kan achteruitgaan, terwijl 
zij dan dikwijls nog lang opeen vroeger verworven 
goeden naam blijft teren, dien zij niet meer verdient. 

Bij de bespreking van vraagpunt 12 blijkt, dat er in 
ons land verscheidene fabrikanten zijn van vuurvaste 
steenen, welker fabrikaat, wat de qualiteit betreft, 
zeer goed kan concurreeren met het buitenland. Daar 
ons kind echter geen of weinig grondstoffen van deze 
industrie oplevert, zal de concurrentie steeds moeilijk-
blijven en zich moeten baseeren op lagere arbcids-
loonen, goede bakking, enz. 

De heeren II. II. Salomons, directeur van dc Imperia! 
Continental das-Association, gaf eene beschrijving van 
de machine tot het ontladen der retorten van Foulis, 
en van eene machine tot het laden van retorten van 
Foulis en Arrol, welke beschrijving door teekeningen 
werd opgehelderd. 

Bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden werd 
de heer Breunissen Troost te Sneek tot voorzitter, de 
heer Kros tot vice-voorzittcr en werden de heeren 
Brender a Brandis te Haarlem en Neurdenburg te 
Leiden tot bestuursleden benoemd. 

Ten slotte werd het woord verleend aan den heer 
Korthals Altes voor eene beschrijving van het centraal
station van de maatschappij Electra tc Amsterdam, 
welk station den volgenden dag op uitnoodiging van 
Electra zou bezichtigd worden. 

Daar de tijd voor eene uitvoerige behandeling 
ontbrak, gaf de heer Korthals Altes eene korte 
omschrijving van de voor- en nadeelen van het 
systeem wisselstroom-dynamo met transformatie van 

den hooggespannen stroom, en het systeem van ge
lijkgerichte stroomen met lage spanning. De groote 
afstand van de fabriek tot het punt van stroomlcvcring 
en de uitgebreidheid van Amsterdam pleitten voor 
wisselstroom. Dc oorspronkelijke stroom van 200o 
volts wordt te Amsterdam, door in de huizen ge
plaatste transformatoren, omgezet in eenen stroom 
van 72 volts. Verder werden dc kabels met concen
trisch aangebrachte heen- en terugleiding getoond en 
de wijze omschreven, waarop vertakkingen en aan
sluitingen van verbruikers worden gemaakt, enz. Ten 
slotte worden nog drie verschillende soorten electri-
citeitmeters beschreven en vertoond. Ken plattegrond 
van de stad Amsterdam, waarop de electrisch ver
lichte wijken met rood waren aangeduid, toonde aan, 
dat de electrische verlichting groote vorderingen heeft 
gemaakt. 

Verscheidene aangekondigde mededeelingen moesten 
wegens gebrek aan tijd achterwege blijven. 

Na een déjeuner in het Paviljoen van het Vondel
park , begaven de leden zich naar de gasfabriek te 
Nieuweramstel, waar o. a. de door den heer Salo 
mons beschreven trek- en laadmachine met belang
stelling in werking werd bezichtigd. 

Na een rijtoer door de belangrijkste buurten van 
Amsterdam, vereenigden de leden zich te 7 uren in 
.Unison Couturier, waar hun door de Imp. Cont. Gas-
Association een banket werd aangeboden. Behalve de 
leden der Vereeniging zaten mede aan verscheidene 
hoofdambtenaren der gemeente Amsterdam, verschil
lende hoofdambtenaren van de Imperial, waaronder 
eenige uit Londen daartoe overgekomen en andere 
genoodigden, zoodat het aantal dischgenooten tusschen 
125 en 150 bedroeg. Natuurlijk werd de voorspoed 
van de Imperial Continental Gas-Association, welke 
zoo menigmaal op onbekrompen wijze blijken geeft 
dat zij het streven der Vereeniging op prijs stelt, 
niet vergeten, en konden daarbij niet achterwege 
blijven zinspelingen op de moeilijkheden, welke tus
schen de gemeente Amsterdam en de genoemde 
Maatschappij bestaan, welke men hoopte dat spoedig 
uit den weg zouden worden geruimd op voor beide 
partijen zoo bevredigend mogelijke wijze. Het bleek 
daarbij meermalen, dat de quaestie, uit een technisch 
oogpunt, in het voordeel der Imperial werd uitgelegd. 

Den volgenden ochtend te y uren verzamelden zich de 
leden der Vereeniging en andere genoodigden van de 
Imperial op de gasfabriek aan den Haarlemmerweg, 
om deze te bezichtigen. 

Daarna werd het centraal-station der Maatschappij 
Ideetra met de belangstelling, welke deze inrichting 
verdient, bezocht. De directeuren, de heeren Lugt 
en Boeing, en de ingenieur Korthals Altes waren 
onvermoeid in het geven van inlichtingen, en het. 
bleek, dat de meeste gastechnici, de electrotechnici, 
als medewerkers tot hetzelfde doel — dc verspreiding 
van licht — met sympathie begroetten. 

Ken tocht per stoomboot naar het eiland Marken, 
eveneens door de Imperial Continental Gas-Association 
aangeboden, besloot deze algemeene vergadering, 
die zeer zeker den leden door de groote mate van 
gastvrijheid nog langen tijd tot aangename herinnering 
zal strekken. 

IKTS OVKR DE M A A S M O N D W E R K E N . 
Den 20 October i8yo werd een begin gemaakt 

met de ontgraving van het grootste gedeelte rivier, 
gelegen ten westen van den hoogen Maasdijk te 
1 leusden tot het Oude Maasje nabij Hagoort; dit 
gedeelte is ongeveer y KM. lang. 
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Het gedeelte rivier tusschen den Amer en liet Oude 
Maasje nabij Hagoort en het vak op het eiland Neder-
hemert waren toen reeds zoo goed als voltooid. 

Zooals men weet, is het doel der verlegging van 
de uitmonding der rivier de Maas, de Amer in ver
binding te brengen met genoemde rivier ten oosten 
van het eiland Nederhemert, waardoor het noodig 
werd een afsluitdam met schutsluis in de Maas nabij 
Wel te bouwen. 

De werkzaamheden van het vak tusschen Heusden 
en Hagoort, aangenomen door dc heeren Wiegerink 
en Terwindt te (iroenloo en Pannerden, werden bij 
den aanvang door verschillende omstandigheden zeer 
belemmerd, zoo o. a. door de verschillende bepa
lingen van de betrokken polderbesturen omtrent het op
heffen van verscheidene watergangen cn verkeerswegen. 

Voorts was de vroege en strenge winter van 1890— 
'91 oorzaak dat het pasbegonncn werk van 3 November 
tot half Maart gestaakt werd. 

Dezen tijd hebben de aannemers gebruikt voor den 
aanvoer van de verschillende groote machines voor 
grondbewerking, zooals de excavateurs, het vernieuwen 
van waggons, locomotieven enz. 

Meer dan honderd spoorwaggons met vasten bak, 
die met de schop gelost moesten worden, werden 
ingericht als waggons met beweegbaren bak van 7 
M*. inhoud, waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing 
verkregen werd. Een trein van 20 kipwaggons werd 
nu gelost in 15 minuten, met minder personeel dan 
een trein met 20 vaste waggons, die met een grooter 
personeel in den regel 25 ;'i 30 minuten noodig had. 
Er werden 3 excavateurs in werking gesteld, die elk 
25 a 30,000 gulden kostten, en van dezelfde con
structie zijn als die, gebruikt bij het Panamakanaal; 
zij werden vervaardigd in de fabriek van de firma 
Smulders te Utrecht. 

In eiken excavateur bevinden zich twee machines, 
een voor de beweging der emmerladder en een voor 
de voortbeweging van den excavator zelf; hij rust op 
9 wielen, die over 3 vignolarails loopen, twee aan 
de zijde der emmerladder, die 0.50 M. midden op 
midden uit elkaar liggen, cn een aan de zijde van 
den te laden kipwaggon. 

In het te ontgraven gedeelte riviervak bevond zich 
gemiddeld 1.50 M. klei, waarop op sommige plaat
sen veen volgde en daarna zand. 

Aangezien nu de dijken uit 2 soorten grondspecie 
bestaan, n. 1. een kern van zand (*) met een beklee
ding van klei aan de glooiing van de rivierzijde, dik 
1.50 en de overige glooiingen 0.50 en 0.40 M . , zoo 
moest de te ontgraven grond ook in 2 deelen worden 
gesplitst. 

Om de klei afzonderlijk te houden was men bij een 
ander gedeelte rivier genoodzaakt deze eerst door uit
baggering te verwijderen ; deze wijze van werken ging 
echter met veel opoffering van tijd en geld gepaard 
daar de sporen telkens opnieuw gelegd moesten worden. 
Ten einde deze bezwaren te ontgaan, hebben de 
aannemers van dit gedeelte riviervak de ladder van 
hunne excavateurs anders geconstrueerd, door het aan
brengen van een bok onder de ladder, waardoor het 
mogelijk werd op dezelfde plaats eerst klei te bag
geren en daarna veen of zand; daardoor werd een 
hoogst belangrijke vermindering van werkzaamheden 
verkregen. 

Voor het drooghouden van het reeds ontgraven 
riviervak worden twee vijzels gebezigd van ongeveer 

(*) Op sommige plaatsen, 
werd ouk veen gebruikt. 

«Ie dijk meer dan to M. breed is, 

I M. diameter, die gedreven worden door verplaats
bare locomobielen. 

Daar een van deze locomobielen geregeld stilstaat 
en slechts als reserve dienst doet, wordt zij tevens 
gebruikt tot het drijven van een dynamo voor 4 a 5 
booglampen, die in het voor- en najaar het terrein 
verlichten. 

BEIKSEMAELEIDERS A A N FABRIEKS-
SCHOORSTEENEN. 

Een voorval, dat kort geleden in eene Silezische 
ijzersmelterij plaats had en tlat schromelijke gevolgen 
had kunnen hebben, vestigt de aandacht op dc vol
gende kleine, maar toch zeer gewichtige uitvinding. 

In deze fabriek was van een der hooge stoomschoor-
steenen de ijzeren aantrekkingsstang van den bliksem
afleider neergestort en wel, volgens het ingestelde 
onderzoek, door de volgende oorzaken. 

De uit den schoorsteen ontsnapte gassen hadden 
het dichtst bij de monding gelegen deel der stang 
dermate aangegrepen, dat deze afbrak, en bij een 
anderen schoorsteen was zelfs de met koper omkleede 
stang tot op de dikte van een draad doorgevreten. 
Dit wekt trouwens geen verwondering. Hij dc ver
schillende chemische verbindingen van het stookmatc-
riaal en de zwavelige zuren, die zich bij de verbran
ding van steenkool en vooral van bruinkool ontwik
kelen , ligt het voor de hand dat er steeds gevaar 
bestaat dat de afleiders zullen neerstorten; men is 
daardoor genoodzaakt niet alleen de grootste voor
zichtigheid in acht te nemen, maar moet zoo mogelijk 
de vraag trachten op te lossen hoe dit euvel te ver
helpen. 

De glasfabriek „Karlswcrk" te Bunzlau (Silezié) 
heeft het vraagstuk bestudeerd; hare proefnemingen 
werden met goed succes bekroond, zooals uit het 
volgende blijkt. 

De ongeveer 1 M. lange en 3 cM. dikke aantrek
kingsstang wordt vanaf het ondereinde der platinaspits 
met een mantel van glazen buizen, aan een einde 
voorzien met een kraag, omkleed. De ruimte tusschen 
de stang en deze omkleeding wordt met een goed 
ccmentmengsel volgegoten en het boveneinde der om-
manteling met een trechtervormige glazen afdekking 
voorzien, waardoor de platinaspits iets of wat heen 
streekt. De opening waar de spits doorheen gaat, is 
bovendien nog op een bijzondere wijze voorzien. 

De voordeelen van deze uitvinding zijn duidelijk; 
zij berusten hoofdzakelijk op de absolute onaantast
baarheid van het glas door chemische invloeden. 
Behalve dat hierdoor het neervallen van de stang 
nagenoeg ondenkbaar is, wordt door dit systeem nog 
een ander niet minder belangrijk voordeel verkregen. 

Zooals bekend is, wordt door oxydatie van een 
metaal het geleidingsvermogen ervan aanmerkelijk ver
minderd en tengevolge daarvan houdt de werking 
van den bliksemafleider op. Aan dit gebrek komt 
de uitvinding op de meest volkomen wijze tegemoet, 
omdat de aantrekkingsstang totaal geïsoleerd en van 
de atmosfeer afgesloten wordt. 

De fabriek heeft op de uitvinding octrooi genomen 
en tracht het fabrikaat thans in binnen- en buitenland 
te verspreiden. Dc aanschaffing van het toestel kost 
weinig en komt met inbegrip van verpakking en 
vracht op het geringe bedrag van ongeveer drie gulden. 

P R I J S V R A G E N . 
SOCIËTEITSGEBOUW TE HAARLEM. 

Het Bestuur der sociëteit Vereeniging te Haarlem, 
heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het maken 
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van een schetsontwerp met begrooting van kosten 
voor eene nieuw te bouwen sociëteit op het terrein, 
ingenomen door de bestaande sociëteit, de vestibule, 
de vestiaire, den hoofdingang der concertzaal cn het 
perceel op den hoek der Lange Begijnestraat en het 
Klokhuisplein. 

Al heeft deze prijsvraag voor de bouwkundigen 
in het algemeen weinig waarde, daar alleen de in 
Haarlem wonende bouwkundigen aan den wedstrijd 
mogen deelnemen, komt het toch wenschelijk voor 
haar mede te deelen en te bespreken. Het programma, 
zooals dit door het Bestuur werd vastgesteld, luidt 
als volgt: 

Art. 1. Het nieuwe sociëteits-gebouw mag het terrein 
beslaan, op de hierbij behoorende situatie-teekening 
aangegeven en is begrensd door de bestaande concert
zaal en tuin (waarvan een klein gedeelte mag bebouwd 
worden), het Klokhuisplein, de Eange Begijnestraat 
en de Wijde Appelaarsteeg. 

Art. 2. In- en uitwendig wordt voor het gebouw 
eene eenvoudige en degelijke behandeling vereisclit; er 
worden dus geene buitengewone versieringen verlangd. 
Eenvoudige doch passende gevels zijn voldoende. 

Het gebouw moet gelijkstraats bevatten: 
een conversatie- en speelzaal, groot te zamen 150 M ' ; 
een leeszaal, groot 70 M ' . ; 
een biljartzaal voor zes biljarts; 
een kolfbaan, lang 21 M., breed 5 M., aan eene 

lange en eene korte zijde een verhoogd gedeelte voor 
toeschouwers; 

afzonderlijke toegang tot de woning van den kaste
lein-restaurateur; 

een keuken van voldoende afmeting, welke ook 
op de verdieping kan gelegen zijn. 

Verder: diverse kelders voor wijn, bier, steenkolen, 
verwarming enz., ook toegankelijk van uit de straat, 
voorts: vestibules, gangen, trappen, veranda aan de 
tuinzijde, de noodige vestiaires, buffetten met des
sertkamer, kamer administrateur, kamer bureaulist, 
de noodige dames- en heerenprivaten met urinoirs, 
voor sociëteit en concertzaal afzonderlijk en hetgeen 
verder voor eene welingerichte sociëteit vereischt kan 
worden. 

De sociëteitszalen moeten zooveel mogelijk aan 
elkaar grenzen en in elkaar loopen, en zoo mogelijk 
toegankelijk zijn van uit behoorlijk tegen tocht afge
sloten vestibules of gangen. 

De kolfbaan- en biljartzaal mogen van bovenlicht 
voorzien zijn. 

Op de vc>diepin& een woning voor den kastelein, 
bestaande uit drie of vier vertrekken; 

een bestuurskamer van voldoende afmeting, welke 
ook gelijkstraats kan zijn gelegen; 

een zaal ter verhuring voor vergaderingen, re-
petitiën en uitvoeringen ter grootte van 180 M 1 . ; 

een restauratiezaal met toiletkamer; 
een met kasten betimmerde ruimte voor tijdschriften 

en couranten, welke ook op den zolder kan gelegen zijn. 
Voldoende zolderruimte voor huiselijk gebruik van 

den kastelein; 
een buffet of buffetkamer. 
Art. 3. Er moeten kanalen worden gemaakt voor 

afvoer van bedorven lucht cn tevens gelegenheid be
staan voor aanleg van eene centrale verwarming onder 
lagen druk. 

In de kamers en kleinere vertrekken moeten tevens 
stookplaatsen worden aangebracht. De genoemde af
metingen zijn minimum-afmetingen en gemeten zonder 
de kasten. 

De lichtopeningen in de Lange Bcgijnestraat en die 
op het Klokhuisplein moeten van luiken voorzien zijn. 

De vloeren van de sociëteitszalen mogen niet lager 
liggen dan de vloer van de bestaande concertzaal; de 
aanleg der fundeering op 1.10 M. beneden de voetstraat. 

De privaten en urinoirs moeten in verbinding worden 
gebracht met waterdichte beerputten van voldoende 
afmetingen volgens de voorschriften dezer Gemeente. 

Het overtollige hemel- en menagewater moet afge
voerd worden naar in de straat liggende gemeente-riolen. 

Art. 4 Er worden verlangd: 
a. De plattegronden van den beganen grond en 

kelders, de eerste verdieping en van de zolderver
dieping met aanduiding van de bekappingen. 

De biljarts moeten in den plattegrond worden 
geteekend en dc bestemming der verschillende zalen 
en vertrekken daarin worden geschreven en mogen 
alzoo niet als renvooi behandeld worden; 

b. de gevels aan het Klokhuisplein en Lange 
Hegijnestraat; 

e. minstens twee doorsneden zoodanig gekozen, dat 
daaruit zooveel mogelijk de constructie van het gebouw 
is waar tc nemen; 

al deze teekeningen op schaal van I a 100, 
d. een travee van den voornaamsten gevel en een 

of twee traveeën van de voornaamste binnenordon-
nantiën der zalen op schaal van 1 a 20. De teeke
ningen moeten geschikt zijn om langs photolitogra-
phischen weg gereproduceerd te worden en moeten dus 
geheel in lijnen worden uitgevoerd; 

e. een memorie van toelichting en eene gedetail
leerde bcgrooting van kosten, opgemaakt naar de 
eenheidsprijzen van het hierbij gevoegd tarief. 

Het ontwerp mag de som van acht-en-vijftigduizend 
gulden niet te boven gaan. 

Hierin zijn echter niet begrepen de kosten en baten 
van afbraak, van aanleg voor gas- en waterleiding 
en van de eventueel te plaatsen verwarmings- en 
verlichtingstoestellen. 

Art. 5. Er wordt uitgeloofd: 
een prijs van /' 500.—, toe te kennen aan het 

bestgekeurde ontwerp. 
De Jury heeft de bevoegdheid bij niet volledige 

toekenning der uitgeloofde som deze op andere wijze 
als premiën onder de beste ontwerpen van genoeg
zaam bouwkundige waarde te verdeden. 

Door de aanvaarding van de als prijs of premiën 
toegekende gelden, worden de betreffende ontwerpen 
eigendom van de sociëteit. 

Het ligt in de bedoeling van het Bestuur om met 
den vervaardiger van het bekroonde ontwerp over de 
uitvoering daarvan te onderhandelen op den voet van 
het tarief, aangenomen in de algemeene vergadering 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888, waarbij 
het verlangde gebouw wordt gerangschikt in de 3e kl. 

Het Bestuur heeft evenwel de bevoegdheid, waarvan 
in de uiterste noodzakelijkheid en na de Jury gehoord 
te hebben, gebruik zal worden gemaakt, de uitvoering 
van den bouw aan of in verbinding met den bouw
meester zijner keuze op te dragen of wijzigingen in 
het ontwerp aan te brengen. 

Art. 6. De in art. 4 bedoelde stukken worden vóór 
of op den eersten September 1893 ingewacht aan 
het adres van den Secretaris der sociëteit „Vereeniging", 
Lange Begijnestraat n°. 13, vergezeld van een cor
respondentie-adres, om zoo noodig met den inzender 
te correspondeeren. 

Ieder ontwerp moet gemerkt zijn met een spreuk 
of motto en vergezeld zijn van een verzegelden naam-
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bricf, waarop van buiten dat motto is herhaald en 
van binnen de naam en het adres van den inzender 
zijn vermeld. 

Het schrift op de teekeningen en van de bijge
voegde stukken moet van eene andere hand dan die 
van den ont werper zijn. 

De motto's der ingekomen stukken zullen bij ad
vertentie in de 1 Iaarlemsehe couranten worden bekend 
gemaakt. 

Art. 7. De Jury voor de beoordeeling zal bestaan 
uit drie buiten 1 laarlem woonachtige deskundigen. 

Ontwerpen, die naar het oordeel der Jury eene 
hoogere bouwsom vorderen dan / 58000 —• of die op 
andere wijze afwijken van de gemaakte bepalingen, 
komen voor de bekroning niet in aanmerking. 

De uitslag van de beoordeeling zal mede bij adver
tentie in genoemde bladen worden bekend gemaakt. 

Art. 8. De ingezonden ontwerpen met bijbehoorende 
toelichting en begrooting, worden gedurende veertien 
dagen openlijk tentoongesteld in eene der zalen van 
de Sociëteit, terwijl de niet bekroonde ontwerpen 
eerst na afloop der tentoonstelling, doch uiterlijk 
I November, vrachtvrij zullen worden teruggezonden 
aan de opgegeven correspondentie-adressen. 

Gedurende dien tijd zullen de stukken door het 
Bestuur der Sociëteit worden verzekerd tegen brand
schade, voor een bedrag gelijkstaande met liet bedrag 
van den uitgeloofden prijs. 

Art. 9. Deze voorwaarden met bijbehoorende situatie-
teekening zijn op vrachtvrije aanvrage en tegen vooruit
betaling van / 1 .— te bekomen bij den Secretaris der 
Sociëteit, Lange liegijnestraat alhier. 

Het programma bestaat uit bovenstaande bepalingen 
en alleen het slot van het laatste artikel, waarin de 
eenheidsprijzen voor het opmaken der begrooting ver
meld zijn, is weggelaten als van minder waarde voor 
de beoordeeling der prijsvraag. Over liet algemeen 
rijzen er geene bemerkingen van beteekenis, daar de 
situatieteekening op een flinke wijze is uitgevoerd en 
het programma duidelijk omschrijft welke lokalen ver
langd worden, Kn toch moet erop gewezen worden 
dat het in t belang der zaak zou zijn de deel
neming aan den wedstrijd niet te beperken tot de 
bouwkundigen, die bet voorrecht hebben in Haarlem 
te wonen. Dergelijke beperkte wedstrijden hebben 
echter voor de jury het niet te versmaden voordeel, 
dat hun arbeid verlicht wordt. 

Ken kleine aanvulling van art 5 komt niet onnoodig 
voor ; daar de jury de bevoegdheid heeft de uitgeloofde 
som van J '500 te verdeelen, vordert de billijkheid om 
den inzenders de keuze te laten of zij voor de hun 
toegekende som de ontwerpen al dan niet willen afstaan. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VOiuvKMiAiiE. llij gelegenheid van de wereldtentoonstelling te 

Chicago zal van 21 tot en mot 25 Augustus e. k. aldaar een 
emigres van eloctro-technici gehouden worden en is, naar liet V<id. 
verneemt, de heer ,1. M. toilette, hoofdingenieur ran de Itjjks-
telegraaf, door de regelinga-eor issic uitgenoodigd om het lid-
niaatselui|i van dut emigres te aanvaarden. 

- Du heer ('onrad, oud-inspecteur van 's Kijks-watcrstaat 
en lid van de Tweede Kamer, vertrekt .Maandag naar Londen, 
ten einde aldaar het Kon. Instituut van Ingenieurs te vertegen
woordigen op hel Congres voor maritieme werken, lie heeren 
Wulliui, inspecteur van 's Kjjkswaterstaat en De liruijne. inspec
teur vun het loodswezen, zullen het Congres eveneens bijwonen. 

AM.-IKIIHAM. Aan de Kijkssehool voor Kuiintnijverlieid, gevestigd 
in het liijksmuseum, werden verschillend» eind-examens met 
gunstig gevolg afgelegd en wel: dat van den vierjarigen cursus 
111 de decoratieve schilder- en beeldhouwkunst door ile heeren: 
llann Ellens, dee.-sehilder, van (Ironingeu; 1). \V. .Meeles, dec-
srhildor. van Deventer, en I.. I'. Kilcmii van der Tuiik. modelleur, 
van Watergang: eu dat van de afdeeling kunstnaaldwerk door de 
dames: il. ,1. E. Jas, A . A . Kromhout, Al. II. I I . Sehlöiniinn, 
allen van Amsterdam, en ,1. I'. Vim-ent, vun l'trecht. 

Het theoretisch eind-examen tot overgang van de eerste naar 
de tweede helft van de.i vierjarigen cursus werd afgelegd door 
de heeren: 1'. Kngcl, decoratieschilder, van Koog-aan-ile-Zaaa; 
.1. II. Heukelom, dee.-sehilder van Amsterdam, en J. I I . de Vogel, 
modelleur, van (ironingeu. 

- De commissie voor loon en arbeidsduur uit deu Gemeen
teraad, in wier handen was gesteld het adres van ('. W. J . 
Pass toon e. s., inhoudende net verzoek, dat de Kaad een 
commissie vorme vau Raadsleden, particulieren, patroons en 
werklieden, om maatregelen ter zoowel mogeljike voorkoming 
vau werkloosheid voor te liereulen, heeft thans naar advies uit" 
gebracht Het luidt ten gunste van de samenstelling van een 
gemengde commissie, als lil het adres Pustoon e. s. is bedoeld, 
welke commissie dan door li. en W. zou moeten worden benoemd. 

Wanneer het zonder te groote kosten voor de gemeente kon 
geschieden, lou de commissie het oprichten van een gemeentelijk 
Statistisch Bureau, om gegevens betreffende de werkloosheid 'te 
verzamelen, zeer aanbevelen. 

U T R E C H T . Voor de betrekking van opzichter over de plantsoenen 
op een jaarwedde van / s o u , hebben zieh 187 sollicitanten aangemeld, 

ZIKHIKSKE. I U dc zitting, door deu (ieiiieenteraud Dinsdag j. I. 
gehouden was de benoeming van een gemeentellen «meester a u 
ue orde. lit de l i l sollicitanten werden door li. en W. aanbevolen 
de heeren: 

lo. J . De Qaack te l'trecht, -.'o. ,1. II. ('. van Kaamd te's-(ira-
venbage, 80. II. van Hilton te L'trecht, 4o. U. Halbertsma iu 
(Ipsteriand en öo. L. Couvée te Delft. 

liij de eerste stemming verkregen de heeren Van Kaamd 5, De 
Quack ;i en (Jouvee 2 stemmen. 

liij de tweede vrije stemming behaalden de heeren van Kaamd 
4, Couvée ii, De (Juuck 2 stemmen eu Van Hitten l stem. 

ily de daarop volgende stemming tusschen de heeren Van Kaamd 
en Couvée, verkreeg oentgenoemde U, laatstgenoemde 4 stemmen, 
«radst de heer ,1. II. C. vau Kaamd tot gcuieelltebouwmeester 
is benoemd. 

Dc Voorzitter deelde nog mede, dat Burgem. eu Weth., iu 
overleg met de Commissie van fabricage, den heer il. Couvée 
hebben verzocht, de heirekking van genu tebouwmeester te 
blijven waarnemen totdat de nieuwbenoemde iu functie treedt 
waartoe de lieer Couvée zich bereid heeft verklaard. 

De Voorzitter stelde voor, den heer Couvée als gratificatie 
daarvoor uit te keereu de jaarwedde van geineeiitcbuilwineester 
gedurende deu tijd, dat liu niet de waarneming dier betrekkiu-
ls belust. 

/onder hoofdelijke stemming werd aldus besloten. 

PERSONALIA. 
Hij den Waterstaat in Nederl.-Indië is: 

toegevoegd aan den chef der 5e water-
stlintsafd. voor de werken ter verbetering 
der bevloeiing in het gebied der l'utogoenii 
lPasoeroean 1, de benoemde opzichter 3e kl. 
K. Li. Th. liurgcrs: aim den chef der 4e 
waterstaatsafd., de opzichters 'ie en 3e kl. 
('. II. licrganiin en A. -Muller, de laatst
genoemde naar de werken aan de llrantas-, 
1'orrong- en Soornbajanvieren; aau den 
chef der irrigatieafd. llrantas. met Djombang 
(Soerabaja) als standplaats, de opz. le kl. 
j . I'. II. van Leeuwen; 

overtrcplaatst van de rcs. Soerabaja naar 
di- res. Ternate, ten einde als eerstaiinw. 
waterstaatsanihtenaar op te treden, de opz. 
Ie kl. c. I ' . 1'iehel; van het gouvernement 
Sumatra's westkust naar de resid. Semarang, 
de architect 2e kl. II. li. liurkunk: 

verleend een tweejarig verlof, wegens 

i ziekte, aau deu architect 2e kl. .1. li. Lont. 
Do .Minister van Waterstaat heelt 

benoemd tot buitengewoon opzichter, resp. 
voor 5, 2 en 5 maanden: 

J . van de Kottc bij het afbreken en weder-
opbouwen van het veerhuis te Wieldrecht: 

.1. W. .Marter bij het maken vau den onder
bouw voor de brug over het Hensdensoh 
kanaal; 

('. de Jong bij de voortzetting der ver
betering van de Jlaas onder .Maastricht. 

— Het dageiijksch toezicht op deu dienst 
der spoorwegen in liet 4e distriet. standplaats 
Ziitlen, j„ opgedragen uan den dislrtcts-
inspecteur A . K. Witkop, cn dat in het 
(ie distriet, standplaats Vcnloo, aau den 
distriets-inspectcur P. ti. I. Joosteu. 

— De heer J. II. ('. v. Kaamd, architect 
te 's-llage, is benoemd tot gemeente-bouw
meester te Zieriksee. 

— Tot leeraar in het teekenen auu de 
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ambachtsschool te (iocs is benoemd de heer 
Van der Wart aldaar. 

— Te l'trecht is overleden de landschap
en schapen-schilder D. vau Lokhorst. 

Met ingang van deu 1 n Augustus 11. s., 
hebben bij Ue .Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen eenige verplaatsingen 
plaats. 

De adjunct-ingenieur 2e kl. jhr. L. il. 
Von Wciler, iliuns werkzaam oji hot bureau 
van den ingenieur der tractie te Zwolle, 
wordt verplaatst naar Vlissiiigen, terwijl de 
adjunct-ingenieur 2 kl. C. Franco, thans te 
Tilburg, wordt overgeplaatst naar Zwolle 
eu de adj.-iilgenieiir 2e kl. M. II. C. Kramers 
van \ Meningen naar het bureau vun deu 
ingenieur der tractie te Tilburg. Bovendien 
wordt met ingang van dienselfden datum 
de iisp.-adjllllct-ingciiicur Ch. liongaerts ge
plaatst als 2e udj.-ingenieiir iu do centrale 
werkplaats te Tilburg. 

-0 

VACANT!'. lir.TKKKKI.NüLN'. 
— L e e raar i 11 het h a n d t e e k e 11 e 11 

aan den burgeravondschool enz. te Deventer. 
Jaarwedde / 750. Adres voor sollicitanten 
met acte il'. aan den Burg. vóór 27 Juli. 

— L e e raar in de natuur- en werktuig
kunde, kosiungraphie en wiskunde aan de 
hoogere burgerschool te Zieriksee. Jaarwedde 
ƒ2000. Adres den liurg. vóór 1 Aug. 

— li o 11 w kundig te e k e 11 a a r op 
het bureau van een architect. Adres Meines 
run den Dag, lett. LI K 785. 

li o II w k II 11 dig t e e k e II II II r op 
een werk te Amsterdam. Adres Xi, «re. ••un 
den Dag, lett. A N' 7*7. 

Leeraar in liet rechtlijnig en bouw
kundig teekenen aan de ambachtsschool te 
Haarlem. Jaarwedde /7(K). Adres den I r 
(ï. I.. vaa Len nep aldaar. ( '/.., advert, in no. 27.1 

— Leeraar iu scheikunde, natuurlijke 
geschiedenis, technologie en warenkennis 
aan de II. li. s. te Veendiini. Jaarwedde 
/'2000. Adres den liurg. vóór 24 Juli. 

<1 v o i ' t o 111 i ö 11. 

De Haarlemsche Ijzergieterij 
beveelt sicfa mm voor de levering van : 

*•» p 00 r w iele 11 met irlitsliunlr veiling onder 
garantie* •achtnei leelei i van bizonrier 
zuebt en taai jjzer, <«iel i v r r k n i in M a l i I-
gUNN. at ;n-i - it - . . Geelkoper, IlroiiM-
koper. IMioHi'iirlu'oiiM enz. 

Maatschpppij tot Exploitatie vaii 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op O i n s d i i g d c u Istcn A i i g i i H t i i K 

IHiCt. des namiddags len 3 ure tlncole 
tijd), aan lid ('ciilnialliurciiu der Maat
schappij tut Kxploilatic vun Staats
spoorwegen hij dc Moreelse Laan tc 
Utrecht, van : 

Bestek No. U24. 

l iet m a k e n vun eene waeh-
(ersll Dili ng llllltij K . Jl. 
40.5UO (overweg It i jk M-
« t r a a t w e g Deventer n m i r 
Ho l ten) m e t l>i,jbehooren
de w e r k e n , ten behoeve 
v a n «len « p o o r w e g Z Ü ' T -
1*11 K X - l » s; v 5; \ T !•: K. 

Begroot i n g t' 3SOO. 

Dc besteding geschiedt volgens § "i0 
v.'i 11 liet bestek. 

Het bestek ligt vun den Uilen Juli 
1898 ter lezing aan Het Centraalbureau 
bij dc Moreelse baan cn aan liet bureau 
vnn den lieer Sectie-Ingenieur D . 
M O L E N A A R te Zutphen cn is op franco 
aanvraag!per brief) aan gcnocinil ('eu
traalbureau (Dienst van W e g e n W e r 
ken) tc bekomen, tegen betaling van 
fl.-. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau lOicnst vnn Weg cn 
Werken) cn door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 25stcn Juli 1893, ten 
1.41 uur namiddag. ( West Enropettch» 
tijil). 

I ' T I Ü X I I T , den l'iilcn Juli 1898. 

O" 

r 
STOOMFABRIEK VAN' 

Kriescli' Mii-liiiiale totulgile Sieistfflt cn 
Gele handvorm Metsel- en Straatsteen 

Mounter* oj. aanvrage grati*. 

Maatsctipppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op « • ' ii siliiff11 e 11 /> t e n. I liff en lit* 

tüfl.'i. des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan liet ('enlraallnireaii der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij (Ie Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek No. 51)7. 
Het m a k e n van eene goede

renlood* en een bnreini-
gehonw ten behoeve der 
u i t b r e i d i n g van het sta
tion .eHSTKBIK.11 W. I'. 

Keuroot i n g / H 2 » 0 0 — 
De bestelling geschiedt volgens S, (17 

van llcl bestek. 
Ilrt bestek ligt van den lllilen Juli 

1893 ter lezing aan Int Centraalbureau 
Lij de Moreelse Laan cn aan liet bu
reau van den Heer Sectie-Ingenieur H. 
E . H E l ' N K E Ie ft recht cn i.- up 
franco aanvraag (per brief) min ge
noemd Contraalburean 1 Dienst van Weg 
en Werken) tc bekomen tegen beta
ling van /' 1.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van W e g e n 
Werken) cn door den Sectie—Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing up het terrein zal geschie
den den 24stcn Juli 1893, ton 11.311 uur 
voormiddngs ( West Europeetcht tijd). 

L ' T R K C H T , den ï i l c n Juli 1893. 

Bestuur der Domeinen. 
AANBESTEDING. 

(lp I lijelf fl 4 .tn/f ie uiten #«».'*. 
des voormidilags tc II m e n . zul door 
den O N T V A N G E R D E R R E G I S T R A 
T I E E N D O M E I N E N ' te Zevenbergen, 
in liet lokaal „ K O O I ' H A N D K L K X V.V.Y.-
V A A R T " te Dordrecht, bij enkele in
schrijving worden A A N B E S T E E D : 

H e t m a k e n v a n een K 1 . I Z F . X -
I» A M met xteenbe/.et-
t i n g n a n den westelij
k e n oever v a n de Bever-
MliiiNplaat onder de <«e-
nieente Z w a l u w e . 

De insclivijvingsliiljcitcn moeten uiter
lijk daags vóór de aanbesteding rrncht-
rrij worden bezorgd ten Kantore vnn 
TOOrnOemden Ontvanger, bij wien be
stekken verkrijgbaar zijn ad /' O..ÏO. 
terwijl nadele inlichtingen worden ge
geven door den Opziener der Domeinen 

in Noord-Brabant te Werkendam. 
Aanwijzing op bet terrein op Vrijdag 

den 28" Juli 1898, des voormidilags 
10 uur. 
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Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDING. 

Op tHitneliitf den SJ.ïstcn .^II'I' 
/hfl.1. des namiddags ten S! ure (locale 

j lijd), aan liet Centraalbureau der Maat-
schappij tut Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Murcclse Laan te L ' T K K C I I T , 
van : 

R E S T E K Nu. Ii'20. 
Het maken v a n eene Mteen-

kolenbergplaatM met bij
behoorende werken op 
hetNtat ion B O X T K I , . 

B e g r o o t ! n g ƒ 8 5 0 0 . — 
De besteding geschiedt volgens |i 31 

van het bestek. 

liet bestek ligt van den Sslen Juli 
18!lit ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Murcclse Laan cn aan liet bureau 
van den Meer Sectie-Ingenieur IL V A N 
D E R K I N te Herdoen is op franco aan
vraag (per brief) aan genoemd ('entraal-
luirciiu (Dienst van Weg en Werken I 
te bekomen, tegen betaling van /'0..>0. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau Dienst van Weg cn 
Werken cn door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal ge
schieden den lSden Jul i lS'.liJ. ten 9.08 
uur voormiddag (Weet Ettropeescht 
tijd). 

I J T K K C H T , den (iden Juli Is'.i:!. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
( lp IHliMlllfl fstcll .Itlj/llSlllH 

lt*»:t. des nainiililags ten a ure tlncale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Murcclse Laan te UTRECHT, 
van : 

B E S T E K No. (i2:!. 
Het wi jz igen en u i t b r e i d e n 

v a n het MtatioiiMgebonw 
en g o e d e r e n l o o d » met 
d a a r m e d e in v e r b a n d 
Ntaande w e r k e n op het 
(station <i i l l .K10-KI.IKX. 

B e g r o o t i n g / .stilO.— 
De besteding geschiedt volgens § 73 

van het bestek. 

liet bestek ligt van den Ssten Jul i 
18113 tel' lezing aan bcl l Icntiuiilbureau 
bij dc Moreelse Laan cn aan bet bureau 
van den Ileer Sectie-Ingenieur II. V A N 
D E R K l ' N ' te llreda en is op franco 
aanvraag (per brief)aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) tc bekomen, tegen betaling van 

1 f 0.50. 
Inlichtingen worden gegeven aan het 

Centraalbureau Dienst van W e g en 
Werken endoor den Sectie-Ingenieur 

j voornoemd. 
Aanwijzing op het terrein zal geschie

den den 20stcn Jul i 1803, ten 1.09 uur 
namiddag (West Earo/n-csehc tijd). 

ÜTBBCHT, den (iden Juli 181):!. 
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Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
0)i rimitHitifi den *-*eii . /»»/* 

/*».'» des namiddags ton l'/i ure 
(d iree im i r l i i i i d ). zal in liet Cen
traal IVrsonenstation te AMSTERDAM, in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestihulel worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 5(>7. 
H e t wi jz igen en u i t b r e i d e n 

v n n het Ntationwgebou w 
B o r n e . 

K n i n i n g 1 7 0 0 0 . 
Het bestek is tegen betaling van 

f 1 per exemplaar verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te 
AMSTKKUAM bij den 1'ortier of op franca 
aanvraag met toezending ran het be
drag in postwissel nf postzegels (aan 
aanvragen zonder bijvoeging van het 
bedrag wordt geen gevolg gegeven) aan 
liet bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek verm old. 

lie Ai lni inis l iatei ie . 

Atelier voor Kunstglas In Lood, 
P. J. FELIS, Utrecht, 

bekroond W I N S C H O T E N 
v o o r K l t l t K l t X en p a r t i c u l i e r e 

t . l l l H H W K X 
Soliede bewerking. Spoedige bediening. 
CONCUBREERENDE PRIJZEN. 

Systeem OTTO, 
Tan de firma A NT. FETU DEFIZE & C«. 

te I . l I K . 
Meer dan 1000 in Bolland geleverd. 

Generaal Vertegenwoordiger roor 
( 1 ) NEDERLAND: 

MM B0Y.4kkEttS, 

1 1 1 J 1 J J 1 1 V 1 1 U U 1 1 , l l U M U L J l l U i J l l V A u u . , 
K o i i i i i o x p l o i n JVo. 1. I P C I M M I V * . . K O S . V I O N " . 

AMSTERDAM. 
TELEGRAM-ADRES „ T V P R W I T K R " , TELEFOON Nr. 2205». 
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DE T K N T O O N S T K L U N G TK CHICAGO. 
X. 

Het paleis der vrouwen, waarover wij in onze 
vroegere opstellen reeds het een en ander mede
deelden en welks uiterlijk aanzien tot nojj al wat 
critiek aanleiding gaf, is thans van binnen geheel 
gereed. Wie er binnentreedt met de gedachte, dat 
de vrouwen bij de heeren der schepping noodzakelijk 
moeten achterstaan, ontmoet heel wat, dat hem ver
bazen zal. 

Duidelijk blijkt hier, dat de vrouwen bv. voor 
decoratieve kunst evenveel natuurlijken aanleg hebben 
als de mannen. Niet alleen in de dameshand werken, 
als borduurwerk, kantwerk enz., munt het zwakkere 
geslacht uit, doch ook de ontwerpen voor beschil
derde glazen, ten deele uitgevoerd, onderscheiden 
zich door lijnen kunstsmaak. De ontwerpsters dezer 
glasdecoraties zijn allen Amerikaanschen, die aau de 
fabrieken van geschilderde glazen verbonden zijn. 1 laar 
werk overtreft het meeste, dat door Europeesche 
fabrieken, zelfs die met de grootste reputaties, werd 
ingezonden. 

Ook muurtapijten zijn aanwezig, die van veel talent 
getuigen; zoo zagen wij o. a. een, waarop een tafereel 
uit de geschiedenis van Job zeer artistiek was weer
gegeven. Zeer fraai zijn ook de navolgingen van de 
bekende tapijten te Bayeux , die door madame Lerou-
dier zijn ingezonden. 

Het houtsnijwerk, dat de dames te zien geven, 
is minder goed. Vooral de Amerikaansche vrouwen 
schijnen voor dezen tak van kunstnijverheid minder 
aanleg te hebben. Een zeer fraai geheel levert de 
betimmering van de bibliotheekkamer in het vrouwen
paleis op, die met rijk snijwerk versierd is. Men zei 
mij evenwel dat deze betimmering niet modern is, 
maar uit een töe-eeuwsch Fransen klooster afkomstig. 

Het midden van het gebouw wordt ingenomen 
door een groote met glas overdekte binnenplaats. De 
tympans zijn met groote, door vrouwen geschilderde 
composities gevuld. In de fries leest men namen van 
beroemde vrouwen, van Mirjam en Esther af tot 
Jenny Lind en Rachel toe. Ook de naam van de 
„architecte" van het vrouwenpaleis, Sophia G. Hayden, 

is een plaats in dc fries waardig gekeurd. Het schijnt 
dus dat het dames-comité, dat eerst zoozeer met zijn 
bouwkunstenares overhoop lag, toch nog later tot 
andere inzichten is gekomen. 

De inzending van Spanje, in het gebouw voor 
vrije kunsten, waarover wij reeds vroeger gesproken 
hebben, is niet veel bijzonders. Het Moorschc pavil
joen , dat den bezoekers een idee moet geven van bet 
Alhambra, is geheel van beschilderd hout en zeer ruw 
cn onartistiek gemaakt. Wanneer men bedenkt welke 
fraaie tegels de Mooren indertijd in Spanje wisten 
te maken , dan kan het niet anders of wat de heden* 
daagsche Spanjaarden a:m tegelwerk inzonden, moet 
wel, zeer afvallen. Ook het beroemde Corduaansche 
lederbehangsel is aanwezig; het schijnt echter, dat de 
fabrieken . die dit tegenwoordig vervaardigen, verre 
achter.-taan bij die van vroegere tijden. Interessant is 
de inzending van dakpannen , die door haar vreemden 
vorm en goede afwerking de aandacht trekken. 

()nder de inzendingen van de kleinere staten van 
Europa mag die van 1 )enemarken in de eerste plaats 
genoemd worden. Het paviljoen van dit land is in 
middeleeuwschen trant opgetrokken. De muren der 
zalen zijn van een hooge lambrizeering voorzien; de 
paneelen zijn gesneden en met goud en kleuren ver
sierd. De behangsels zijn zeer goed van ontwerp. Ook 
de meubelen zijn uitmuntend ontworpen en uitgevoerd, 
zoodat een zeer goed geheel verkregen is. Aan 
weerszijden van den ingang zijn kleine vertrekken, die 
herinneringen aan Andersen en Thorwaldsen bevatten. 
Afgietsels van werken van den laatste zijn overal als 
versiering aangebracht. 

Het Noorsche paviljoen is hier niet ver van daan; 
de stijl is die, welke bij de houten bouwwerken van 
dit land reeds van oudsher gevolgd is en die in 
hoofdzaak uit Romaansche elementen is samengesteld. 
Aan de achterzijde bevindt zich een platform, waarop 
wassenbeelden in de kleederdrachtcn des lands zijn 
aangebracht. Ook gezichten uit Noorwegen zijn hier 
te zien. 

Het Russische paviljoen is almede van hout; het 
bevat de bekende, min of meer bizarre onderdeden, 
waardoor de Russische bouwkunst zich van die van 
West-Europa onderscheidt. In de vestibule wordt hê  
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plafond gevormd door een geweven stof, die den Rus-
sischen adelaar te zien geeft, terwijl groote mozaïeken 
tegen de muren zijn aangebracht. Ook geschilderde 
vensters zijn in deze vestibule aanwezig. < Kerigens 
bevat het paviljoen de bekende voortreffelijke brons-
en pelswerken en prachtige voorwerpen van lapis laguli 
en malachiet. 

Wat België den architect te zien geeft, is niet veel 
bijzonders De tegels zijn niet bijzonder fraai en een 
schoorsteenmantel daarvan gemaakt kan gerust als 
een voorbeeld dienen, hoe men niet moet doen. Vijf-
en-zeventig marmersoorten zijn, in verschillende be
werkingen, tentoongesteld; het gebrande glas blijft 
verre beneden de verwachting. 

Wij spraken vroeger reeds van de Japansche thee
huisjes. Nu zij voltooid zijn, behooren zij • tot de 
eigenaardigste zaken der tentoonstelling. De stijlen 
zijn bamboesrieten, het dak bestaat uit cocosbladen. 
Tafels en stoelen zijn hier, als een concessie aan den 
westerschen smaak, aangebracht. Achter het huisje, waar 
zich deze meubelen bevinden, staat een tweede, dat 
geheel naar den smaak des lands is ingericht en waar 
dus alleen matten op den grond liggen. Men moet hier 
echter een veel hooger entree betalen, doch geniet 
dan ook het voorrecht bediend te worden door echte 
Japansche theemeisjes, die nog veel minder preutsch 
zijn dan een Duitsche kellnerin of een Engelsche 
barmaid. De tuintjes bij deze huisjes zijn zoo klein , 
dat een eenigszins groot gezelschap daarin geen plaats 
kan vinden. 

E E U W F E E S T VOOR JOZEF RESSEL. 
Dezer dagen werd te Weenen en Mariabron, de 

plaatsen waar Jozet Ressel, de uitvinder der schroef 
voor stoomschepen , zijne opleiding genoot, de honderd
ste verjaardag van dezen genialen man feestelijk ge
vierd. Ressel werd den 30 Juni 1793 te Chrudim in 
Bohemen geboren en stierf den 9 October 1857 te 
Laibach. Zijn leven was een onafgebroken tijd van 
rusteloos zoeken en werken, maar ook van bittere 
ervaringen en ruwe ontgoochelingen. Toch was men 
genoodzaakt reeds zes jaar na zijn dood, de belang
rijke diensten door hem aan de wetenschap bewezen, 
door een standbeeld te erkennen. Ter gelegenheid van 
dit feest werd Ressel ook een letterkundig monument 
toegewijd, en wel in den vorm van een feestschrift, 
dat Louis Zeis meteen biographie van dezen zeldzamen 
man inleidde en waarin o a. Friedr. Kick, hoogleeraar 
in de technologie aan de technische hoogeschool te 
Weenen, eene verhandeling geeft over de technologi
sche uitvindingen van Ressel, de machine-ingenieur 
Moritz von Pichler ResseFs ontdekkingen op het gebied 
der werktuigkunde en machinewezen bespreekt, en 
Karl Marchetti, de technische adviseur der Donau-
stoomvaartmaatschappij, de groote verdiensten van 
Ressel als scheepsbouwkundige in het licht stelt. Het 
feestschrift geeft in woord en beeld een aanschouwe
lijke voorstelling van dezen talentvollen man, die de 
voornaamste beweegkracht van het tegenwoordige 
wereldverkeer niet alleen uitvond, maar ook het eerst 
in toepassing bracht, en die, wanneer hij zich in meer 
protectie had mogen verheugen, de grootste tech
nicus van Oostenrijk geweest zou zijn, die onze eeuw 
heeft voortgebracht. De scheepsschroef is intusschen 
slechts een uit een ontelbare reeks van gedachten, 
uitvindingen en plannen , die het geheele machine- en 
verkeerswezen omvatte. Na eene eerste mislukte proef 
met de scheepsschroef, nam Ressel in 1830 octrooi op 
een stoomwerktuig voor het berijden van straten en 
hij trachtte een transportonderneming in het leven te 

roepen in den geest van onze tegenwoordige stoom
trams en locaalspoorwegen. Voorts deed hij het voor
stel tot het aanleggen van eene pneumatische post
verbinding tusschen Weenen en Triest, eene uitvin
ding, die eerst in 1875 als eene Fransche ontdek
king in Weenen ingevoerd werd. Hij gaf den eersten 
stoot aan het denkbeeld van ijzerconstructies voor 
schepen, wijl hij ijzeren scheepsribben in plaats van 
de kromhouten uit de Istrische bosschen aanbeval. 
De kettingscheepva irt dankt hem menige belangrijke 
verbetering; voorts vervaardigde hij kromhouten door 
kunstmatige buiging. ()ok in de theatermechaniek bracht 
hij vele en belangrijke verbeteringen. Hij werkte in 
1824 een plan voor een tooneel-mechanismus uit, 
dat ten doel had de decoraties perspectievisch juist 
op te stellen, eene uitvinding, die men eerst een 
halve eeuw later bij de algeheele verandering der 
schouwburgen, zou toepassen. Nagenoeg ontelbaar 
is het aantal zijner uitvindingen , en de verschillende 
schriftelijke toelichtingen zijner teekeningen bewijzen 
hoe grondig hij zijne gedachten uitwerkte. 

En wat was nu het loon, dat deze geniale man 
ontving? Hij stierf als bosch-intendant <*) met een 
hongerloon van 800 florijnen 's jaars. Zijne uitvin
dingen vonden nagenoeg geene waardeering. 1 let is 
als het ware eene daad der wrekende Gerechtigheid 
dat men hem reeds binnen zes jaar na zijn dood een 
standbeeld moest oprichten. Het tegenwoordige ge
slacht heeft getracht aan zijne nagedachtenis goed te 
maken wat kortzichtigheid en stompzinnigheid aan 
hem misdeden. Dit eeuwfeest is als het ware de 
geestelijke opstanding van Jozef Ressel. 

BEPROEVING V A N BETON BIJ VRIEZEND 
WEDER. 

In de Deutsche Bauzeitung van 24 Mei jl komt 
een belangrijk artikel voor van Prof. M. Muller te 
Brunswijk over het onderzoek van beton bij vriezend 
weder. Deze proeven werden genomen met het cement 
van de Brunswijksche cementwerken, dat o. a gebruikt 
werd bij de havenwerken te Norddeick, tegenover 
het eiland Norderney gelegen, en wel op zeer groote 
schaal voor den bouw van een kapitaal havenhoofd 
en van twee golfbrekers. Voor deze waterwerken 
werden twee mengsels in toepassing gebracht en wel 
1 deel cement op 2 deelen zand voor het buitenwerk 
en 1 deel cement op 12 deelen zand voor de kern. 

Bij het branden van liet Brunswijksche cement 
worden fijn gemalen slakken toegevoegd en wat de 
prijs aangaat is het goedkooper dan portland-cement. 
Het behoeft slechts weinige minuten op te stijven 
om tegen de mechanische werking van het water 
bestand te zijn en zelfs in het eerste oogenblik biedt 
het meer weerstand aan de oplossende kracht van 
het water dan met portland-cement het geval is; 
op het gevoel is dit cement eenigszins vet als klei 
en de verharding geschiedt langzaam. 

Het Brunswijksche cement is voor waterwerken te 
verkiezen boven het portland-cement en het is niet 
van belang ontbloot om in kennis gesteld te worden 
met de vastheid, waarop bij betonwerken, met dit 
cement vervaardigd, kan gerekend worden. Daar de 
proefnemingen in een laboratorium steeds onder gun
stige omstandigheden genomen worden, gaf Prof. 
Möller er de voorkeur aan om de proeven in de 
open lucht en wel bij vriezend weder te nemen. 

Nadat de thermometer van 1 tot 3 Maart 1892 
des daags 2 graden Celsius en des nachts van ; tot 

(*) Ressel was in zijne jeugd opgeleid voor houtvester. 

6 graden vorst had aangewezen, werd in den na
middag van 3 Maart aan de noordzijde van het 
terrein der Brunswijksche cementwerken in de open 
lucht met het maken der proefstaven een begin ge
maakt. De temperatuur bedroeg 4 en later 5 graden 
onder nul, terwijl een frissche noordoostenwind waaide. 

De voorhanden gele kiezelaarde was niet gewasschen 
en hield eenige kleiachtige bijmengselen; daar zij op 
een hoop verzameld lag en de oppervlakte hard be
vroren was, werd het zand uit het midden genomen 
en de temperatuur kwam daar met het vriespunt 
overeen. De steenstukken voor het beton hadden 4 
tot 5 cM. zijde, waren van redelijk goede kwaliteit, 
lagen eveneens in de open lucht en hadden een tem
peratuur van 1 tot 3 graden onder nul; zij werden 
niet gewasschen en evenmin verwarmd, liet water 
had van 4 tot 9 graden warmte en het cement in den 
zak een temperatuur, afwisselende van het vriespunt 
tot 3 graden daar beneden. 

Het mengsel voor de proeven werd in de open lucht 
op een houten tafel gemaakt en steeds slechts zooveel 
als strikt noodig was, en wel hoogstens '/.„ M* voor 
het onderzoek van mortel en ongeveer Vlo M ' voor 
dat van beton. Reeds onder de vermenging deed de 
invloed van de vorst zich gevoelen, zoodat de opper
vlakte van het materiaal spoedig eene temperatuur 
beneden het vriespunt aannam; het mengsel werd met 
een stampijzer tamelijk droog in houten vormen ge
bracht en van elk mengsel werden twee proeven ge
nomen, waarvan de eene in de open lucht bleef en slechts 
met een ledigen zak gedekt werd en de andere naar 
een warm ketelhuis, dat een temperatuur van 10 graden 
Celsius had, gebracht werd De proefstaven voor den 
mortel hadden 80 cM lengte en vertoonden in door
snede een quadraat van 10 cM. zijde, terwijl die af
metingen voor de betonstaven respectievelijk 110 eu 
en 20 cM. bedroegen. 

Den volgenden dag, 4 Maart 1892, werd het 
maken der stukken voor de beproeving onder gelijke 
omstandigheden voortgezet en ten einde gebracht; 
de luchttemperatuur was toen 2 en later 3'/, graden 
koude, waarop verschillende koude dagen en sneeuw 
volgden. De proefstaven, die in de open lucht waren 
opgesteld , werden door den later voorkomenden regen 
voldoende vochtig gehouden en die in het ketelhuis 
nu en dan met water begoten. 

Drie maanden later en wel den 4de11 Juni 1892, 
werden de proefstukken op spoorstaven gelegd en 
in het midden belast om de vastheid te kunnen be
proeven ; bij de berekening daarvan werd ook het 
eigen gewicht in aanmerking genomen. De uitkomst 
was dat bij eene vermenging van 1 cement op 3 
zand de proef, die voortdurend aan vorst was bloot
gesteld, eene even groote vastheid aantoonde als het 
proefstuk, dat naar de verwarmde ruimte was over
gebracht en dat de vastheid zelfs nog iets grooter 
was als de proefstukken deugdelijk waren aangestampt. 
Ook de vermenging van 1 cement, 4 zand en 5 
steenstukken leverde nog goede uitkomsten, maar bij 
magerder vermengingen daalde de vastheid voor de 
in de open lucht en aan vorst blootgestelde proeven 
sterker dan voor die, welke in het ketelhuis waren 
opgesteld. 

De uitkomsten van het onderzoek van Prof. Möller 
hebben geleerd dat zelfs bij eene temperatuur van 4 
graden Celsius onder het vriespunt het mogelijk is 
een goed beton te maken van 1 deel Brunswijksche 
cement, 4 deelen zand en 5 deelen steenstukken. 

IN H E T HUIS V A N SCHLIEMANN. 

De Nieuwe Rottcrdamsehc Contant deelt onderstaand 
schrijven van haren correspondent te Weenen mede: 

„Eenige 1 longaarsche professoren bevinden zich te 
Athene, cn enkelen hebben een bezoek gebracht aan 
mevr. Sofie Schliemann, geb. Kastramenos. Een hun
ner geeft in een der bladen een beschrijving van deze 
merkwaardige vrouw, alsmede van hare woning. Men 
verneemt van hem, indien men het nog niet wist, 
dat mevr. Schliemann door prof. Dörpfel opgravingen 
in Troja laat verrichten. Zij beklaagde zich echter, 
dat wat in den laatsten tijd gevonden was, lang zoo 
belangrijk niet was als wat reeds vroeger aan het licht 
is gebracht. Zij hoopte in Delphi gelukkiger te zijn, 
waar reeds veel van waarde gevonden is. Mevr. Schlie
mann , die, zooals zij zeide, geen avond zich te ruste 
begeeft zonder een paar honderd regels uit Homerus 
gelezen te hebben, is volgens de beschrijving van den 
correspondent een dame van rijzige gestalte met pik
zwarte haren en pikzwarte oogen, door lange wimpers 
zoo overschaduwd, dat men ze eerst goed te zien 
krijgt als de eigenares deze, in het vuur van het ge
sprek , opslaat. Nog steeds in rouwkleeren, heeft zij in 
haar huis alles als bij het leven van haren man op 
zijn plaats gelaten, zoodat diens groote studeerkamer 
en aangrenzende bibliotheek zoo onveranderd gebleven 
zijn dat men den geleerde elk oogenblik zou kunnen 
verwachten. Het geheele huis is naar de plannen van 
den overledene gebouwd tn naar teekeningen van zijn 
hand versierd. De stijl is een samensmelting der an
tieke en moderne bouworde, welke in Griekenland 
zóó algemeen in zwang is dat zelfs spoorwegstations 
op die wijze worden gemaakt. De woonkamers liggen 
gelijkvloers, en op de eerste verdieping bevindt zich 
een collectie oudheden afkomstig uit de opgravingen 
van Troja en Mycenae Maar het merkwaardigste zijn 
wel de vloer en het plafond van Schliemann's studeer
kamer, omdat vele ontgraven voorwerpen, waaronder 
vergulde platen uit Troja, bronzen kapellen uit My
cenae en meer dergelijke in het hout bevestigd zijn. 
Niet minder merkwaardig zijn de in vele deelen ge
bonden brieven en autografen welke Schliemann met 
de aanzienlijkste en meest beroemde personen gewis
seld heeft. Tegen het huis staat een terras waarmede 
men in den fraaien tuin afdaalt. Daar pleegt de familie 
den avond door te brengen, en de correspondent 
spreekt met geestdrift van Schliemann's dochter An
dromache , gehuwd met den heer Melas, zoon van 
den burgemeester van Athene. De berichtgever vond 
haar de mooiste vrouw die hij in Griekenland gezien 
had, die, al had zij het genoegen aan een vroolijke 
conversatie nog niet verloren, door het vuur en den 
ernst waarmede zij over de antieke kunst sprak, een 
indruk maakte alsof men tegenover de jeugdige godes 
Athene stond." 

V A R IA. 
H K T DROGEN' VAN' NiKlAVE GEBOUWEN . Zooais bekend 

is, geschiedt het droogstoken van nieuwe gebouwen in 
den regel door cokespotten; behalve dat deze wijze 
van drogen brandgevaar oplevert, is zij, door de ont
wikkeling van koolzuur en kooloxydegas, voor de 
gezondheid der werklieden zeer nadeelig. Bovendien 
droogt de binnenoppervlakte der muren gewoonlijk 
zoo spoedig, terwijl deze inwendig vochtig blijven, 
dat zeer dikwijls scheuren in de bepleistering ontstaan. 
Naar het technisch bureau van Richard Liiders te 
Görlitz mededeelt, wordt door Mc. Kay te Liverpool 
voor het drogen van nieuwe gebouwen gecalcineerd 
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chloorcalcium gebruikt, dat wegens zijne hygrosco-
pische eigenschappen reeds lang voor het drogen van 
chemische preparaten in laboratoria en chemische fa
brieken wordt toegepast. Daar het in menige fabriek 
als nevenproduct verkregen wordt, is het goedkoop 
en kan 't voor het beoogde doel uitstekend gebruikt 
worden. Men behoeft verder niets anders te doen dan 
vensters en deuren van het te drogen huis zoo goed 
mogelijk te sluiten cn het kurkdroge chloorcalcium 
op platte schotels neer te zetten; behalve dat de 
stof uitmunt door haar groot water-aantrekkend ver
mogen, doodt zij ook alle bacteriën en ziektekiemen. 

DAKBEDEKKING VAN PAPIER-MACHÉ. Kr kunnen zich 
gevallen voordoen, waarin het noodzakelijk is voor 
dakbedekking de lichtst mogelijke stof te gebruiken, 
en daartoe heeft men liet oog gevestigd op liet papier-
maché. Naar men mededeelt zal deze nieuwe bedek
king bij het nieuw: observatorium der sterrewacht te 
Greenwich toegepast worden. Voor de astronomische 
waarneming is het noodzakelijk dat de draaiing van 
den 20 ton wegenden stalen koepel zoo gemakkelijk 
mogelijk kan geschieden en ten einde daaraan tegemoet 
te komen, wil men door eene goede keus van het 
dekmateriaal het gewicht van den koepel zoo min 
mogelijk verhoogen. Voor dit doel gebruikt men thans 
papier-maché, dat blijkens gedane proefnemingen tegen 
temperatuurswisselingen en vocht uitstekend bestand is. 

LO.NUOKFEK BA.SALTLAVA. In bestekken of in voor
waarden voor levering van natuurlijke steen wordt, 
wanneer basaltlava verlangd wordt, in den regel 
Niedermendiger basaltlava voorgeschreven. Deze be
paling wekt bevreemding bij hen, die niet onbekend 
zijn met de steen, die aan den westelijken voet van 
den Vogelberg, in de nabijheid van Marburg en 
Giessen gelegen, verkregen wordt en met de basalt
lava bij het Hessische dorp I.ondorf en het Pruisische 
dorp Nordecken, welke steensoort sedert eeuwen 
voor verschillende bouwwerken gebruikt wordt en in 
de laatste veertig jaren meer en meer aftrek vindt. 

De bekende geoloog Prof. Dr Strang te Giessen, 
heeft de dolerietsteen van Londorf zeer gunstig be
oordeeld. Hij het onderzoek aan vele oude bruggen 
en viaducten, waarbij deze steen verwerkt is, blijkt 
dat zij, volgens de mineralogisc'ie deskundigen, uit
stekend bestand is tegen invloeden van het weder 
en dat hare drukvastheid zeer groot is. 

De steen heeft eene fraaie, levendige, grauwachtig 
blauwe kleur, die vooral bij den woonhuisbouw het 
oog aangenaam aandoet; van deze eigenschap trok 
de Berlijnsche architect Grisebach partij door de steen 
bij zijne nieuwe kerken te Giessen en Frankfort a/M. 
te verwerken. 1 let materiaal is hier zeer effectvol aan
gebracht. 

Voor sokkels, lijsten, trappen en dergelijken, en 
ook voor kaden, is het doleriet uitstekend geschikt en 
wij kunnen daarom het gebruik van dit materiaal in 
het vervolg ten zeerste aanraden. 

VERPLAATSBARE STEIGER. Vóór korten tijd werd 
in Amerika octrooi verleend voor een verplaatsbaren 
steiger, die in elkander geslagen en met weinig moeite 
verplaatst kan worden, daar het geheel weinig ruimte 
inneemt en geringe zwaarte heeft. De steigerpalen 
of staanders berusten op het telescoopsysteem en 
bestaan uit in elkander gestoken deelen van buizen, 
die evenals een verrekijker uitgeschoven en met 
klemschroeven op de verlangde hoogte gehouden 
worden. Aan de bovenste deelen zijn dwarshouten 
bevestigd, waarop de liggers geschroefd worden, 
die tot dracht van dc steigerdelen dienen. Het be-

I nedendeel van eiken steigerpaal heeft een kruisvormi-
gen voet, waardoor de stabiliteit van het geheel ver
zekerd wordt, zonder dat het noodig is daarvoor gaten 

, in den grond te graven. Bovendien is in de benedenste 
buis een heugel met rondsel geplaatst, waardoor het 
geheele toestel nog een weinig in de hoogte gebracht 
kan worden. 

B U I T E N L A N D S C H E l i E R I C H T E N . 
Dezer dagen is te Parijs, ter plaatse waar de Kile da line 

den boulevard Suiut-dcrinniii snijdt, een standbeeld onthuld ter 
eere van den ingenieur Claude Chappo, den uitvinder van de 
luehttclcgriinf. Drie personen voerden het woord: de hoeren Solve 
Humbert, voorzitter van den l'nrijsc hen (iemeenteraad, en Terriër' 
Minister van Koophandel, eerstgenoemde, het leven van Chappo' 
schetsende, herinnerde aau diens nanvankoljjk vergoofsoho pogingen 
0111 te hereiken, wat hem ten Hlotte is gelukt, zoodat de Conventie 
in 1798, op een rapport van l.akamd, last gaf Chappo in staat 
te (tellen proeven te nemen met zjjn uitvinding en het Comité 
van Openhaar Welzijn vervolgens beval een lijn van Parijs naar 
Rijsscl met de vereischte stations eaz. op te richten. 

Humbert, de tweede spreker, bracht in herinnering, dat het 
in 1794 de hiehttclogrnaf vun Cluippc was, die de eerste tijding 
van de overwinning op de Oostenrijkers overbracht, zoodat Carnot 
in dc Conventie de tribune bestijgende, een papier in de hand, 
verklaarde dat hij slechts drie woorden te zeggen had: ,.Coud<5 
(in het Xoordcr departementI is heroverd". 

De kosten van het standbeeld ( 4 0 , 0 0 0 Ir.) zijn alle door du 
telogrnphistcn in vrijwillige bijdragen bjjoongobrnoht. Hot beeld 
is vervaardigd door Dame. Het stelt Chnppo voor met oen kyker 
ia de hand. Het voetstuk, van wit marmer, draagt in bas-roliet' 
een Mercuriusbeeld, de vleugels uitslaande, in de eene hand een 
brief waaruit de electrische vonk schiet, terwijl de andere hand 
een der beweegbare armen van do luohttclcgraaf vasthoudt. 

Op dric-en-vijftigjurigeii leeftijd is te l'nrijs overleden Victor 
Contumin, zeer bekend door zijn iu vereeniging met den architect 
Dutert vervaardigd ontwerp van de groote machinehal op do 
Parijsehe tentoonstelling van 1889. Ofschoon hij zich door do 
uitvoering van verschillende constructies voor genoemde tentoon
stelling een grooten nnani verwierf, is do ninohinehnl toch zijn 
voornaamste werk. Als men bedenkt dut de hul van het gebouw 
voor nijverheid en vrije kunsten op de tentoonstelling te Chicago 
eene spanwijdte vnn 112 M. heeft, alzoo slechts 1.4(1 M. meer 
dan de hal der 1'arijsche tentoonstelling, dan moet nun Contumin 
met volle recht de naam vun stout constructeur toegekend worden. 
De overledene was jaren lang Professor aan do Keole centrale 
en voorzitter van de Vereeniging van eiviel-ingenieurs. 

— Voor de tentoonstelling der ontwerpen voor de wederop-
houwing der „Opcrn-comiqiic" te l'arys in het paleis dor „Chnmps-
Elyséos" zijn niet minder dan lit zalen met 424 inzendingen in 
gebruik genomen. De jury beeft uitspraak gedaan en de eerste 
prijs van 10,900 frs. toegekend aau den hoer Hornier, die hierdoor 
met de uitvoering is belast; de premie van tiniiii frs. is toegediend 
aau de bh. I.nrche en Nudum, de premie van luim frs. ann den 
heer BloadeL 

lieden worden al de ontwerpen tentoongesteld. 
In Henegouwen zijn in den laatsten tijd belangwekkende 

ontdekkingen gedaan. Iu de gemeente Ciplv. dicht bij Mons, is 
een Honieinsch kerkhof ontdekt; te Vellorcille-lc-Seo werden do 
fundamenten van eene Krunkische villa met mozaïekvloer, en te 
(•ivry de overblijfselen van Koiucinschc gehouwen gevonden. De 
villa bjj Vellereille-le-Sec wordt voor een jachtbuis van de Mcro-
vingors gehouden! 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
"s-GitAVCMiAot:. Hij beschikking van den Minister van Binncn-

landsche /aken, is bepaald, dat de commissie, belast met hot 
cxuiniiiccrcn van hen, die eene akte van bekwaamheid wenschen 
te verkrijgen tot het geven vnn middelbaar ondcrwys in hand
en rechtlijnig teekenen en boetseeren, voor het jaar 18113 zitting 
zal houden te Amsterdam; 

is aan deze. commissie tevens opgedragen het examineeren van 
hen, die iu 18113 de nktc van bekwaamheid vcrluugeu voor hot 
handteekenen, bedoeld in art. BSMi der wet tot regeling van bot 
lager onderwijs; 

en zijn benoemd : 
tot lid en voorzitter W. IJ. (i. Molkenboer, directeur der Khks-

nnrinaalsehool voor tcckciinnderwyzcrs te Amsterdam ; 
tot leden : 
I.. Jteirer, leeraar nan de Hyksnorinuulschnol voor teekenondcr-

wijzers e.i ann de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam; 
D. II. A. J . llrugma, teekenonderwijzer uuu eene openbare 

lagere school te Rotterdam; 
F. I.z. Borghuis, directeur der ambachtsschool en dor gemeente

lijke burgeravondschool te Arnhem; 
A. It. Cohen, leeraar ana de Hijksnormanlschool voor teeken* 

onderwijzers cu mui do Rijksschool voor kunstnijverheid te 
Amsterdam; 

11. A. C. Dekker, onderwijzer nun de Rijkskwookscl 1 voor 
onderwijzers te lluarleiu, wonende te Amsterdam ; 

Hort 'van llove, directeur der kunstnijverheidsschool „Qaellmas 
te Amsterdam; 

J. D. Iluibors, leeraar aan de Ryksnormiinlscliool voor tcoken-
ondcrwjjzors en aaa dc Rijksschool voor kunstnijverheid te Am
sterdam. , 

E. F. W. Kerliag, hoofdlceraur aan de Academie van Beeldende 
Kunsten te 's-lirnvenhago ; 

B. Korteling, leeraar aan de burgoruvnndschool en onderwijzer 
aan de Rijkskweekschool voor ouderwijzers en aan de Rijksnor
maallessen te Deventer ; 

J . C. U. Logncr, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool 
en aan de gemeentelijke burgeravondschool te l'trccht; 

Jl. J. Leus, leeraar aan de gemeentelijke hoogere burgcrsrl I 
en aaa de burgeravondschool te Utrecht; 

,1. H. A. Mhilarot, hoofdleeruur aan dc Academie van beeldende 
kunsten te 's-(iravenhage : 

Fr. .1. Schikkinger, teekenonderwijzer aan eene openbare lagere 
school te Amsterdam ; 

N. van der Schuit, leeraar aan de gemeentelijke teekensehool 
te Roermond; 

lierman J . do Vries, leeraar aan de hoogere burgerschool cn 
burgeravondschool te Haarlem ; 

B. W. Wiorink, directeur der industrieschool vnn dc maatschappij 
voor den werkenden stuud, leeraar aan de gemeentelijke kweek
school voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam, en 

W. /wier (Izn., leeraar nau de 4de hoogere burgerschool met 
üjarigen cursus eu teekenonderwijzer aan openbare lagere scholen 
te Amsterdam. 

— Tot leden van het cerc-coinitó voor de tentoonstelling van 
voortbrengselen op hygiënisch gebied, welke in de maand October 
te Chicago zal plaats hebben, zijn o. n. benoemd de heeren Prof. 
Mae. (lillavrv te landen, A. Ilaiinens Wzn. te Amsterdam, Prof. 
A. Maver, directeur vnn het Landbouw-proefstation te Wugcnin-
geu, Dr. I.. Mulder te llaarleiu, l'rof. Kosenstein te Leiden, l'rof 
J. E. van Itcrsnn J.Azn. te Leiden, Dr. I'. F. van Hamel Roos 
te Amsterdam, l'rof. (!. van Overboek de Meijer te l'trecht en 
l'rof. 'I'. Zaaijer te Leiden. 

— Werd in otis voorgaand nommer medegedeeld dat de heer 
J . M. Colletto, hoofdingenieur van dc rijkstelegraaf te 's-lira-
bnge, door de regelingseoinmissie was uitgenoodigd om het lid
maatschap tc aanvaarden van het congres van electro-technici, dat 
van 21 tot en niet 25 Augustus n.s. te Chicago zal worden ge
houden, thans kan daaraan worden toegevoegd dat de heer .1. A. 
Snijders C. Jzn., hoogleernar aan de Polytechnische school te 
Delft, eene gelijke uitnoodiging ontvangen heeft. » 

A M S T K I I D M I . De beer J. A . Mulnrk Houwer te Deventer beeft 
de benoeming aanvaard als lid der commissie tot bet nabrengen 
van een rapport over de voorstellen, door de afdeeling 's-Ornven-
hage ingediend tot wijziging der wet van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst. De commissie is thans samengesteld 
uit de heeren: Henri Evers tc Rotterdam, .1. A. Mttlock Houwer 
to Deventer, F. J. Nieuwcnhuis te l'trecht, C. B. Posthumus 
Meijjes te Amsterdam en .1. J. Weve te Nijmegen. 

Het diploma voor het eind-examen der Rijks-normualschool 
voor teckenonderw ijzers, met de daarbij behoorende gratificatie vun 
/ 100, is toegekend aan de dames C. Van Deventer, goh. te Ben-
koelen (X.-L); C. W. Van Laar, B. C. Salm en .1. S. Verinealen, 
allen geboren te Amsterdam; E. Tinga, goh. te Sappeniecr ((ir.1 
— en de heeren S. Franco, goh. te Tiel; J. A. van Sebooten , 
tab. te Deventer: W. Stort, goh. te l'alenibnng (X.-L): J . van 
Yoorthuysen, goh. te Amsterdam. 

'S -HKIHOOEXIIOSCII . In do op 14 Juli gehouden zitting van den 
tlemeenterand word besloten gegadigden uit te noodigen tot in
zending van plannen voor eene centrale verwarming van de 
gebouwen der op te richten kweekschool. 

Voorts werd besloten 1. den ingenieur-architect eervol te ont
heffen vun zyn leeraarsambt aan de Koninkljjke School voor 
Nuttige en Beeldende Kunsten met behoud zijner bezoldiging van 
/ 750 en 2. aan te stellen een gemeente-opzichter op een jaar
wedde van ƒ1000. 

HILVERSUM. Vóór eenigen tyd is het kerkbestuur der nieuwge
bouwde R.-K. kerk ecu geschilderd glasraam aangeboden, dat 
boven het toekomstige altuar in het zuidelyk gedeelte der kerk 
dezer dagen geplaatst is. De zinrijke voorstelling is eene herinne
ring ann het üOjarig priester-jubile vnn den tegeuwoordigen Paus. 
De uitvoering geschiedde door de lirmu Xicolas, te Roermond, 
naar bet ontwerp van Dr. Cuypers. 

WiNscuoTtx. Door den heer A. (>. Mulié te llnrderwyk, is 
ecu adres uau don Raad gericht om voorloopige concessie tot het 
aanleggen van een aau de oisohen des tijds beantwoordende water
leiding tedezerstede, onder voorwaarde dat die voorloopige con
cessie door den Raad worde verleend voor den tijd vnn een jaar. 
ingaande op den dag dat bet daartoe strekkend besluit ter kennis 
vun den adressant is gebracht, Die voorloopige concessie zal oa-
voorwaardeiyk zyn vervallen, zoodat de gemeente hare geheele 
vrijheid kan hernemen in geval de concessionaris zich voor het 
verloopen van dien tyd niet tot den Rand zal hebben gewend niet 
een definitieve aanvrage om concessie, die door genoemd college kan 
worden verklaard voor aanneming vuthuur te zyn. 

j Zeer waarschijnlijk staat deze concessie-aanvrage in verhand tot 
andere van dien aard, ook by den Raad van Veenduni ingediend. 

BOLSw\nn. Do eerste internationale tentoonstelling vun petroleum 
cn netroleuingobniik voor verlichting, verwarming en drijf
kracht, is Woensdag jongstleden geopend. In de statige Raadzaal 
kwamen de daartoe uitgeiioodigdc juryleden mi inzenders, benevens 
de tentoonstellingscommissie en de leden vun den Raad hjjeon eu 
werd hun allen het welkom toegeroepen door den wethouder X'. 
de In Lande ( 'reiner, die in kernachtige taal wees op het grooto 
belang van tentoonstelling en wedstrijd , en daiirbij den inzenders 
toewensebte dat hun werk goede vruchten moge dragen en zij 
voldoening mogen smaken vnn de door hen gebrachte offers. 

Tegen twee uren verzamelden zich honderden genoodigden in 
de sociëteit Amicitia en deed het muziekkorps der dienstdoende 
schutterij zich hooren. De beer C W. Eisina, voorzitter der „Ver
eeniging tot bevordering van Handel en Xijverbeid" sprak de aan
wezigen toe. 

De Vereeniging, zeide hy, heelt het reeds zoover gebracht, dat 
onze aloude Hanzestad, reeds vermaard door hare historische her
inneringen, door haar architectonisch schoon en vele andere merk
waardigheden, tloor haar nooit genoeg volprezen graveurs en 
vermaarden Kriesehen dichter, ook gekend wordt dom- hare 
onderscheidene tentoonstellingen. Itolswnrd, „de stud der tentoon
stellingen", zoo zei men onlnngs. Welnu, dat strekt Bolsward«dei 
tot schande, integendeel, daar zyn we trotsch op! 

Verleden jaar een gas-teutoonstidliiig, dit jaar een petrolcum-
tcntonnstolling. In kleine plaatsen en ten plattelande is oprichting 
eener gasfabriek veelal onmogclyk, daar moet petroleum derhalve 
bet middel zijn voor brand, verwarming cn drijfkracht. Bolsward 
was de aangewezen plaats voor zulk een tentoonstelling met het 
oog op dc talrijke omliggende kleine fabrieksplaatsen. Despreker 
wijdde daarop uit over de verschillende toepiissingen, die er tegen
woordig vun de petroleum zijn gemaakt, b.v ter bereiding vau 
het samengeperst transportabele lichtgas in spoorwogwnggons. 
vaartuigen enz., en ook voor drijfkracht van machines in kleinere 
indastrieele inrichtingen. 

„Eeuwen in den schoot der narde verborgen geweest. heelt men 
de slibberige, ruwe niassn te voorschijn gebrticllt en gezuiverd, 
eu daarna bet vloeiende dun overgebracht naar alle oorden der 
wereld, waardoor men nu overal in bosch en veld de potrnlcum-
fakkcl kan ontsteken, haar licht en warmtegl I kan gemeten.' 

Nu deze warm toegejuichte rede werd een bezoek gebracht aan 
het tentoonstellingsgebouw. 

De tentoonstelling wordt gehouden ill de oude Brocrekerk, 
sedert lang niet meer in gebruik, en het daarvoor gelegen terrein 
is in een vrienchdijkeii tuin herschapen. Bij het binnentreden was 
de eerste aanblik op het groot aantal opgestoken petroleumlampen 
eu de versiering met vlaggendoek en tul van heesters en bloemen 
werkelijk tooverachtig. 

BousKi.i:. Op de voordracht voor de benoeming van waterbouw
kundig ambtenaar te Ellowoutadijk zijn geplaatst di' hoeren .1. 
Nicilwdorp te Zoniiemaire, II. Koole te (iorincbein en M. I'crdi-
iiaadusse te Biezclinge. Voor deze betrekking, op oen jaarwedde 
yiin ƒ900, hebben zich 22 sollicitanten aangemeld. 

— De tweede aflevering van het „Handhoek voor deu meu
belmaker." (uitgave van A. W. Sythoff te Leiden) bevat het 
vervolg vnn hoofdstuk I, als: 4». gebreken en eigenschappen vun 
ilet hout; 5". verschillende vormen, waaronder het hout verwerkt 
wordt: li", gebeitste, gekleurde en nagemaakte houtsoorten, been 
en hoorn; 7°. het verven van het hout; 8». het iu de was zetten 
en oliën van het hout; II". het politoeren en 10". het hneeron. 
Voorts bevat deze utl. het begin van hoofdstuk II, het gereed
schap, liet is natuurlijk niet de bedoeling vim het gewone ge
reedschap een omschrijving te geven, dit zou vrywel overbodig 
zyn; de schrijver meent zich daarom te kuunen bepalen tot een 
bloote opsomming der bekende gereedschappen en geeft vervolgens 
oen beschrijving, toegelicht door figuren, van verschillende patent-
schaven, toogschaven, schroef- en «neerbokken, lymscliroeveu, 
vorstekzugen, verstekschaven, enz., voor het meerendeel van 
Amerikaaiiseheu oorsprong e u , nuar wij ineeneii, hiertelande 
minder bekend. 

— Aflevering 7 vnn De Natuur (uitgave van J. li. Broese te 
Utrecht) bevat: 

Saelbiopende machine» (met fy.). — Eenvoudige wijze om repro
ducties te vervaardigen van fijne vcrdeelingcn op glas. Iets over 
den astronomische!! kyker en zijn gebruik door liefhebbers. 
WlSSelstroomen vun hooge spanning en hun toepiissingen (met 
fu;.). — De gluohiiil-vcrscbiJiiBolou vnn bet diluviale tydperk. — 
Een insectenetende zwam. - Sterrenkundige opgaven. — Corres
pondentie. 

PERSONALIA. 
— Door dcu Minister vau Waterstaat zijn tot buitengewoon 

opzichter gecontinueerd : 
J. W. Otter», tot 15 October by hot niuken van werken tot 

verbetering der Maas onder Bnlgooi en Reek, Horpen en Huisseliug; 
li. A. .1. F. llcssink eu J. van der Velde tot 1 Januari 18114 

by hot onderhoud dor voltooide werken van hot Morwedekanaal van 
nuhy en benoorden Xichteveebt tot niiby en benoorden don lliuirrijn. 

— By den Waterstaat in Nederlnndsch-lndië hebben de volgende 
mutation plaats gehad: 

Ovtrgeétaaist: van tien algem. naar den gewest, dienst in dc ros. 



O-
Soerabaja, de opz. 2c kl. 8. I'. II. vun 
Itnnltcn: van dc ren. liatiivin naar de ros. 
I'cknlongtin, ile opz. lckl. ('. Vrccilenhurgh: 
van dc res. Synnning naar dc res. Sneril-
liaja. ile ingenieur le kl. A. \V. Hein;van 
de res. Clierilwn naar Dcimik (res. Seinn-
nuur), de ingenieur le kl. J. K. E. Triebart. 

Toegevoegd; aan den chef der -Je wuter-
stuiitsiifcl.,' de opzichter 2e kl. I'. II. Ilriët: 
aan den ellef der 2e Wlttcrstlllltsul'il., (Ie 
waarnemend ingenieur 2e kl. E. U. Seherius. 

Geplaatst', in de residentie Rembang, de 
architect 2c, kl. J. II. van der Sterr. 

Gesteld ter beschikking van den chef der 
3e watcrstitutsufd. voor de verbetering van 
den weg van Ambarawa naar Magclang, 
de opzichter Ie kl. bij dc Staatsspoorwegen 
E. O. Wgcrs. 

— ll(j de Staatsspoorwegen op .lava : 
Benoemd: tot nndernpz. ite kl. bij de ex

ploitatie E. vnn I'uHtnii. 
Belast: met het doen van een terrein-

opneming op ile noordoostelijke hellingen 
van het Tjcrnini-gehcrgtc (Cheribiinl, de 
tndeljjke ingenieur le kl. I'. Richter: niet 
de spoorwegopneniing l'robolingo l'ana-
roekan, de bouwkiiiidigc anibtcnanr Ie kl. 
.1. I'. .1. II. Alsdorf. 

Toegevoegd ' aau den chef der terreinop-
iioniintr.il op de noordoostelijke bellinden 
van het Tjermai-gebergte (Oheribon), de 
oudcropz. 2e kl. li. V.. S. ilrcmlcr a llrnndis. 

Overgeplaatst: van dc oosterlijnen nnnr 
de lijn Djokjakarta Tjilatjap, de opz. Be 
kl. il. J. Kelllpees. 

Gcdetackettd: bjj den aanleg der lijn 
l'reangcr- 'l'jilntjap. de opz. 8e kl. \V. Ra
men en dc ondernpz. le kl. S. van der 
Heijden; Lij de exploit. ilerWesteriyiien.de 
tyd. onderopz. Be kl. II. OodboA*. 

Geplaatst: by de Oosterlijnen, de opz. 2e 
kl. II. Laagelaan. 

— liij den aanleg van de lijn l'rcanger-
Tjilutjnp is eervol ontheven van het beheer 
der lie sectie, dc tijdelijke ing. 2e kl. C . 
(iroll, en ietast met het helleer dier sectie] 
de bouwk. ambtenaar le kl. A. Hessclink] 

— De landmeter vnn liet kadaster ï . G. 
Stueki, belast niet de hermeting van Am
sterdam, wordt met 1 .Xovcmber werkzaam 
gesteld voor den gewonen velddienst te 
Arnhem. 

— Do heer W. Engelenburg, thans adspi-
rant-iidjunet-ingeniciir lig de Maatschappij 
tot exploitatie van staatsspoorwegen (dienst 
vnn tractie en materieel), is niet ingang van 
I dezer benoemd tot adjunct-ingenieur 2e 
klasse. 

— lig beschikking vnn den minister vnn 
liinnenhinilsi he /aken is benoemd tot tijdelijk 
teekenaar by liet ontwerpen van het museum 
voor natuurlijke historie te Leiden de heer 
0. van licers tc 's-(iravcnhage. 

De heer I\< 'aland, oud-hoofdinspecteur 
van 's rijks waterstaat, is door het bestuur 
van liet eerlang tc Chicago te hoodoo in
genieurs-congres benoemd tot eerelid van 
dat congres. 

— De beeldhouwer W. .Mengelberg, tc 
Utrecht, heeft voorzijn werkzaamheden aan 
de bronzen deuren vau den Keulse hen Dom 
dc 1'ruisische Kroonorde 4e kl. ontvilllgeii. 

VAl' A X'I'E HET li EKKI X( iEX. 
— A dj II n c t - i n g e n i e ii r — w e r k t u i g-

kundigo — bij de Xederlandseli-lndisehe 
Spoorwegmaatschappij. Adres ten kantore 
van dc Maatschappij, Lange liccstcnuiurkt 
40a tc 's-liravenliugc. 

— II o o f d o p z. l e b t e r hg den aanleg 
eener drinkwaterleiding om dadelijk in dienst 
tc treden. Salaris /'I2f> per niiiand. Adres 
onder letters II. D. aan liet bureau van 
„De Ingenieur'-, l'nveljocnsgruiht Hl,'s-tlra-
venhagc. 

— Opz i e h t e r de t g e m ee n t e w e r k e n 
te ' a - B o s e h . Salaris/'!IU 's maand». Adres 
den llurg., vóór 1 Aug.(ZieadveiI.inno. 29.) 

— O n d e r w i j z e r i n het s m e d e n 
aan de Ainbiichtssehool te Zieriksee. Junr-

wcildc f500, en Onderwijzer in het 
h u i s s e ll i I d e r e n voor dc vier winter
maanden. Salaris / Iu per weck. Adres vóór 
1 Aug. nun den voorzitter der vereeniging 
\V. A. lichtman. 

'1' e e huis e li e o in p a g u o ii in eene 
ziuik die groote winsten afwerpt. Itenoodigd 
kapitaal / 1500. Adres lett. II D, bureau van 
dit blad. (Zi, advert in nu. 29.) 

— Leeraar in het hand t e e k e nc n 
aan de burgeravondschool enz. te Deventer. 
Jaarwedde /'7Ö0. Adres voor sollicitanten 
met ncte Jl'. ami den liarg. vóór 27 Juli. 

— Leeraar in de natuur-en werktuig
kunde, kosmographii' cn wiskunde nan dc 
lioogere burgerschool te Zieriksee. Jaarwedde 
ƒ2000. Adres den liarg. vóór 1 Aug. 

A. H. VAN BERGEN, 
FABRIKANT T E 

Heiligerlee.piw.Gim 
M l ' K t ' I A I i l T K I T I X 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

Torenuurwerken 
L U I P K L O K K E N 
op binnen- cn buitenlandschc Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EERED1PL0RU. 

H lei Z i l v e r e n l l e d n i l l e s . 

A A N E E S T E D I I G r . ~~ 

liet H E S T E E R der llegraal'plaats 
voor R. K. te Schiedam is voornemens, 
op X n t e r d n g S*!> J u l i I89S, des 
namiddags ten IX ure, unn te be-
M t t ' d e n : 

l ie t u » II leggen eener Begraaf
plaats niet «Ie d a a r v o o r be-
noodigde gen a f a e r k e n en 
SKII nd ophoog i n g. 

Het bestek ligt ter inzage in een 
der lokalen van de R. K. Begraafplaats 
aldaar. 

De aanwijzing zul plaats hebben op 
Woensdag 26 Juli 1808, des voormid-
ipigs ten 11 ure. 

Maatschappij totExploitatievan 
I I S M i l ï f e H I Staatsspoorwegen. 

A D V E R T E N T T E N . 

Te s-Hertogenbosch 
WORDT GEVRAAGD 

EEN OPZICHTER 
der gemeente werken. 

bezoldiging ± f»n in de maand. 
Sollicitatien franco in te zenden aan 

den Burgemeester v ó ó r 1 A u g u s t u s 
aanstaande. 

Een I X » K X I K I K , praet i seh 
cn theoret isch ontwikkeld, 

zoekt werkzaamheden, 
het zij voor korter of langer tijd. 

Adres letter V. .1. aan het bureau 
van dit «eekblad. 

KOHINJUSEDERTFABRIEK 

VAN ROOKMACHINES VOOR 
HOTELS en GROOTE INRICHTINGEN lil 

Geheel verbeterde Constructie van 
VUURHAARD, OVENVERHITTING, 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODEL IN WERKING TE ZIEN AAN DE FABRIEK 

VAN P. NOPPEh.HOFLEVERANCIEH VMJ Z.M.DEN KONING. 
V e l p e r b u i t e n s i n g e l , A R N H E M . 

BOUWTERREIN. 
Aan de K o e r n i o n d M r h e H t r a a t 

en buiten de ( « e l d e r s r l i e l ' o o r t te 
Veiêlao ziju verschillende « O f II -
TliHH#;#.»*,'.» T K K O O I * . Adres 
bij den heer V A X H A S S E L T aldaar. 

STOOMTIMMER-
H O U T W O L - F A B R I E K . 

DIJKER.MAN 4 BUIJZERLI, Breda 
S P E C I A L I T E I T in verp laa t sbare 

H o u t e n w o o n h u i z e n , IHreetle-
k e e t e n . Z i e k e n b a r a k k e n CD 
T n i n k o e p e l M . 

Lijstenschaverij voor betimmeringen. 
H O I T I V I M , tot opvulling van 

PLAFONDS en/.. 

23r> 

AANBESTEDING. 
j Op IMnstlag den Beten A u g u s t u s 

IHJt.'l. des namiddags ten '4 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te 
Utrecht, van: 

Bestek No. 02H. 
l i e t m a k e n , l everen en op-

stellen v a n den boven
bouw eener draa i seh i j l ' 
v a n 14.511 J l . m i d d e l l i j n 
op het stat ion H I . S T . 
Itegrootiug f 54ttO. 

De besteding geschiedt volgens § 30 
van liet bestek. 

Het bestek ligt van den 20sten Jul i 
1898 ter lezing aan het Ccntraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bureau 
van den Meer Sectie-Ingenieur F . G . H . 
A . S A S S E N te Sijmeijen en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van W e g e n Wer
ken) te bekomen, tegen betaling vun 
/ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den lsten Augustus 1893, ten 
11 uur voormiddag, t West Eiiropeesche 
tijd). 

U T B E C H T , den lHdcn Jul i 1893. 

o-

0 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
( <• MiHHlllft l . ï l l l ' l l lllf/tlsltlS 

IH»3, des namiddags ten JS ure (locale 
tijd), aan liet Ccntraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te U T K B C H T , 
van : 

B E S T E K No. G2Ï . 
Met m a k e n v a n eene loco

mot ieven loods met reser
v o i r ge bou tv, w ate r k r a a n 
met l e i d i n g , onderbouw 
v o o r eene groote draa i 
s ch i j f v a n 14.511 .11. m i d 
d e l l i j n en bi jbehoorende 
w e r k e n op het emplace
ment K K S T . 

I tegroot iug / ISMtOO.— 
De besteding geschiedt volgens ij ti8 

van liet bestek. 
Het bestek ligt van den 20stcn Juli 

1893 ter lezing aan het (.'eutraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan bet bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur E (i. II. 
A . SASSEN' te Sijinegen en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 
/ ' « — 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau Dienst van Weg en 
Werken en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal ge
schieden den Ssieti Augustus 1893, ten 
11 uur voormiddag < West Knropeesche 
tijd). 

UTKBCHT, den 17den Jnli 1893. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op lliniiulafi den » n Augustus 

IH99 des namiddags ten l ' / i «re 
( « r e e n w i e h t i j d ) , zal in het Cen
traal I'ersonenstation te A M S T K K I I A M , in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 5(15. 
H e t v e r g r o o t e n v a n de vet-

gas fnbr iek op het C e n 
t r a a l s t a t i o n te A J I H T K R -
I » A J I . 

R a m i n g i 4 « 0 0 . 
Het bestek is tegen betaling van 

ƒ11 .75 verkrijgbaar aan het Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan liet Droogbak te A M S T K K U A M bij 
den Pottier of op franco aanvraag met 
toezend im/ ran het bed'rat/ in postwis
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van liet bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aan liet bureau Weg 
cn Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vermeld. 

Ile Adminis tra teur . 

•0 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Muaueitia den II Auaunlnn 

18113. des namiddags ten half twee ure 
( t i ireenwiehtijd) . zal in het Cen
traal I'ersonenstation te A M S T K K I I A M 
in het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestik No. 54(i. 
H e t v e r i n g e n vnn den spoor

weg IIA A It I . K i l I II' 
l i iKKfST met bijbehoo
rende w e r k e n nab i j K K -
V K i t W I J K . 

• t a m i n g ƒ 4 8 . 6 0 0 . — 
Voor rekening- van den » ( H I I I «Ier 

M.KI ' . l t I . A M I I A . 
Het bestek met teekening zijn tegen 

betaling van /'I.50 verkrijgbaar aan 
liet Centraat Administratiegebouw der 
Maatschappij aan liet Drooi/l/ak te A M 
STERDAM bij deu Portier ol' op franco 
aanvraag t toezending Tan bet bedrag 
iu postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aan liet Bureau Weg en Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het bestek 
vermeld. 

Ile Adminis tra teur . 

Bestuur der Domeinen. 
AANBESTEDING. 

( l p I i i jelui) -1 I lilt it x ! i.:n /.*>».'». 
des voormidibigs te II uren. zal door 
den O N T V A N G E R D E R R E G I S T R A 
T I E E N D O M E I N E N ' te Xerenberi/en, 
in het lokaal „ K U U P I I A N Ü K I . F X Z K K -
V A A R T " te Dordrecht, bij enkele in
schrijving worden A A N B E S T E E D : 

Het m a k e n v a n een I t l . I X K X -
D A J I met steenbeaet-
t i n g a a n den westelij
k e n oever vnn de Itever-
s lu i sp lant o n d e r de iic-
nieente Z w a l u w e . 

De inschrijvingsbiljetten moeten uiter
lijk daags vóór de aanbesteding vracht
vrij worden bezorgd ten Kantore van 
voornoemden Ontvanger, bij wien be
stekken verkrijgbaar zijn ad /' 0 .50. 
terwijl nadere inlichtingen worden ge
geven door den Opziener der Domeinen 
in Noord-Brabant te Werkendam. 

Aanwijzing op het terrein op Vrijdag 
den 28" Jul i 1893, des voormiiblags 
10 uur. 

V 1 T R A U X G L A C I E R 
( H it a in \ e r s . i t - r i n a ) 

duurzaam en schooner dan gebrand glaa, 
voor K e r k e ii. Iliii/.en. K c h i i l n i . l e i T M , 
Horren , rnx. 
AMSTERDAM. . I . K . V A X D K T H , 
Ilealinastr. ii. Behanger. 

F . D O L K & Z O O N " . 
Hottei'daiii. 

Fabriek vau georiiementeerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS in alle etijlen. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. Glazen-
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 

C. <& J A N II DE BREY, Rotterdam. 
K A N T O O R : H T A T I O X H I » I . K I X * . 

BOVENLANDSCH DENHEN PALEN, in lengten van 10-25 Meter. 

T Ï - T T M Ü L L E R , te Sehöuebeck a.E. 
Fabriek voor Isoleermateriaal tegen warmte- en kotideverlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g v a n g e l u i d . Sueeiitlileit t M»L.*.XTEXMIEH*2-
ISOIji:i'.ltl\f-. beantwoordt volkomen aan het doel, is licht, zindelijk, 
goedkoop en houdt zich jaren lang bestand. Prosp. niet Holl . Bef. en verdere 
inlichtin"en verstrekt gratis en franco de (ieneraal-Agent voor Nederland 

ii. i'Kixs. i.„,,„,• lit-nii-iiat *-«. wrrmJECMtr. 

O 

HERMANN KNAPMANN. 
c.#i.ii'iii'S WAM Hnr.*:nB*iH UÏÏI-:TI.IV.I:R mm STAAL. 

Voorwerpen vnn M M K K I I B A A H ( . I K T I J K K K en « T A A I . , worden spoedig in 
onberispelijke uitvoering, tegen u i l lUkr | i r U » e » geleverd. I'rijsuiiiivrajren en toczen-
iliii" vun ïnodcllcn of teekeningen gelievo men te richten min : 

J O H X N I. O T . - 1 X D U S T It 1 E E L A G E N T . 
le H A ' ti MK It SS TIt A AT SO. A MS T B It IIA SI. 
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Holtandsche IJzeren S p o o r w e g -
Maatschappi j . 

AANBESTEDING. 
(IpJftNHHfNVden Un ttiifinluH 

isutl. des namiddags ten ure 
<4-i'<-eiivt ie II t ijd), zal in liet Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M , in 
liet lokaal naast de waclitkainer 3e 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 640 : 
H e t m n k e n v n n eenige uit

bre id ingen en w i j z i g i n 
gen min «le gehouwen op 
liet gemeeiiMelinppeli jk 
Mtn t ion K O T T K It I» A II 
( M M * ) . 

KIIIII ing / 7900.— 
liet Bestek is tegen betaling van 

ƒ1.— verkrijgbaar aan liet Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan bet Droogbak te A M S T E R 

D A M bij den Portier, of op franco aan
vraag met toezending van liet bedrag 
in postwissel ol' postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven laan 
het Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vermeld. 

l i e ArifltllliNt rateur. 

Maatschpppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Muntteen den Ssten ttinitnlitH 

ISU:I. des namiddags ten Ji ure (locale 
tijd), aan bet Centraalbureau dei' Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te UTRECHT, 
van : 

B E S T E K No. G25. 
H e t m a k e n ] vnn" een toelit-

porl i i i i l o n d e r de miir-
« | i i i*e v n n het hool'dge-
houw niet b i jbehoorende 
w e r k e n op het xtatioii 
Z W O I . I . K . 

B e g r o o t i n g / 1 S 7 0 . — 

De bestelling geschiedt volgens § 36 
van het bestek. 

l iet bestek ligt van den loden Juli 
1893 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur W . J . 
K L E R K DE REUS te IftWenisop 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van W e g 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van / ' 1. - . 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den Slisten Juli 181(3, ten II uur 
voormiddag t Went Knropeesrhe tijd). 

ÜTBBOHT, den lijden Jul i 1893. 

AANBESTEDINC 
Op Maandag den Sisten dezer dos 

middags te I3S uur zal in het koffiehuis 
llos-Slcmner bij de H . C . Kerk te 
Uithuilen door bet R. (' .Kerkbestuur 
aldaar worden aanbesteed : 

H e t verbouwen en vergroo-
ten tier bi jzondere K . <'. 
Seholen a l d a a r met bij
bouw v a n overdekte gang . 
p r i v a t e n enz. 

Bestek en teekening liggen in ge
noemd koffiehuis ter inzage van af 
deu SJJJslen dezer. 

Aanwijzing in loco é é n uur voor de 
bestelling. Gedrukt bestek en teekening 
zoolang de voorraad strekt zijn a / St.—. I 
per stel, en information op franco aan
vrage Ie bekomen bij den /eerEerwaar- ! 
den heer Pastoor le I 'ithnizen en liij den ; 
architect G . T E RIELE Wzn. te De-\ 
venter 

S T O O M F A B R I E K V A N 
Friesche Machinale goudgele Siersteen en 

Gele handvorm Metsel- en Straatsteen 
Mounter* o|» n i i n v r n w gratln. 

V i : i t l i \ M » K I H T i : \ volgens dc 
A . V . levert 

HILLEN EN C°. 
F a b r i e k v n n VerbnndMtoffen. 

AH x 111:11. 

Gebr. S E L M M A M , 
si oom t'a li ri e I. van VerfwBren, Am-sterdam 

SPECIALITEIT IN: 
„In olie geweven verven" 

gegarandeerd zuivere ipialiteilen. 
Men vraat prijslijst. 

KRIJTWIT III 
lïijzonuVr jroHrhikt voor do vulling 

van llrnn<lkn*ti'ii. Mtiirndoor-
werk, Ntonverf enz. 

VEK1MAI.ERIJ vun 

P. VISSER P z , 
Koog a\d Zoon. 

AANBESTEDING. 0 e Haarlemsche Ijzergieterij 
Op llitftittltiff den . l i s ten Juli 

lt*n:i. des voormiddags te 11'/, uren, 
zal, onder nadere goedkeuring, door den 
Voorzitter, of een der Leden van bet 
College van Gedeputeerde Staten der 
Provincie / u id-1 lol la ml, en in bijzijn van 
den llootil-lngenieiir van den Provin
cialen Waterstaat iu Zuid-Holland, aan 
het lokaal van bet Provinciaal Bestuur 
te 's-Gravenhage, worden aanbesteed : 

Het m a k e n van eene S T K I 1 X -
t . l . O O I i >4. v n n Z u i l e n b a -
Hiilt op het beloop lang* de 
oostzijde der h a v e n v a n 
Slellrntlitttt. niet de dam r-
bij behoorende w e r k e n . 

beveelt zich aan voor dc levering van: 
S| 'v* i e l e » niet glasharde velling onder 

garantie, M a c h i n e r i e e l e n van bizonder 
/acht eu taai ijzer, G i e t w e r k e n in M t a l i l -
KUMM. II a rl JÉIINN . 4.rcll .o| icr. HroilM-
l.opee. 1'ho^l'ol'lM'oiis enz. 

H. J. WESSELS. 
H a n d el an r i n fijne H o u t w a r e n . 
als: Mahonie , Koten, Knelidoorn enz. 

0 -Z. Voorburg wal 128, Amsterdam 
Eenig adres van alle soorten l 'aneeleu 

voor Spoor- en andere Rijtuigen. 

K a in i n g / IO.OOO.— 

De aanbesteding zal geschieden bij j 
enkele inschrijving, overeenkomstig ij 2 
van de Ailminislratievebepalingen.vast
gesteld bij beschikking van den Minister i 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
van 3 September 18112. 

Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal 
van het Provinciaal Bestuur vun Z u i d - ' 
llollaiid te 's-Gravenhage, en is voorts 
Op franco aanvrage, tegen betaling: 
der kosten, te bekomen bij de boek
handelaars firms <i E B R O E D E R S V A N 
C L E E E , Spui no. 38a, te 's-Graren-i 
huge en door hunne tusschenkoinst in 
dc voornuaniste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de 
kosten der besteding, enz. zijn te be- I 
komen bij den Hoofd-lngenieur van den I 
Provincialen Waterstaat in Zuid-Hol 
land, J . V A N D E R V E G T , te 's-Gra- \ 
cenhage, terwijl aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Vrijdag den 28sten 
Jul i 1893, dos morgens te l ü uur. 

De Gedeputeerde Stoten der l'roriiicie 
Zttid-llolland, 

FOCK, Voorzitter. 
E . T A V E N R A A T , Griffier. 
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v i i H l i i i g ' . 

MORTELMOLEN 
voor H a n d - . S toom- en <«IIN-

kr.-iehf van 

GUSTAAF WOLFF JR., 
O p 1» r «' 11 K m l l - fl'. 1» e r n u r. 

Ilool'tl- Verteirenwoordijrervoor Nederland bet 
T c c l i i i i M ' l i l l i i r e a u 

JOH A N HOU A K K E R S , 
MM Mé r / o v » . (2) 

bij wien eene time bine te be/.ielitii'en 'in, 
waarmede proeven ktinnen gemaakt worden. 

Ait«"*i«'n van jceWverilt* MoleiiN. 

E/1 \VANV11EESWIJK, 
liinlrtttttt'tt Imaker. 

Aanleg van Electrische Geleidingen. 
LUTHERSCHE BURGWAL 17, 

bij de Groote Markt,DEX HAAG. 

( . K A T I M ! 
IXfiF.XIF.lKS, ARClIlTECTEXenBOUW-
Kl'XDKiEX, nog niet in het bezit van mijn 
l ' i Ü-i IMI i n ui voor Lichtdrukken , 
vragen die uan 

A l i K X . V A X l ) l , l ( K , 
riioroGKA.il-, 

T A M N A X M T H A A T . HES! H A A G . 

Ter drukkerij der Vennoots. „Het Vaderland". 

D E P A R I J S C H E 
W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G IN 1900. 

De keuze van een terrein voor het houden van de 
aanstaande wereldtentoonstelling te Parijs heeft de 
gemoederen in beweging gebracht en een dertiental 
zeer uiteenloopende ontwerpen geven aanleiding tot 
wisseling van gedachten. Terwijl de tentoonstelling in 
187S eene oppervlakte van 30 H.A. besloeg, was die 
van 1889 niet minder dan 50 H.A. groot en als men 
daarbij op den voorgrond stelt, dat het in de bedoe
ling ligt om de tentoonstelling van Chicago zoo eenigs
zins mogelijk nog in uitgebreidheid te overtreffen, dan 
ligt het voor de hand dat het eigenaardige bezwaren 
heeft zulk een terrein te Parijs te vinden en dat men 
het denkbeeld moet laten varen om het Champ de 
Mars daartoe te bestemmen. De ligging is wel is waar 
uitmuntend, maar reeds in 18S9 werd naar middelen 
omgezien om dit plein te vergrooten en werden het 
Trocadero en een deel van de Quai d'Orsay daar
voor in beslag genomen. 

Onder de dertien plannen, waarvan het voor en 
tegen ernstig besproken wordt, is er slechts een 
enkel, waarbij het denkbeeld gehuldigd wordt om 
het Champ de Mars als middelpunt te beschouwen; 
alle anderen zoeken naar eene andere oplossing Ken 
der meest belangrijke ontwerpen is dat van Edouard 
Mariette, die het terrein voor de tentoonstelling langs 
de omwalling van Parijs gekozen heeft en wel de 
smalle doch zeer lange strook tusschen de Avenue 
dt Neuilly en den grooten weg van Parijs naar 
St.-Denis; dit terrein wordt door verschillende voor
treffelijke verkeerswegen met het midden der stad 
verbonden en biedt ook in andere opzichten tal van 
niet te versmaden voordeden aan. De ontwerper heeft 
daarbij de grootsche gedachte om van den Eiffettorefl 
in rechte richting een luchtspoorweg aan te leggen 
naar een toren Clignancourt, die op het tentoonstel
lingsterrein zal worden opgericht. 

Een tweede plan vestigt de aandacht op liet niet 
bebouwde gebied van Houlogne-sur-Seine, Auteuil en 
Issy ter wederzijde van de Seine en aan gene zijde 
van de Pont-du-Jour, waardoor een oppervlakte van 
ongeveer 150 HA. verkregen wordt De ontwerper 

Saint-Lanne stelt zich voor de beide oevers te ver
binden door een terrasbrug van grootsche vormen en 
afmetingen en die brug door vier torens te flankeeren; 
voorts zou het aantrekkingspunt bestaan in een stads
toren van steen en staal met 45 verdiepingen, 2000 
vertrekken, schouwburg, tuinen, restaurants enz. 

Een derde plan, van Lokroy en Itasse, is in het 
schoone park van St.-Cloud gedacht en een vierde, 
van Berger en De Tavernier, verlegt de tentoonstelling 
naar Bagatelle aan gene zijde van het Bois de Bou
logne en in het gezicht van Suresnc, ter zijde van 
de renbaan van Longchamps. 

Het vijfde ontwerp van Devic en Pélissier geeft dc 
voorkeur aan het plateau van Courbcvoie ten noord
westen van de stad met een spoorverbinding aan twee 
zijden, doch zonder gemeenschap met het water, ter
wijl het zesde van Berber een deel van het Bois de 
Vincennes ten zuidoosten der stad als tentoonstel
lingsterrein aanwijst. Laatstgenoemd plan biedt vele 
voordeden aan en speelt ook een rol in het nader 
te bespreken denkbeeld van de gemeente om zoowel 
het Champ dc Mars als het Bois de Vincennes voor 
de tentoonstelling te bestemmen. 

Het plan 7 van Baume wijst het Bois de Boulogne, 
plan 8 van De Mortillet-zoon St.-Germain, en plan 9 
van Develey en Bisson het Champs de Mars met inbegrip 
van den Boulevard de Grendle aan. Het voorstel om 
door .slooping van de vestingwerken een geschikt terrein 
te verkrijgen, wordt door Grin in het tiende ontwerp 
gedaan, terwijl het elfde van Bernardet en Joly de 
tentoonstelling naar Saint-Ouen en Gennevillers ver
plaatst. 

Volgens een twaalfde ontwerp van Antonin Proust, 
later door Berger vervangen, wordt de tentoonstelling 
in Auteuil en het Bois de Boulogne gedacht, waar 
men over eene oppervlakte van 300 H.A., met inbe
grip van 17 H.A. parkaanleg, kan beschikken. De 
afstand van het tentoonstellingsterrein tot de Louvre 
zou dan hemelsbreed 6 kilometer bedragen of wel 7 
kilometer, als den weg langs de straten en kaden 
gemeten wordt. Daar de vijvers in de genoemde 
oppervlakte begrepen zijn en voor deze waterpartijen 
met hare oevers ongeveer 100 H A . moet worden 
afgetrokken, is de overblijvende ruimte te klein om 
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met het terrein van Chicago te kunnen wedijveren. Ook 
het verkeer met de rivierbooten is uitgesloten en toch 
wordt dit plan, in weerwil van de daaraan verbonden 
bezwaren, door dc regeeringskringen sterk onder
steund , terwijl de gemeentelijke besturen de voorkeur 
geven aan het 13e plan. 

Dit ontwerp heeft ten doel om het Champ de Mars 
voor het houden der tentoonstelling te bestemmen en 
de noodige ruimte te verkrijgen door daaraan de 
Esplanade des Invalides en de tusschen deze pun
ten gelegen oevers der Seine toe te voegen ; het is 
het eenige denkbeeld, waarbij het terrein binnen de 
vestingmuren ontworpen is. 

Nu heeft de gemeenteraad van Parijs met algemeene 
stemmen besloten het denkbeeld tot het houden van 
de wereldtentoonstelling in 1900 op het Champ de 
Mars te overwegen en daarbij het boschje van Vin-
cennes te bestemmen voor speciale tentoonstellingen, 
die eene aanzienlijke grondvlakte vorderen, en voor het 
houden van groote feesten. Er is sprake van de over
dekking van de Seine over de volle breedte van het 
Champ de Mars, waardoor 8 HA. terrein gewonnen, 
doch de scheepvaart gestremd wordt; voorts van het 
doen van verschillende onteigeningen, waarvan de 
kosten op 60 millioen francs geraamd zijn. Door 
dergelijke uitgaven zouden de financieele uitkomsten 
der wereldtentoonstelling bedreigd worden. 

De Regeering is met het plan van de stad Parijs 
niet ingenomen en ontraadt ten sterkste om de ten
toonstelling op het Champ de Mars te houden; zij 
grondt hare bezwaren op de aanwezigheid van het 
Trocadero, den EitTeltoren en vele gebouwen, die 
aan de vroegere tentoonstelling herinneren en waar
door het moeilijk wordt de aanstaande wereldtentoon
stelling in een geheel nieuw kleed te steken. 

De commission uit het Ministerie voor den Handel 
en uit den Gemeenteraad staan vijandig tegenover 
elkander en de openbare meening heeft tot heden 
voor geen dezer plannen partij gekozen; zij vindt het 
Champ de Mars verouderd, uit de mode en te klein 
van oppervlak, terwijl zij ook bezwaar maakt om 
naar het kale Auteuil te gaan, dat op te grooten 
afstand van het centrum der stad ligt en geene 
toegangswegen heeft, terwijl de aanleg van het park 
gevaar loopt daarbij geheel verloren te gaan. 

Op eene of andere wijze zal toch een besluit ge
nomen moeten worden; wellicht biedt het sloopen van 
de omwalling der stad het middel aan om de uiteen-
loopende denkbeelden tot elkander te brengen. Paul 
Brousse heeft de opdracht ontvangen om het plan 
der Regeering tot het gedeeltelijk slechten van de 
omwalling uit te werken en komt tot de conclusie 
dat algeheele verwijdering noodzakelijk is, welk denk
beeld door den Gemeenteraad gedeeld wordt. Er 
moeten echter verschillende bezwaren overwonnen 
worden, alvorens de vergunning tot het sloopen ge
geven wordt en het zijn vooral de militaire autori
teiten, waarmede rekening gehouden moet worden; 
de ondervinding leert dat de mannen van het zwaard 
zeer conservatief zijn, als er sprake is van opruiming 
van eenig verdedigingswerk, als dit niet door een 
ander vervangen wordt. Wordt tot het sloopen der 
omwalling besloten, dan zijn de bezwaren voor het 
aanwijzen van een geschikt tentoonstellings-terrein 
grootendeels uit den weg geruimd. 

Door velen wordt de te nemen beslissing in spanning 
afgewacht, vooral omdat de verdere ontwikkeling 
der stad daarbij betrokken is. 

RUSSISCHE KUNST. 

Wanneer men over zee te St.-Petersburg is aan
gekomen , heeft men moeite zich voor te stellen dat 
men zich in een Russische stad bevindt. Als gij in 
de voornaamste straat, Nefsky Prospect, staat, kunt 
ge u verbeelden te Turijn, Parijs of Munchen te 
zijn. Alleen de onleesbare Russische opschriften op 
de winkelpuien herinneren u eraan, dat gij u in het 
Tzarenrijk bevindt. 

De Isaiics-kathedraal, die door den Franschen archi
tect Montferrand is gebouwd, maakt met haar vijf 
vergulde koepels, haar zuilen van gepolijst graniet en 
haar prachtig interieur een grootschen indruk. Het 
plan is van een vreemdeling, de zuilen van malachiet 
en lapis lazuli, die voor het altaar staan, zijn evenals 
de mozaïeken, door vreemdelingen gemaakt, en toch 
heeft het gebouw iets Russisch. Niemand, behalve 
een Russische tzaar, zou een zoo kostbaar gebouw 
ter cere van God hebben kunnen oprichten. 

Toch is het eigenaardig dat een gebouw als dit, in 
den strengsten Renaissance-stijl opgetrokken, van geen 
invloed hoegenaamd op den eigenlijken Russischen stijl 
geweest is. De kerken, die nog hier en daar gebouwd 
worden, zijn gevolgd naar die van Zuid-Rusland, die 
indertijd onder den invloed van den Grieksch-Byzantijn-
schen stijl gesticht werden. Voorbeelden van deze 
kerken zijn St.-Sophia te Kief, met mozaïeken uit de 
elfde eeuw en de kathedraal in het Kremlin te Moskou. 
In plattegrond vertoonen al deze kerken het Grieksche 
kruis; het inwendige is slechts zeer spaarzaam ver
licht, de wanden zijn met schilderingen bedekt, en 
voor het altaar staat een soort van koorafsluiting, de 
ikonostas, die met schilderwerk en verguldsel ten 
rijkste versierd is. Gedurende een godsdienstoefening, 
als de kaarsen branden, de wierook ten hemel stijgt en 
een gedempt licht door den koepel nedcrvalt, is zulk 
een Russische kerk in hooge mate indrukwekkend, 
vooral wanneer ook de oude kerkliederen, zonder be
geleiding, door prachtige mannenstemmen ten gehoore 
worden gebracht. 

Het is eigenaardig op te merken, dat de Russische 
kunst, hoeveel zij ook van die der Byzantijnen over
nam, toch een bouwdeel wist te scheppen, dat als 
specifiek nationaal beschouwd kan worden. Wij be
doelen de tulpvormige koepels, die men op alle Rus
sische kerken ziet, cn die, maar dan veel kleiner, alleen 
bij sommige barokgebouwen in Duitschland cn Oosten
rijk worden aangetroffen. Byzantijnsche invloeden zijn 
overigens overal waar te nemen, bv. in de zilveren 
kruisen, die de priesters op de borst dragen, in het 
gesneden houtwerk, in het borduurwerk en zelfs in de 
geweven stoffen. Het Russisch zilversmidswerk munt 
uit door goede teekening en zorgvuldige afwerking. 

Toen Peter de Groote aan de regeering kwam, 
had de Russische industrie niet veel te beteekenen. 
In verschillende dorpen werden wollen goederen, 
touwwerk, grof linnen, leder, metalen voorwerpen 
enz., vervaardigd, doch meer voor eigen gebruik, dan 
voor uitvoer. Peter de Groote trachtte op alle wijze 
de industrie aan te moedigen, zoodat er gedurende 
de 18e eeuw een beschermend stelsel in Rusland 
heerschte, dat nergens zijn gelijke vond, daar de 
Staat in vele gevallen de eenige kooper der gemaakte 
artikelen was, en deze veel duurder betaalde, dan 
den prijs dien zij waard waren. In 1770 werd echter 
met deze bescherming gebroken, doch dit had zulke 
nadeelige gevolgen, dat zij gaandeweg weer moest 
ingevoerd worden, zoodat zij nog op den huldigen dag, 
zij het dan ook zoo sterk niet meer dan vroeger, bestaat. 
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Wie iets echt Russisch wil zien, moet de gouverne
menten Archangel, OIonetz of Vologhda bezoeken, 
waar de bevolking hoofdzakelijk van de houtindustrie 
leeft. In den winter trekt de boer daar met zijn 
bijl naar het woud en velt de hooge boomen, die 
hij over de sneeuw met behulp van kleine paarden 
naar den ontvanger vervoert, die van eiken boom 
belasting heft. In de lente worden van deze boomen 
groote vlotten gemaakt, en deze zakken de rivieren 
af naar de zaagmolens of naar zee. De huizen in 
deze streken zijn allen van hout, ja zelfs de kerken 
zijn van dit materiaal opgetrokken. Deze houten huizen 
en kerken zijn door allerlei ornementen verlevendigd, 
min of meer als een Zwitsersch chalet, doch met 
Byzantijnsche reminiscenties. Sterk sprekende kleuren 
worden, waar het maar kan, toegepast. 

In ieder Russisch huis ziet men geschilderde afbeel
dingen van heiligen, die ikons geheeten worden. Het zijn 
meest voorstellingen van den Verlosser of van Maria, 
altijd met sombere, treurige gelaatsuitdrukking en zoo 
met zilver of verguldsel bedekt, dat de verf alleen 
op de handen en het gezicht te zien is. Deze ikons 
worden in de kloosters vervaardigd cn het systeem 
van verdeeling van den arbeid wordt daar in zijn 
"uiterste consequentie toegepast. Een monnik schildert 
het gezicht, een tweede de neus, een derde de oogen, 
enzoovoort. Dat deze schilderijen uiterst conventio
neel zijn behoeft geen betoog. 

Eigenaardige voortbrengselen van Russische kunst
nijverheid zijn ook de voorwerpen van malachiet, 
lapis lazuli, jaspis en porfier, allen kostbare steen
soorten , die in het Oeral-gebergte gevonden worden. 
Te Ekaterinenburg bezit het gouvernement groote 
fabrieken, waar vazen, tafels, presse-papiers en der-
gelijken vervaardigd worden. Het is niet zoozeer door 
de nieuwe of schoone vormen, dat deze voorwerpen 
de aandacht trekken en tot zeer hooge prijzen door 
de liefhebbers gekocht worden, als wel door hunne 
prachtige kleuren en den kolossalen arbeid, die ver-
eischt wordt om uit zulke harde steensoorten derge
lijke voorwerpen te maken. 

Ook kleine houten voorwerpen, als vorken en 
bekers, worden veel in Rusland vervaardigd. Zij worden 
in hoofdzaak naar Azië gezonden, waar de Kirghizen 
en andere onbeschaafde volksstammen ze gaarne 
koopen. 

D E HEUGEMSCHE O V E R L A A T , 
IN VERBAND HET DEN BOUW EENER NIEUWE BRUG 

OVER DE MAAS TE MAASTRICHT. 
In den laatsten tijd is eene zaak op den voorgrond 

getreden, die voor de stad Maastricht en eenige ten 
.oosten daarvan gelegen gemeenten van groot belang 
_is en reeds met een enkel woord in dit blad besproken 
werd (*), namelijk de uitvoering van werken tot ver
betering der afwatering van de rivier de Maas. 

Aan de onvermoeide pogingen, door provinciale-
en gemeentebesturen in het werk gesteld, en daarin 
krachtig bijgestaan door den rusteloozen ijver van 

. belanghebbende grondbezitters, is het te danken, dat 
de Rijks-regeering eindelijk de beurs geopend heeft 
en dat de handen aan het werk geslagen zijn om de 
zoo veelvuldig voorkomende en noodlottige overstroo-

.mingen van de rivier de Maas tegen te gaan en te 
beperken. 

- Belangrijke verruimingswerken werden daarvoor, uit
gevoerd; het geheele eiland St-Anthonie, gelegen 

_tussc1ien de twee over de Maas bij Maastricht geslagen 

(*) Zie n". 2 en 3 van Dl Opmerker van 1S85 en n°. 44 van 1802. 

bruggen, werd afgegraven en eene niet minder ge
wichtige verbetering, het amoveeren van den Maas
molen en het weggraven van het daarbij behoorend 
eiland, staat voor de deur. 

Dat de uitgevoerde verbeteringswerken op de af
watering der rivier van invloed zijn, vooral bij middel
bare en lage rivierstanden, is reeds bewezen, want 
nog nimmer daalde de waterstand zoo laag als in de 
zomers van 1892 en 1893 werd waargenomen. 

Hiermede is men echter niet geholpen; integendeel 
de buitengewoon lage Maasstanden zijn noch voor het 
welzijn der bewoners van de Maasoevers, noch voor 
eenig algemeen belang bevorderlijk; het zijn de hooge 
waterstanden van de Maas en nog meer de overstroo
mingen , die men wil tegengaan en ofschoon de uitge
voerde cn nog voorgenomen werken ook daarop wel 
van invloed zullen zijn, zal dit doel niet bereikt worden, 
zoolang niet door het vergrooten van het doorstroo-
mingsprofiel der brug, die Maastricht met Wijk ver
bindt, een aandeel in het verruimingswerk is bijge
dragen. 

De gemeente Maastricht zal echter dat kunstwerk 
niet zijne acht monumentale pijlers , dit zoo fier den 
tand des tijds getrotseerd heeft en waaraan zoovele 
geschiedkundige herinneringen verbonden zijn, niet 
gaarne aan de hand des sloopers overleveren. Wat 
meer is, Maastricht heeft bij de beoogde verbetering 
der rivier niet het groote belang, dat hare oostelijke 
zuster-gemeenten, vooral Gronsveld en Heer, daarbij 
hebben, en zij zou alleen ter verkrijging van betere 
gemeenschap waarschijnlijk bereid zijn hare mede
werking te verleenen in het maken van veranderingen 
aan de brug. 

Van deze meening gaf Maastricht reeds duidelijk 
blijk door een adres, gericht aan de Provinciale Staten 
van Limburg, waarin niet alleen het denkbeeld tot 
behoud der brug wordt gehuldigd, maar waarin de 
gemeente zich bovendien beklaagt genoodzaakt te zijn 
om tengevolge van door den Staat uitgevoerde werken, 
buitengewone uitgaven voor de beveiliging der pijlers 
van hare brug te moeten doen, en waarin zij verder 
aandringt op de instandhouding van den Heugemschen 
overlaat, ook wel overlaat door het Wijkerveld of 
groene rivier genoemd, cn de Gewestelijke Regeering 
verzoekt, in navolging van hetgeen in de provincie 
Noord-Brabant is geschied, vanwege de provincie 
reglementaire voorschriften in het léven te roepen, 
om die instandhouding te verzekeren. 

Door belanghebbende gemeenten en bijzondere 
grondbezitters op den oostelijken Maasoever wordt 
tegen die handeling van Maastricht krachtig gepro
testeerd en geijverd om het doorstroomingsprofiel van 
de brug te verruimen en den bovenmond van den 
Heugemschen overlaat af tc sluiten, maar het is te 
verwachten dat nóch de provinciale, nóch de Rijks-
regeering er ernstig aan denken, voor die afsluiting 
haar medewerking te verleenen, omdat daardoor in
grijpende veranderingen zouden worden gemaakt in 
een toestand, als het ware door de natuur geschapen 
en zij zich een verantwoordelijkheid zouden op den hals 
halen tegenover derden, die bij het behoud van den 
overlaat een werkelijk of schijnbaar belang hebben. 

Men heeft dus hier te doen met twee lijurecht tegen
over elkander staande partijen, zijnde eenerzijds dc 
gemeente Maastricht, die wedijvert voor het behoud 
der bestaande brug en ontlasting van de hoofdrivier 
bij hoogen waterstand, door behoud van den Heu
gemschen overlaat; anderzijds eenige belanghebbende 
gemeenten cn grondbezitters op den oostelij ken Maas
oever, die aandringen op afsluiting van dien overlaat 
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en vergrooting van het doorstroomingsprofiel der 
Maasbrug. 

liet is te hopen dat de Regeering, wie het thans 
met de verbetering van de Maas ernst schijnt te zijn, 
een toenadering der partijen met behartiging van beider 
belangen zal weten te bewerken. Het blijkt nu, dat de 
waarschuwing, in no. 44 van den jaargang van 1892 van 
dit blad, niet zonder grond gedaan werd; immers, als 
het verruimen van het profiel der Maasbrug noodzakelijk 
is, had men verstandig gedaan daarmede te beginnen. 
In ieder geval had men de verbeteringswerken moeten 
uitvoeren naar een vooraf, in overleg met de weder-
zijdsche belanghebbenden opgemaakt en goedgekeurd 
plan, waardoor men beter in de gelegenheid zou zijn 
geweest om in zake de thans wellicht in schijn, of 
om bijzondere reden schijnbaar tegenstrijdige belangen 
overeenstemming tc verkrijgen. 

Men zou op die wijze de koe bij de hoorns en 
niet bij den staart gevat hebben. 

LlMDUKG. 

IN F R A N K E N L A N D . 
Tot de streken van Europa, die waard zijn door 

touristen bezocht te worden, behoort ook het noorden 
van Heieren, het zoogenaamde Frankenland. 

Over het geheel genomen heuvelachtig, biedt het 
hun, die van trotsch natuurschoon houden, toch ook 
aantrekkelijks genoeg; zoowel de Spessart in het 
westen, het Rhöngebergte in het noorden en het Fich-
telgebergte in het oosten leveren prachtige gezichts
punten op, die voor die der meer bezochte Duitsche 
bergstreken volstrekt niet behoeven onder te doen. 
Vooral het Fichtclgebcrgte, dat men in vijf dagen, 
gemakkelijk en geheel te voet, bezoeken kan, is aan
trekkelijk. De hooge sparreboomen geven een ver
koelende schaduw en op den top van den Schneeberg 
en den Waldstcin heeft men de prachtigste vergezichten. 

Het is echter niet over de natuur van de streek, 
dat wij hier zullen uitweiden, doch wij wenschen 
het een en ander mede te deelen over de archi
tectuur, die in Frankenland bijzonder interessant is. 
Wanneer men , uit Saksen komende, en het natuur
schoon van het Fichtelgebergte genoten hebbende, 
westwaarts stoomt, ziet men aan weerszijden van den 
weg de fraaiste landschappen, die men zich maar 
denken kan. Het stadje Kulmbach vooral, beroemd 
door zijn bier, maakt door zijn ligging in een dal, 
met een groot kasteel op den top van een berg, een 
schilderachtigen indruk. Wij stappen hier echter niet 
uit, doch rijden door tot het station Lichtenfels, waar 
wij eenige treinen overblijven om de beroemde kerk 
Vierzehnhciligen en het klooster Banz te kunnen be
zoeken. Een fraaie weg brengt ons naar het klooster, 
dat thans tot paleis van een der Beiersche prinsen 
dient. Het uitzicht dat men hier heeft is bijzonder 
fraai, daar het klooster op een bergplateau, dat 130 
M. boven de Main gelegen is, gebouwd werd. Hier 
bestond reeds in 1096 een beroemde Benedictijner 
abdij, welker gebouwen evenwel reeds in de 17e eeuw 
werden afgebroken, om voor de tegenwoordige, die 
eerst in de 18e eeuw voltooid werden, plaats te maken. 

Het eigenlijke klooster biedt niet veel interessants. 
Het hoofdgebouw met zijn twee binnenplaatsen maakt 
alleen indruk door zijn grootsche afmetingen, en van 
de vertrekken munt maar één zaal door rijke stuc
werken uit. De kloosterkerk daarentegen, een werk 
van Dientzenhofer, is een der eigenaardigste voort
brengselen van den barokstijl. Zij bestaat uit een 
middenschip, aan weerszijden door twee kapellen ge
flankeerd, een koor, dat wat smaller is dan het schip, j 

en twee torens die naast den gebogen voorgevel ge
plaatst zijn. Over de geheele kerk is een tongewelf 
geslagen, dat door ribben, welke met de constructie 
niets te maken hebben, in vakken verdeeld wordt, 
Ieder dezer ribben rijst uit een pilaster, die ondereen 
hoek van 45" met den kerkmuur geplaatst zijn. Het 
altaar heeft een baldakijn, die door geheel vergulde 
zuilen gedragen wordt en waarboven de H . Bernard 
tusschen engelen en wolken zweeft. 

Tegenover dit klooster op anderhalf uur afstand 
ligt de veelbezochte bedevaartsplaats Vierzehnheiligen, 
die uit een Franciskanerklooster met prachtige kerk 
bestaat. Ook deze gebouwen liggen weer 150 M. 
boven het Maindal, en trekken reeds in de verte de 
aandacht van den reiziger. De kloosterkerk, in 1743 
gewijd, is door Neumann ontworpen. Het schip be
staat uit twee ovale traveeën; een derde travee, even
eens ovaal, vormt het koor. Twee ronde kapellen 
vormen als het ware een kruisbeuk, terwijl twee 
torens aan de westzijde zijn aangebracht. Eigenaardig 
is, dat de ronde lijnen welke de plattegrond inwendig 
vertoont, aan de gevels volstrekt niet te zien zijn; 
alleen de koornis, de kruisbeukkapellen en de weste
lijke gevel doen door hun veelhoekigen grondvorm van 
buiten de ronde lijnen van binnen vermoeden. Het 
is bijna niet te beschrijven, welk een rijken indruk al 
deze gebogen lijnen van den plattegrond op den be
zoeker, als hij het kerkgebouw binnentreedt, maken. 
De groote vensters, de vrije ligging van het gebouw, 
de heldere kleuren van het stucmarmer geven aan het 
geheel iets feestelijks, ja zelfs iets wereldlijk vroolijks, 
dat wel overeenkomt met den geest, die de geloovigen 
in de 18^ eeuw bezielde. Het uitwendige van de 
kerk is erop berekend, op een afstand gezien te 
worden, en het decoratief effect, dat zij uit het Maindal 
gezien maakt, is groot. De details zijn niet bijzonder 
interessant. Korinthische pilasters zijn tot versiering 
van den voornaamsten gevel aangewend. 

Wij rijden nu weder naar Lichtenfels, waar ons de 
trein wacht, die ons naar het oudvermaarde Bamberg 
zal brengen. De aankomst aldaar is niet bijzonder 
indrukwekkend; het station is een zeer onaanzienlijk 
gebouw en de Eisenbahnstrasse is een straat, zooals 
men er thans in alle Duitsche steden, veeltijds als 
„Kaiserstrasse", „Wilhelmstrasse" enz. gedoopt, ziet. 
Is men eenmaal het Mainkanaal over, dan vertoont 
zich de eigenlijke, op heuvelen gebouwde stad des 
te schilderachtiger. Indien wij Bamberg met een stad 
in ons vaderland zouden willen vergelijken, zou het 
met Roermond wezen. Over beide steden ligt dezelfde 
vrome rust uitgebreid, die slechts nu en dan door 
klokgelui of door de schetterende signalen van het 
garnizoen verstoord wordt. De bewoners schijnen niet 
veel anders te doen te hebben dan godsdienstoefe
ningen bij te wonen of vrome overpeinzingen te 
houden. 

Door de Sophienstrasse en de Langestrasse komen 
wij weldra op de Grüne Markt, een langwerpig plein, 
dat zich aan de noordzijde tot den Maximilianplatz 
verbreedt. 

Aan de Grüne Markt trekt de Martinskerk onze 
aandacht, doordat de reisgids aangeeft dat zij van 
1686 tot 1720 naar de ontwerpen van den beroemden 
Jezuïetenpater Andrea del Pozzo gebouwd is. Het 
gebouw voldoet echter niet geheel aan de verwach
tingen, die men koestert. Het interieur is niet zoo 
rijk als men wel denken zou; de plattegrond, die uit 
een breed middenschip met daaraansluitende kapellen 
bestaat, is wat al te eenvoudig. Moeilijk is het ook 
aan te nemen dat Pozzo de schepper van de hoog-
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altaardecoratie en van de beschildering in den koepel 
zou zijn. Alleen de gevel met zijn breede nissen, 
zijn forsche frontons cn zijn goed gedetailleerde pilas
ters verraden de hand van een bekwaam bouwmeester. 

Na nog een enkelen blik geworpen te hebben op 
de Neptunusfontein, in den volksmond als „der 
Gabelmann" bekend, gaan wij zuidelijk naar de Obst-
markt en komen dan aan de Regnitz, die de stad in 
twee deelen scheidt. De rivier bestaat hier eigenlijk-
uit twee takken, die een eiland, Geijerswörth genaamd, 
omsluiten. De noordelijke punt van dit eiland wordt 
ingenomen door het voormalige bisschoppelijke slot, 
waarin thans het gerechtshof zijn zittingen houdt. Midden 
in de rivier staat het raadhuis der stad, oorspronkelijk 
een Gothisch gebouw, doch van 1744 tot 1756 in 
rijken Rococostijl verbouwd. Men gaat door het Raad
huis naar de andere zijde der stad. Boven den door
gang , die voor het openbaar verkeer dient, zijn aan 
weerszijden balkons aangebracht, die zeker tot het 
allerrijkste behooren, wat de 18e eeuw heeft voort
gebracht. Een torentje bekroont het geheel. 

Door de Carolinenstrasse komen wij nu op den 
hoog gelegen Carolinenplatz, waar de aloude domkerk 
een van de heuvelen, waarop de stad gebouwd is, 
bekroont. 

In de verte maakt deze kerk met hare vier torens 
eenigszins den indruk van de Munsterkerk te Roermond; 
ook hier is, vooral aan de westzijde, de Romaansche 
stijl, dien de bouwmeesters gebruikt hebben, reeds met 
Gothische motieven vermengd. Het komt mij voor, 
dat deze kerk met haar twee koren, een aan de oost
en een aan de westzijde, een der fraaiste bedehuizen 
is, die men aantreffen kan. De indruk, dien men krijgt 
als men den heuvel, waarop het gebouw ligt, bestegen 
heeft, is onvergelijkelijk schoon. Het oostelijk koor, 
door twee slanke vierkante torens geflankeerd, vertoont 
zich dan aan het oog in al zijn pracht. Men ziet nu 
dat, ofschoon het gebouw reeds in de verte een prach-
tigen indruk maakt, de bouwmeesters toch in de eerste 
plaats erop gerekend hebben, dat de beschouwer 
ook dichtbij den oogen de kost kan geven; de 
details zijn dan ook van verrassenden rijkdom, en 
vooral de torenportalen en de vensters van de absis 
prijken met prachtig beeldhouwwerk. Het noordelijk 
portaal in het bijzonder is wel der beschouwing waard; 
de kapiteelen zijn hier met meerminnen versierd, 
daarboven bevinden zich engelen en profeten. In het 
tympan zijn verschillende heiligen aangebracht. De 
westelijke torens, die reeds spitsbogen vertoonen, 
worden ieder door vier hoektorentjes vergezeld; het 
schijnt dc bedoeling geweest te zijn, ieder dezer 
torentjes met een afzonderlijke spits te bekronen, zoo
als bv. bij de St.-Martinskerk te Keulen het geval 
is. De wijze, waarop nu de hoektorens onder de 
groote torenkap eindigen, is niet fraai. 

Van de zijgevels van den dom kan men alleen den 
noordelijken, en dan nog maar gedeeltelijk zien. Hier 
bevindt zich weder een zeer rijk portaal, dat toegang 
naar den noorderzijbeuk verleent. De vensters van 
het schip hebben allen rondbogen. De gevels van den 
kruisbeuk, die zich zeldzaam genoeg aan den westkant 
der kerk bevindt, hebben ieder een radvenster. 

Het inwendige van de kerk is zeer imposant, doch 
toont een weinig kaal, daar men bij de restauratie 
verscheidene grafteekens van bisschoppen, die men 
vond dat niet bij den stijl pasten, verwijderd heeft. 
De pijlers der kerk zijn vierkant, met zuiltjes op de 
hoeken. In het middenschip ziet men het grafteeken 
van Keizer Hendrik II en zijn gemalin Kunigunde, 
van 1499 tot 1513 door Tilmann Riemenschneider 

vervaardigd. Boven op den sarkophaag bevinden zich 
de meer dan levensgroote figuren van het keizerlijk 
paar. De zijden worden ingenomen door in albast 
uitgevoerde reliefs, welke de wonderen, die de heilig-
verklaarde vorsten verricht hebben, te aanschouwen 
geven. De beeldhouwwerken zijn nauw verwant aan 
de schilderijen uit dien tijd, en vertoonen hetzelfde 
naturalisme, dat men ook daar zoo vaak aantreft. 
Zoo ziet men de II. Kunigunde over gloeiend ijzer 
wandelen, terwijl zij haar rokken hoog optilt, om ze 
voor verzengen te bewaren. De kleeding der figuren 
is gepolychromeerd en verguld. De vleeschpartijen 
vertoonen de kleur van het albast. 

Merkwaardig is ook een figuur te paard , tegen een 
der pijlers aanwezig. Zij stelt keizer Koenraad III voor, 
en hoewel het beeld reeds in den vroeg-Gothischen 
tijd vervaardigd werd, is het paard toch uitmuntend 
naar de natuur gevolgd. 

(Wordt veivolgd.) 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 
De eleetriciteit, hare voortbrenging en hare 

toepassing in dc industrie en het maat
schappelijk verkeer. Naar het Duitsch 
van Arthur Wilke, door P. van Cap-
pellc, electro-technisch ingenieur (Uit
gave van A. W. Sijthoff te Leiden.) 

Een handboek over de eleetriciteit en hare toepassing 
in de industrie en het maatschappelijk verkeer zal 
velen welkom zijn, die belang stellen in de electro-
techniek. Bij het doorlezen van het prospectus en 
de bezichtiging van de daarin voorkomende afbeel
dingen , bleek ons dat men hier met een ernstig 
handboek te doen heeft en in die meening wordt 
men versterkt bij het lezen van de allergunstigste 
beoordeeling, die aan het oorspronkelijk werk in 
heft 15, jaargang 1893, van het lüectroUchnische 
Zeitschrift ten deel viel. De vertaling van genoemde 
recensie luidt als volgt: 

„Het is den auteur gelukt in het genoemde boek 
een zeer uitvoerig en voor leeken gemakkelijk be
grijpelijk overzicht te geven van de menigvuldige 
toepassingen der eleetriciteit. Wel is waar zijn er 
reeds een aantal van dergelijke werken ontstaan, 
doch de wijze van bewerking van het genoemde boek 
is eene zóó uitstekende, dat het verschijnen ervan 
slechts met vreugde begroet kan worden. De auteur 
laat aan alle takken der electro techniek evenveel 
recht wedervaren, en daarom is het juist zoo uit
muntend geschikt om ter algemeene oriënteering te 
dienen." 

De vertaling van een werk, dat zoo gunstig be
oordeeld werd, moet in goede aarde vallen, te meer 
daar de omwerking aan de kundige hand van den 
electrotechnisch ingenieur P. van Capelle is toever
trouwd. Het handboek is op de hoogte van den 
tegenwoordigen stand der electro-techniek en schier 
alle toepassingen van den electrischen stroom worden 
daarin op bevattelijke wijze omschreven, zoodat een 
ieder, die elementair onderwijs heeft genoten, ze 
kan volgen. 

Volgens het prospectus worden in de inleiding 
achtereenvolgens de beteekenis der eleetriciteit voor 
de techniek, de ontwikkeling van de toepassing der 
eleetriciteit, het magnetisch veld en de krachtlijnen, 
de stroomsterkte met spanning, weerstand en elec
trische eenheden behandeld. Daarna worden aan de 
orde gesteld: 

I. het voortbrengen van den electrischen stroom; 
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als de galvanische elementen, de dynamomachine, de 
secundaric stroom-ontwikkelaars, de accumulatoren. 

II. het voortleiden van den clectrischen stroom. 
III. de toepassingen van den clectrischen stroom 

voor de electrische verlichtings-installaties, de ver
warming , de motoren, de galvano-techniek, de gal-
vanoplastiek, de telegraphie, de telephonic, de ge
neeskunde en de landbouwkunde. 

IV. de electro-techniek en hare verdere betrek
kingen. 

Het werk wordt uitgegeven in ongeveer 16 afle
veringen, elk van drie vel druks, waarin circa 8 0 0 
figuren zijn opgenomen. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Het gcmcentoliCKtuur vnn Weenen en hei comité voor het 

Mozart-standlieeld zijn 't eindelijk een* geworden over dc plaats. 

waar het beeld zal verrijzen. Het monument zal het Albreeht-
plein versieren. In dm herfst van 18U4 zal bet standbeeld, dat 
iKUNrO fl. zal kotten, worden onthuld. 

B I N N E N L A N D S C H E « K R T C H T E N . 
's GHAVEMIAOK. Ity Koninklijk beHluit van 2Ü Juli 1 8 9 3 nfl. ït4 

is eene commissie ingesteld tot het houden van een vergelijkend 
onderzoek naar de bekwaamheid van candidaten voor de betrek
king van adspirunt-ingenieur van den Itijkswutcrstuat, bestaande 
uit de heeren: 

<ï. Vun Dienen, hoofdinspecteur van den Rijkswaterstaat, al» 
voorzitter; 

C. F. Jl. II. Sehnebbelie, hoofdingenieur, belast met het beheer 
der groote rivieren; 

Ph. W. Van der Slevden, hoofdingenieur vau den Kijkswatcrstuat 
in het 7e district; 

Pr. ft A . Sehcltcma, hoogloeraur auu de Polytechnische school; 
Dr. I*. /eemun <«/., hoogloeraar aan de l'olvtechnische school; 
Mr. F, H. J. Tavenraat, griffier tier Staten van Zuidholland; 
A. Keurenaer, ingenieur van den Kükswaterstuat te Hoorn, en 
II. F. Iteijcrmau, ingenieur van den Uijkswaterstuat te 's lira-

venhage, tevens als secretaris. 

PERSONALIA. 
Itij Kon. besluit zijn by de Polytech

nische school benoemd: tot lioogleoraar A. E. 
Kabassen, thans leeraar aan die inrichting, 
en tot leeraar J. Cardinaal, thans leeraar 
aan de K[jks Hoog. Burgerschool te Tilbury;, 
uit welke betrekking hem, niet ingang vun 
denzelfden dug, eervol ontsla»;; wordt ver
leend. 

— Hij beschikking van den Min. van 
Binnenl. /aken is aan J . II. K. Doctors vun 
Leeuwen, op zijn verzoek, eervol ontslag 
verleend als assistent voor dc scheikunde 
aan de Polytechnische school te Delft, en 
is als zoodanig benoemd II. Haueke, aldaar. 

— De adjunct-inspecteur der Maatschappjj 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, dc heer 
R. van Harenearspel, is met ingang van 7 
dezer aangewezen om op tc treden als hoofd 
der Bub-inspoctie te Zwolle. 

— Met ingang van den lsten Augustus 
a. 8. wordt bg de Maatscb. tot Expl. van 
Staatsspoiirwegcn verplaatst de adjunct-
ingenieur '2e kl. jhr. L. M. von Wciler. thans 
werkzaam op het bureau van den ingenieur 
der tractie te Zwolle, naar Vlissingen, 
terwijl dc adjunct-ingenieur 2e kl. ('. Franco, 
thans te Tilburg, wordt overgeplaatst naar 
Zwolle en de adj.-ingenieur 2c kl. M. H.C. 
Kramers van Vlissingen naar het bureau 
van den ingenieur der tractie te Tilburg. 
Bovendien wordt met ingang van dienzelfden 
datum de asp.-udjuncMngcnicur Oh. Hnu-
gaerts geplaatst als 2e adj.-ingenieur in de 
centrale werkplaats te Tilburg. 

— Iu Nederlandseh-lndië is, wegens lang-
durigen dienst, een juar verlof naar Europa 
verleend aan den bouwkundig ambtenaar 2e 
kl. bij de staatsspoorwegen F. K. A. van 
Bijlevelt. 

— De heer A. W. lïessing, van Deldon, 
heeft aan de polytechnische hoogeschool te 
J>armstudt bet diploma van clcctro-ingenicur 
verworven. 

•— De heer II. Coole is voor S maanden 
benoemd tot buitengewoon opzichter bij het 
inrieliten tot doorvaart van dc tweede opening 
van dc brug in den Bonzywcg voor het 
kanaal door Zuid-Hcvelaud. 

— De heer F. van der Wart, zoonis wjj 
in ons nommer van 15 dezer mededeelden, 
onlangs benoemd als leeraar aan de am
bachtsschool te (iocs, is thans benoemd 
tot directeur van die inrichting. 

— Benoemd tot opzichter van de gemeente-
reiniging te Nijmegen, de heer II. li. \Vil-
IciiiHcn nldaur. 

— Door den Min. van Binncnl. /aken is, 
met ingang van 1 Aug. ivci. benoemd tot 
tijdt lijk teekenaar by het ontwerpen van 
het Museum van Natuurlijke Historie te 
Leiden, .1. de Quack, tliuns buitengewoon 
opzichter by het aanbrengen der gas- en 
waterleiding in bet laboratorium voor anor
ganische scheikunde en gezondheidsleer te 
.l'trecht. •• i. 

De ingenieurs der Staatsspoorwegen 
Detombes en Van der Vegt zyn verplaatst van 
Roermond, onderscheidenlijk naar l'trecht 
en Arnhem. 

VAC A NTE liETR FK KINGEN. 
—• O p z i c h t e r d e r g e in e e n t e w erken 

tc ' s - B o i C h. Salaris/iH) 's maands. Adres 
den Burg., vóór 1 Aug. {Zieadvett. in ito. 30.) 

— Te c li n i s e li com p agn on in eene 
zaak die groote winsten afwerpt. Henoodigd 
kapitaal / 1500. Adres lett. H l>, bureau van 
dit blad. {Zie advert in no. 29.) 

— <i e m e c n t e - a r c h i t e c t te For-
werderadeel. Joarwcdde ƒ600. Adres vóór 1 
Aug. aan den hurgomeester. 

Hulpleernur in het handteekenen 
aan de Kon. school voor nuttige cu beeldende 
kunsten te V lïoseh. Jaarwedde ƒ 250 a/*280. 
Adres vóór (I Aug.. aan het bestuur der school. 

A D V E R T E N T T E N . 

Te koop gevraagd: 
H a n d l e i d i n g tot do kennis der 

W A T H I t l i O I W K I M I i ; . door 
1). J . S T O R M B U I J S I N G . Kr. I.r. onder 
lett. T . W . Bureau van dit blad. 

Te 's-Hertogenbosch 
WORDT GEVRAAGD 

EEN OPZICHTER 
der gemeentewerken. 

bezoldiging ± /"90 in de maand. 
S o l l i c i t a t i ë n franco in te zenden aan 

den Burgemeester v ó ó r 1 Augus tus 
aanxtannde. 

Öe Haarlemsche IJzergletfl 
beveelt zich aan voor de levering van: 

N p o o r » leien met glasharde retting onder 
garantie, Marhlnedre len van bi zonder 
zacbt cn taai jjzer, l i i e l » erken in Mtahl-
« » « > • HartKUNH, Ueelkoper, I l i o n , 
koper, l ' l i , i . l o i l i i , in . enz. 

AANBESTEDING. 
0|> M a a n d a g den 14ilcn A u g i i » -

tiiH ISil.'t. des middags tc / « ' « « / / ' u r e n , 
zijn B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 
D E R S der gemeente LEIDEX, voor
nemens in drie perceelen op bet Raad
huis aldaar A A N T E B E S T E D E N : 

I . H e t m a k e n v a n d e n on
derbon w der T a r f m a r k t a -
b r u g . 

• I. H e t l everen en « t e l l e n 
v a n den bovenbouw der 
T u r f i i i a r k t N b r i i g . 

III . H e t vergrooten v a n de 
S c h o o l i n de B r a n d e w i j n -
steeg;. 

De bestekken en dc teekeningen van 
ieder perceel liggen ter inzage en over
name op het llnrcait run Gemeentewer
ken op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens 9 tot 
's namiddags 4 uur, en zijn aldaar 
voor ieder perceel afzonderlijk a f I.50 
(franco per post ii f 1.05) verkrijgbaar. 

Aanwijzing zal worden gehouden voor 
perceelen I en II op Maandag " Augus
tus 1893, des morgens te elf uren en 
voor perceel III op denzelfden dag des 
namiddags te twee uren. 

Verdere inlichtingen te bekomen op 
het Bureau der Gemeentewerken dage
lijks des morgens van 11 tot 12 uren. 

Op I tijrlni/. II I if ff M * lug 1893, 
des namiddags 5» uur, zal door B U R 
G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S ten 
Raadhuize te Zutphen. worden 

AANBESTEED: 
a. H e t a a n p l e m p e n en op

hangen v a n een gedeelte 
der hoofdgracht l a n g » 
den TitdniuiiMiiigel . tot 
v o r m i n g v a n een bouw
t e r r e i n ter grootte v a n 
17 MS W . 

b. H e t bouwen v a n een 
S C H O O I , voor ongeveer 
5 0 0 l eer l ingen , met tie 
b i j l e v e r i n g v a n a l l e daar 
toe benoodigde m a t e 
r i a l e n ; 

in twee pe r e e ë len en In massa. 
De bestekken en de teekeningen lig

gen ter visie op het bureau van den 
Gemeente-Architect F . H . V A X E T T E 
G E R , ieileren werkdag tusschen 9 cn 
12 uur. Gedrukte exemplaren zijn op 
franco aanvraag ad /' 1.25 ten Raadhuize 
te bekomen. 

Aanwijzing op het terrein aan den 
Tadamssingid zal geschieden op Don
derdag S en Woensdag 9 AllglINtnH 
a. s., beide dagen do* n a m i d d a g » 2 Uur. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op llaetueleiaib n Un Augunlun 

IH9H. des namiddags ten 1 '/-• ure 
( « i r e e n w i e h t i j d ) . zal in het Cen
traal Personenstation te A . M S T K K D A M , in 

het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 540 : 

H e t m a k e n v a n eenige uit
b r e i d i n g e n en wi jz ig in
gen a a n de gebonwen op 
het gemeenschappe l i jk 
Mtation R O T T E R D A M 
(Jlaaia). 

R a m i n g f 7 9 0 0 . — 
liet Bestek is tegen betaling van 

ft.— verkrijgbaar aan het Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te A . M S T K K 

D A M bij den 1'oitier, of op franco aan
vraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeding van het be
drag wordt geen gevolg gegeven laan 
het Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als iu het be
stek vermeld. 

l ie Ai lminiMtmteur. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op lliutuilttfi den 9n Augunlun 

1893 (les namiddags ten l ' / i ure 
( U r e e n w i r h t l j d ) . zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M , in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 5(i5. 
H e t vergrooten v a n de vet-

giiMtabriek op het C e n -
traalntat ion te A M S T E K -
BAM. 

R a m i n g f 4 6 0 © . 
Het bestek is tegen betaling van 

ƒ 0 . 7 5 verkrijgbaar aan het Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te AMSTERDAM bij 
den Portier of op franco aanvraag met 
toezending ran liet bedrag in postwis
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging vnn liet bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aan het bureau Weg 
en Werken , kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vermeld. 

D e A d m i n i s t r a t e u r . 

f . H. INGELSE. 
Ro^endaal. 

S P E C I A L I T E I T in H E K L E E -
D I J J U S S T O P voor S t o o m k e t e l » 
en R u i z e n . 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op lliumeieia den 14 Auffunlu» 

1893, des namiddags ten half twee ure 
{iireenwielitijd), zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M 

in het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. Ö4(>. 
H e t v e r l a g e n v a n den spoor

weg H A A R L E M - 1 I T 
IJ E E S T met bijbehoo
rende w e r k e n nabi j R E -
V E R W I J K . 

R a m i n g / 4 » . « 0 0 . -
V o o r rekenin»; vnn «ten « t a a t «Ier 

XKIIKHI.AXIH-' .X. 
Het bestek met teekening zijn tegen 

betaling van / 1.59 verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te A M 
S T E R D A M bij den Portier of op franco 
aanvraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aan het Bureau W e g en Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in bet bestek 
vermeld. 

I»r Ailmii i i -I l 'Bleur. 

F. M I M I I T I l l t . 
tlileWrelijlinlriial V o . 83 . 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aaide;; van Kleelrlxche 

ver l icht ing . Fabriek van Ll'CHTDKT'K-
DETJROPEKEKS, ELECTKISCIIE SCHEL
LEN, TELEPHO0XS, BLIKSEMAFLEI
DERS cn SPREEKHUIZEN. 

P e l t & Co. 
HOTTI.ltIU II. WlaMhaven 4 1 . 
H-HOSiTl K a n a a l D — 9 3 . 
Handel in alle soorten bouwmaterialen. 

H. J. WESSELS, 
H a n d e l a a r i n lijne H o u t w a r e n , 
als: Mahonie. V u en. F.xchdoorn enz. 

0 -Z. Voorburgwal 128, Amsterdam 
Eenig adres van alle soorten Pmieelen 

voor Spoor- en andere Kjjtuigen. 

«Ülfring4Zoon. 
H E X H A A O , 

Z-0. Buitensingel. 
Fabrikanten vant'ementHteen cn Riet

planken. SPECIALITEIT in hardgebak
ken T e g e l » , EKGEL8CHE, FRANSCHE 
DUITSCHE enHOLLANDSCHE Vloer- en 
w'iiiiilieijcls. voor Serres, Vestibules enz. 
Alles tegen eonriirreerenile prijzen. 

1 PNOPPEN^fejAMHIM j 
KONINKI. NEDERL. FABRIEK 
IVAN KOOKMACHINES VOOR 
I HOTELS «,GROOTE mUCHTWOU. - | J 

Gsheel verbeterde Constructie van 
VUURHAARD, OVENVERHITTING. 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODEL IN WERKING TE ZIEN AAN DE FABRIEK 

VAN P.NOPPOt,HOFLtVEMNCIER VM Z.M.OEN KONING. 
Velperbuitensingel, A R N H E M . 

SPECIALITEIT IN GRONDBORINGEN. 
A R T E S I S C H E en X O R T H O X P I T T T E X . - - Voordeclige c o n d i t i ë n . 

F. SCHOENMAKERS-MARSÉ. 
Inrichting voor grondboringen T I L B U R i r . 

G J VINCENT&Go uZ^:^r 
W i l i l I N W b n • ' Specialiteit in gesmeed IJzeren Hekken, 

SCHIEDAM. F>jn'' Smeedwerken enz. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. 

W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g Eenige Agenten van de Westinghouse Stoom-
Autnleeelau, §883. • n a c l l i l l t ; Company te Pittsburgh in Amerika. 

Employers' Liability Assurance Corporation, Limited 
te LONDEN. 

Maatschappij van Verzekering tegen Persoonlijke Ongelukken. 
Verzekert ook tegen R I J W I E L - en S P O O R W E G O N G E L U K K E N 

ensluit C O L L E C T I E V E V E R Z E K E R I N G E N voor Werklieden. 

Generaal-Acenten voor Nederland: H I E N F E L D & R A P P . 
K E I Z E R S O R A C H T 4 5 5 , A H S T E R H A M . 

in het Gebouw der Levenscerzekeringmaatschappij „ i T r i r - l o f * '. 
Agent voor 's-Gravenhage en omstreken: P . L . A . J I O X I I T , K e r k p l e i n 8. 
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K o n i n g s p l e i n IVo. 1. Gebouw ..KOSMOS". 
A M S T E R D A M . 

T E L E G R A M - A D R E S „ T Y P K W I T K R " , T E L E F O O N Nr. **9* . 
Voor II.H. Architecten cn Bouwkundigen is de E I H S O X WJM K O G R A A F 

omiiiMbiiar. 
Met dit Copiccrtocstcl kan men Bestekken, Begrootingen, Contracten enz., 

niet e e n m a a l schrijven tot XOOO m a n l afdrukken. 

Prijs compleet in Kist ƒ 3 0 . -
Vraag Prijscourant. Op onze Bureaux in werking te zien. 

Tevens is aan onze Bureaux verbonden een ' (2) 

COPIEER-INRICHTIIMC 
en leveren wij a f d r u k k e n van Bestekken, Begrootingen, Contracten enz. 
tegen m a t i g e n prijs, geschreven op de «*« I! It I.I l i l A C H I \ K en afge
rukt op de F . U I M O X II 1111)04. It \ A l . 

iel ra Cement 
IJxcr 

( S Y S T E E M H O X I F . l t . ) 

Groote Wittenburgerstraat 108 Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en "Welputten, Riolen, Duikers en Afwate-

ringsbuizen. Vloeren en Gewelven. Tusschenmuren, Kelders en Grafkelders. 
Trappen en Daken. Silos, Kribben cn Voerbakken. Vorsten, Muurbedekkingen 
en Plantenkuipen. 

Bekroond op 
gebruikt . 

vele tcntoonutclliii" l u rciureneicii. .Meer dan ï im.o ip i i M ' . 

1% alerdielil linnen voor «Jak bedek kiinr 
L i c h t » ) •• cn beate dnkbedekkiiijr><niulerianl ( I K". per 11 - . | v u n r i a-I 
g e ï m p r e g n e e r d . 

Gladde dekkinjr zonder dakhosohot. Dekking met roeflatten. 
Voor gehouwen van alle M.iort. vooral ral ir leken. loodden enx. 
Kii ini-nheklecdini; van ralirleken « e r beMclierming tegen xuren. 
I .cvelbeklcetl i i ig. B e d e k k i n g der onderkant van plua l Maci-eii daken 

(tegen lekken) enx. liurnntio wegens duiii'/nuilihcid. .Monsters, priJHcourantcn ter 
hesebikkini:. Wan rsohn winjr voor namaaksels. 

Uitvinder cn eenig fabrikant: Wcber—r'a lckcnberg . K e u l e n A Weenen. 
Vertegenwoordiger voor Nederland cn Koloniën : 

r'RKIt. r.M.l.lts Anin lerdam. Heerengrneht :«:I5. Telephoon no. 5»: i . 

NAAM-, GEVEL- EN GRAFPLATEN 
van massief"Wit- en Zwart Hariiierslas 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

E E R S T E I F A B R I E K k S I E R L I J K , Z U I V E R 
i n N e d e r l a n d . ? a fgewerkt . 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , g e b r e v e t e e r d e G l a s f a b r i e k 

HAARLEM. 
Toonbankbladen, — SsSchooloorclen. G. & B. FABBRIGOTTI te Gararra, 

berichten hiermede dat zij aan de 

De Ruijterkade 9 5 , A M S T E R D A M , 
gevestigd bobben een D E P Ó T van I T A M A A X M ' I I .11A It .11 K i t . Ruime 
keuze van P l a t e n en T e g e l » in fraaie qualiteit. 

Men adressecre zich aan hunnen Vertegenwoordiger 

G. IV. S AVIIIE S , 
/ieinletor.- /Ir /litijIrrMmelr «I. AMSTERDAM. 
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V R A A G T P R I J S voor V e n -
« t e r - en Spiegelglas* in alle soorten. 
G e b o g e n G l a a , etc., bij 

H. H. WOLVEKAMP, 
ROTTERDAM, V e r l a a t » ) rant S « . 
Specialiteit in banlglii/en Nrhoolborden. 

• lot Ie il l a 111 sc lie < e ine ill-I tabrlek 
V A X W A N I N G & C o . , 

KOTTF.RDAM, KOISDUK. 
HrandvrUe count i n d i e n . Vlncrge-

welven. Trappen , cn/. Blvtndft Itiu-
len. Hulxen en Putten, steeds in voorraad. 

GetnigaohrUten, teekeningen cn prijsop-
gaven op aanvrage. 

Gebr. S E L I G M A M , 
H t o o i n r a b r i e k van V e r r » a r e n , Amsterdam 

8PKCIAJJTÏ1T IN: 
„In olie gewreven verven" 

gegarandeerd zuivere qualiteiten. 
Men rrage /irijslijst. 

GEBR. D E P R E Z . 
S t o o 111 k e t e l f n b r i k n n t e n 

T//./II ItU. 

V e r v a a r d i g e n als» Hpecial i te i t 
S T O O M K K T K I i M van alle afmetin
gen en systemen. - Attesten voor Ketels 
van 2 t'ot ti(H) l ' K . 

Leveren ook R K S K R V O 1 R S . 
S C H O O I t S T F . H X E X en andere 
1*1 nat ijzerwerk*'11. 

Reparatie** v l u g en b i l l i j k . 

Mozaïktegels. 
E X G E I . S C H H en F It A X S C I I F. 

V l o e r - en Wandtegelt*. H o u t e n 

zetten der tegels door speciale werk
lieden. OeKMinboeken en Prijs
couranten te bevragen en monster
kamers te bezichtigen bij 
Amsterdam I I Oonr l 's-Grarcnhage 

226Spnistraat'J' udl'U'WageiistraatlU 

Groote voorraad. 

Gebr. V A N DER V L I E T , 
1JZKKHANDELAAHS te AMSTMMDji/f. 

Slaaf-, Plaat- ,Band-, lluek- enT-Uier enz. 
Steeds voorbanden 

BalklJzerinrerBcbillendeproflelenenlengten 
Vijlen cn gegoten Staal uit dc fabriek 

van Gehr. Iluiu.i K & Co. U Wccncn, alsmede 
C h r i x t i n n i a S t e r H o e f n a g e l » . 

Ter drukkerij der Vennoot». „Het Vaderland" 

R E D A C T E U R : F . W, V A N G E N D T JGz., V A N - S C E Y K S T R A A T 117, ' S G R A V E N I I A C . E . 

I N F R A N K E N L A N D . 
(Vrivolg van pag. 243). 

Aan de noordzijde van de domkerk staat de zooge
naamde Alte Residenz, die hoofdzakelijk in het laatst 
der 16de eeuw gebouwd werd, cn den stijl der Duit
sche renaissance van die dagen vertoont. Het portaal 
en de erker vooral zijn rijk en zeer bezienswaardig; 
men mist daar evenwel de goede proporties, die de 
Vlaamsche werken van dien tijd zoo aantrekkelijk maken. 

Tegenover dit gebouw verheft zich de zoogenaamde 
Neue Residenz, een werk van Dientzenhofer, van 1695 — 
1705 uitgevoerd. Men moet bij de beoordeeling van 
dit bouwwerk in aanmerking nemen, dat slechts een 
gedeelte van het oorspronkelijk plan verwezenlijkt is. 
Het gebouw zou volgens de bedoeling des ontwerpers 
uit een middenpaviljoen , in de as van de domkerk ge
legen, en uit twee zijvleugels bestaan. Alleen de ooste
lijke zijvleugel is uitgevoerd. Dc details zijn wat droog, 
misschien omdat de bouwmeester zijn krachten voor 
de middenpartij gespaard had. Van het inwendige 
noemen wij de zoogenaamde keizerszaal, die met 
schilderwerken uit het begin der 18de eeuw, welke 
echter geen groote kunstwaarde bezitten, is versierd. 

Uit de vensters van dit paleis zien wij reeds in de 
verte een heuvel, met tal van gebouwen en een kerk 
bekroond; wij wandelen daarheen en bevinden ons 
op den Michaëlsberg, waar keizer Hendrik II in 1608 
een Benedictijner abdij stichtte. De gebouwen, die wij 
thans zien, zijn echter niet de oorspronkelijke, daar 
zij in de 18de eeuw voor het grootste deel vernieuwd 
werden. Het moet erkend worden, dat de monniken 
indertijd een liefelijk plekje voor hun klooster hebben 
uitgezocht. Door de hooge ligging heeft men uit elk 
venster en uit den terrasvormig aangclegden klooster
tuin een allerliefst uitzicht. De kloostergebouwen munten 
meer uit door hun grootsche afmetingen en hun im
posante plaatsing rondom een ruim binnenplein, dan 
wel door rijke details. De kerkfagade, met haar 
monumentale trap, geheel in Barokvormen gebouwd, 
is zeer indrukwekkend. De kerk zelf is een Romaansche 
pijlerbasiliek , waarin zich talrijke grafteekenen van bis
schoppen, welke na de restauratie van de domkerk hier
heen zijn overgebracht, bevinden. Het klooster wordt 

niet meer door monniken bewoond, doch is deels als 
museum ingericht, terwijl andere deelen weer voor 
archief en hospitaal dienen. Inde voormalige klooster
keuken is nu een bierbrouwerij met café. Men heeft 
hier een prachtig gezicht over de stad en haar omstreken. 

Wij gaan nu weer westwaarts, waar de weg lang
zamerhand stijgt en bereiken zoo het Michaëlsberger-
wald, waar op een der hoogste punten een restauratie 
staat, die aan de stad behoort, en die door een der 
ingezetenen ten geschenke is gegeven. Ook hier is 
het uitzicht onvergelijkelijk schoon. Meer zuidwaarts 
en naar de stad afdalende wordt ons oog getrokken 
door de Lieve-Vrouwehut, een fraai Gothisch gebouw, 
waarvan vooral het koor door rijkdom van vormen 
uitmunt. De 15de-eeuwsche toren is niet voltooid. 
Van binnen verdient een houtsnijwerk van Veit Stosz 
vermelding. 

Niet ver van hier, Concordiastras.se 20, staat een 
prachtig huis, hetwelk de archivaris J. J. T. Böttingcr 
in het begin der 18de eeuw liet bouwen. Het heeft 
twee vleugels, die met elkander een rechten hoek 
vormen, en waartusschen zich een terrasvormig aan
gelegde tuin bevindt. De details zijn zeer fraai; naar 
men wil zou de reeds genoemde Neumann het ont
werp gemaakt hebben. Het is jammer dat dit huis, 
waarin thans een sociëteit gevestigd is, van binnen 
op smakelooze wijze verbouwd is. Ken ander huis, 
door denzelfden archivaris gesticht, staat Alte Juden-
strasse 14. Dientzenhofer is daarvan de bouwmeester ge
weest , en hij heeft hier gepoogd, al den rijkdom 
van den Barokstijl toe te passen. Rijk is de gevel 
dan ook wel geworden, doch men ziet duidelijk, dat 
noch de beeldhouwers, noch de architect de vormen 
volkomen meester waren. De pilasters b. v. missen 
alle proportie en de vensteromlijstingen, zoowel als het 
dakvenster, zijn veel te zwaar en overladen. 

Van Bamberg hebben wij nu het voornaamste 
gezien. Wij sporen dus naar Würzburg, een stad, 
die schilderachtig aan de Main gelegen, zoo door 
haar wetenschap als door haar wijn en bier een 
Europeesche vermaardheid heeft. Het station te Würz
burg is al niets beter dan dat te Bamberg; het ligt 
echter aan een groot plein, dat met keurig plantsoen 
beplant is, en waaraan zich aan beide zijden de 
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vroegere omwallingen der stad, die in prachtige 
wandeldreven herschapen zijn, aansluiten. De stijl van 
het station is die, welke men o. a. in de ontwerpen 
van Ludwig Lange vindt, een soort van tamme Itali
aansche renaissance met i,w//</-/V-Grieksche details. 

Het stationsplein, dat Kaiserplatz gedoopt is, heeft 
aan dc stadszijdc drie groote gebouwen, die twee 
straten insluiten en een werkelijk monumentalen indruk 
maken; komt men naderbij, dan blijkt het, dat alleen 
het middenste bouwwerk, in Romeinsche renaissance 
opgetrokken, eenige kunstwaarde heeft. 

Reeds uit de verte trekt een hooge koepel, door 
twee zeer barokke torens geflankeerd, aan het eind 
van de Bahnhofsstrasse onze aandacht Wij gaan dus 
die straat in en bereiken zoo het bouwwerk, dat de 
kerk van het Stift Haug (dus genoemd om zijn hooge 
ligging) blijkt te wezen. Het gebouw is een werk 
van den Italiaanschen architect Petrini en werd van 
1 6 7 0 — 1 6 9 0 gesticht De plattegrond herinnert aan 
die van de kerken van V'ignola, en bestaat uit een 
middenschip niet diepe zijkapellen. Tegen de muren 
zijn zware Korinthische pilasters aangebracht, het ton
gewelf wordt in het midden afgebroken door den 
achtkanten koepel, die door pijlers met nissen daarin 
gedragen wordt. De details zijn weinig fraai cn toch 
is de werking van het interieur voortreflijk. De gevel 
komt ons minder geslaagd voor, daar hij in geen 
het minste verband staat tot het inwendige van het 
gebouw. Boven het portaal met zijn gebroken fronton 
zijn twee vensters aangebracht, doch overigens ziet 
men niets dan nissen, waarin echter geen beelden 
staan. Pilasters zijn niet aanwezig; daarvoor in de 
plaats zijn lisenen, min of meer naar Roniaanschen 
trant gemaakt. De beide torens eindigen in zeer 
barokke spitsen en de koepel maakt van buiten een 
minder goeden indruk dan van binnen, daar de tam
bour in het kerkdak gezakt schijnt. 

(Wordt vervolgd.) 

W E E K E OF H A R D E S C H E E P S K E T E L P L A T E N ? 
1)( 10 R 

O . K N A U D T (firma ScHULz, KNAUOT & Co.) lissen. 
Zooals bekend is, zijn reeds meermalen verschillende 

meeningen uitgesproken omtrent de vastheid van het 
materiaal voor scheepsketels. Terwijl de ketelfabrikanten, 
bij hun streven de dunst mogelijke plaatdikten te 
bezigen, eene hooge vastheid voor de platen verlang
den , stelden de staalfabrikanten — de nadeelige eigen
schappen van het harde vloeiijzer kennende — met 
het oog op de deugdzaamheid, daarentegen de toe
passing van materiaal met geringere vastheid voor. 

Toen aan het einde van 1870 staalplaten in Enge
land meer in gebruik kwamen, werden deze met behulp 
van het zure proces gewonnen, en was men nog niet 
in staat zulk week materiaal te maken als tegenwoordig 
het geval is. De keuringsvoorwaarden werden natuurlijk 
in overeenstemming gebracht met het toenmaals voor
handen materiaal en eischten als minimum een betrek
kelijk hooge vastheid. 

Allengs leerde men echter een weeker vloci-ijzer 
voortbrengen, en daarmede kwam de wanverhou
ding tusschen de voorschriften en het nieuwere product 
meer en meer aan het daglicht. Natuurlijk vonden zij 
daar de scherpste tegenspraak, waar men het weekste 
materiaal vervaardigde; dit was in Duitschland het 
geval, waar de basische oven voor de staalbereiding 
bijna algemeen in gebruik is. 

De groote invloed echter, die Engelsche inzichten 
en voorschriften omtrent schcepsaangelegenheden over 
de geheele wereld uitoefenen, dwongen de Duitsche 

walswerken dikwerf een harder materiaal te leveren, 
niettegenstaande zij de vaste overtuiging hadden, dat 
weekere ketelplaten doelmatiger en te verkiezen zijn-

De Duitsche metallurgisten gaven echter de hoop 
niet op, dat hunne meening zich op den duur als de 
juiste zou doen kennen en hoopten, dat ook in Engeland 
een omkeer in de bijzondere voorliefde voor hard 
materiaal plaats grijpen zou. Ditoogenblik schijnt aan
gebroken te zijn; duidelijke teekenen schijnen op het 
naderen te wijzen. Als zoodanig zien wij de verhan
delingen aan van de North-East-Coast-Institution of 
Engineers & Shipbuilders in den afgeloopen winter, 
waarvan de verslagen voor ons liggen. De verschil
lende vormen der vuurgangen werden daar behan
deld, de voor- en nadeelen van de eene constructie 
tegenover de andere overwogen. 

Het resultaat dezer besprekingen op zuiver con
structief gebied na te gaan, ligt buiten de grenzen van 
dit blad; van belang voor den lezer kan het echter 
zijn, de daarbij te berde gebrachte meeningen omtrent 
de vastheid van het ketelmateriaal te herhalen. 

Week materiaal noemde men in deze zittingen 
datgene, hetwelk ongeveer 40 KG. per mM-. = 26 
ton per • " vastheid als maximum bezit, terwijl bij 
het harde materiaal de minimumgrens ongeveer daar 
gelegen is. Bijna zonder weerspraak stemde men 
toe dat, naardien dikwijls zeer slechte ervaring met 
hard vloeiijzer zoowel bij den aanmaak, als tijdens 
het gebruik van stoomketels was opgedaan, het 
weekere materiaal voor vuurgangen is te verkiezen. 

Een der tegenstanders was een expert van den 
Rngelschcn Lloyd; wij weten dat deze maatschappij, 
evenals hare beambten en corporation van moeder
en buitenland, recht conservatief is. In zekeren zin 
is echter de Lloyd, den stroom volgende, iets buiten 
zijn vaarwater geraakt, doordien hij voor de vuur-
buizen zoowel week als hard materiaal toelaat, en 
de plaatdikte dan ongeveer omgekeerd met de vast
heid doet stijgen of dalen. 

De andere opponent was de vertegenwoordiger der 
bekende fima John Brown & Co. Limited, te Sheffield, 
die het onderscheid tusschen week en hard materiaal 
voor hoogst onbeduidend verklaarde. Ot het nu waar 
is, dat deze firma de door haar gefabriceerde buizen 
(systeem J'uives) slechts uit hard materiaal kan ver
vaardigen, weten wij niet, 't is echter wel mogelijk. 
Het hardere zure materiaal is beter te wellen dan het 
weeke zure en Brown stelt aan de weibaarheid zijner 
buizen bij de vervaardiging buitengewoon hooge eischen, 
zoodat het wel waarschijnlijk is, dat hij met weeker 
materiaal in het algemeen niet werken kan. 

Breekt echter in p;ngeland de meening baan, dat 
de vuurgangen uit weeke platen moeten worden 
gemaakt (de Engelsche Admiraliteit heeft heden reeds 
ca. 2000 stuks buizen van weck materiaal in gebruik"!, 
dan is gereedelijk aan te nemen, dat later ook de 
meening ingang zal vinden, dat de overige binnen-
deelen van scheepsketels, welke onder dezelfde omstan
digheden verkeeren, maar nog niet zoozeer als de bui
zen in het gebruik belast zijn, eveneens uit hetzelfde 
materiaal gemaakt moeten worden. Eene schrede verder 
zal dan zijn, slechts voor de platen van den cilinder
mantel hard materiaal te kiezen; zoo heeft dan ook de 
Duitsche Admiraliteit dit standpunt bij verschillende 
nieuwe bestellingen reeds ingenomen. Hoe lang het dan 
nog duren zal, alvorens ook voor de mantels het 
weeke materiaal zijn concurrent zal verdrongen hebben, 
weten wij niet, maar hopen, dat dit oogenblik spoediger 
aanbreken zal, dan het zich thans laat aanzien. 

Verder is het duidelijk, dat bij alle platen die op 
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terugwerkende vastheid, resp. op buiging belast worden, 
eene wijziging in de plaatdikte, bij het gebruik van 
weeke in plaats van harde platen niet noodig is. 
De buigingsweerstand voor het optreden eener blij
vende vervorming stijgt of daalt niet met den weerstand 
tegen trek, hij is veeleer ten naastenbij constant. 
Bij de keteldeelen, die op absolute vastheid belast 
zijn, dus cylindervormige mantels met inwendigen 
druk, zal men tot het gebruik van weeke platen 
komen, zonder eene verhooging van eenige betcekenis 
van de dikteafmeting als men zich voorstelt, dat een 
ketel uit weeke, goede platen geconstrueerd, waarbij 
aan zijne afmetingen de zekerheidscoefticient 3 ten 
grondslag ligt, veel vertrouwbaarder in het gebruik 
en duurzamer zal zijn dan een zoodanigen uit hard 
materiaal, waarop de coefficient 5 werd toegepast. 
Eene dergelijke opvatting zal vooreerst nog wel bij 
vele ketelconstructeurs op heftigen weerstand stuiten, 
maar toch, zooals wij hopen, na eenig tijdverloop 
allengs overwonnen worden. 

Voorloopig zal men waarschijnlijk een grootere 
plaatdikte bij weeke platen bezigen; het hoofdbezwaar 
tegen deze handelwijze van den ketelmaker van de 
zijde der scheepsrecderijen aangevoerd, is gewoonlijk, 
dat hieruit een niet toe te laten aanzienlijke vergrooting 
van den diepgang, dus vermindering van het ladings
vermogen der schepen ontstaat. 

Het is dus niet van belang ontbloot, uit de onder
staande tabellen na te gaan, hoe groot het gewicht 
der ketelplaten in verhouding is tot het totaal gewicht 
van een geladen stoomer. 

In dc laatste kolom is aangegeven, hoeveel percent 
het laadvermogen daalt, als alle ketelplaten 10 pCt. 
dikker «orden genomen cn de daaruit ontstane ge
wichtstoename door verminderd nuttig draagvermogen 
in evenwicht gebracht wordt. 

I. Vraehtstoonisehcpen. 

Scheeps-
«•e wicht. 

(ïewicht 
van 

'le lading. 
Gewicht 

van het ge-
Iaden ichjn 

(ïewicht 
van dc 

ruwe kctel-
platcn. 

j / 'erminderd 

.Stoomdruk «T'r" inatm»s.| '*™«' r, , niet 10 pCt poneren, i ,* 1 zwaardere 
1 ketelplaten. in tonnen a 1000 KG. 

j / 'erminderd 

.Stoomdruk «T'r" inatm»s.| '*™«' r, , niet 10 pCt poneren, i ,* 1 zwaardere 
1 ketelplaten. 

2448 4928 737Ö 64.2 11.5 0.13 pCt. 
2022 4521 6543 68.9 11.6 0.15 „ 
1090 230O 3390 34-2 113 0.15 „ 
970 200O 2970 28.4 12 0.14 „ 
590 I200 I790 19.2 11 0.16 „ 
290 520 8lO 8.7 12 0.17 „ 

2276 
1460 

584 
190 

II. Mail- en passagiersstoomers. 
3962 

540 
100 
/O 

6238 
2000 

684 
260 

63.8 
85.1 
36.9 
14.4 

12 
5'A 

12 
10 

0.16 pCt. 
1.58 „ 
3-69 
2.06 

111. Sleepbooten op den Rijn, de Weser en Elbe. 

Gewicht van het 
schip met dc 

lading. 
(ïewicht van de | Vermeerderd ge-
ruwe ketelplaten. Stoomdruk : w'cht van het 

in schip, met iopO. 
- 1 _ a t m o s f e i . r e | l J zwaardere ketel-
Ui tonnen • iooo KC. platen 

7 Z U 

570 
450 
440 
400 
140 
95 
90 

54.0 
34-8 
22.8 
25.0 
20.8 

7-5 
4-5 
4.0 

11.5 
11 
11 
11 
11 
7 
7 
7 

0.75 
061 
0.51 
o-57 
0.52 
o-54 
0.47 
0.44 

pCt 

Deze cijfers zijn afkomstig van groote Duitsche 
scheepswerven. De daaruit aan het licht tredende ver
houdingen , zullen wel in andere gevallen , voor zooverre 
zij deze beschouwing betreffen, tamelijk dezelfde zijn. 

Mulheim aid Ruhr. , . • 
juii 1893. yL-rERNE0EN-

ELKCTRISCHE LIFTEN. 
Het gebruik van personenliften in woonhuizen en 

winkelmagazijnen is in den tegenwoordigen tijd onver
mijdelijk bij de groote kostbaarheid van bouwterrein 
in groote steden, die het optrekken van gebouwen 
met vele verdiepingen noodzakelijk maakt. In Amerika 
heeft dit toestel reeds sedert lang burgerrecht ver
kregen en ook in de oude wereld wint het denkbeeld 
meer en meer veld om de verschillende verdiepingen 
van een gebouw mechanisch met elkaar in verbinding 
te stellen, vooral sedert het den technici gelukt is 
zich bij het gebruik van liften de meest absolute vei
ligheid te verzekeren. 

De laatste hinderpaal tegen de algemeene invoering 
wordt door de electriciteit uit den weg geruimd. Men 
is erin geslaagd zich door het gebruik van denzelfden 
stroom, die tot voortbrenging van het electrisch licht 
dient, een goedkoope kracht te verschaffen, die steeds 
ten dienste staat. In plaats van waterkracht of een 
gasmotor te bezigen, drijft de electrische stroom den 
electromotor, die met het windwerktuig een organisch 
geheel vormt, waardoor het opstellen zoowel in kelders 
als op zolders geen bezwaar geeft. De werking is ge
heel zonder geruisch en de verzorging van het werk
tuig bepaalt zich tot het smeren der potten en van 
eenige gangbare deelen. Daar het in-en buiten werking 
stellen van den electromotor en van het windwerktuig 
door een ruk aan de loopketting op hetzelfde oogenblik 
plaats heeft, blijft de electromotor slechts zoolang in 
beweging als de stijging duurt en alleen gedurende 
dit tijdsverloop heeft er stroomverbruik plaats. Daar
door en ook om andere redenen is het gebruik van 
deze kracht voordeeliger dan die van waterleidingen. 
Terwijl de hydraulische liften namelijk steeds dezelfde 
hoeveelheden water gebruiken, onverschillig of het toe
stel zijne maximum-zwaarte opheft of geheel ledig om
hoog gaat, regelt de electromotor het stroomverbruik 
naar den arbeid, dien hij verricht. 

Door verschillende waarnemingen is men tot de 
conclusie gekomen dat de gemiddelde belasting eener 
lift hoogstens bedraagt van het maximum , waar
voor zij gebouwd werd en dat, bij het aannemen van 
deze verhouding, de kosten van het gebruik eener 
lift met eene maximum-belasting van 500 KG. en eene 
hefhoogte van 20 M., voor 100 opstijgingen per dag 
bedragen: 

a. bij gebruik van eene pomp met gasmotor, de 
kosten van bediening daaronder begrepen /' 2.78 

/'. bij gebruik der waterleiding „ 5.315 
(• „ „ van electriciteit „ 0,465 
De verhouding tusschen deze drie soorten van drijf

kracht is in ronde getallen: 
C> — 11.5 — 1. 

Het gebruik van electrische liften is dus 6 maal 
goedkooper dan gasmotorenen en 12 maal voordeeliger 
dan het gebruik der waterleiding. Men dient hierbij 
in het oog te houden dat de berekeningen gebaseerd 
zijn op de gas- en waterprijzen te Berlijn. 

De ondervinding met alle andere electrische hef
werktuigen, (o. a. de electrische kranen) voert tot 
gelijke uitkomsten, zoodat de algemeene invoering van 
de electrische kracht voor hefwerktuigen slechts eene 
quaestie van tijd is. 
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P R I J S V R A G E N . 
R . - K . ZIEKENHUIS TE AMSTERDAM. 

Het voornemen bestaat een R.-K. ziekenhuis met 
600 bedden voor niet betalende patiënten te bouwen 
op een terrein achter het St.-Elisabethsgesticht te 
Amsterdam. Een zevental R.-K. architecten zijn tot 
den wedstrijd uitgenoodigd; aan de daarbij gestelde 
voorwaarden ontleenen wij dat de uitvoering aan den 
eerstbekroonde zal worden opgedragen, voorts dat 
premiën van /"1500 en f 1000 zijn uitgeloofd voor 
de daaropvolgende ontwerpen en dat den overigen 
deelnemers een tegemoetkoming van /"500 zal worden 
uitgekeerd. De Jury zal bestaan uit twee deskundigen, 
door dc deelnemers te kiezen, cn verder uit een of 
twee deskundigen, benevens specialiteiten op het gebied 
van geneeskunde en ziekenverpleging , daartoe door 
regenten tc benoemen. 

Er worden volledige ontwerpen en eene begrooting 
van kosten, volgens een bij het programma gevoegd 
tarief, verlangd en de antwoorden zullen publick 
worden tentoongesteld. 

E E X E V A C A T U R E V A N GEMEENTE
ARCHITECT. 

In de Leeuwarder Courant van 4 Augustus komt 
de volgende advertentie voor: 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S 
van Ooststellingwerf roepen Sollicitanten op naar de 
betrekking van 

G E M E E N T E - A R C H 1 T E C r, 
op eene jaarwedde van f 500, met kans om ook 
benoemd te worden tot Uker der Boter- en Honig
vaten, waaraan ruim ƒ 100, en tot Schatter der Tap
perijen, waaraan ƒ 2 5 's jaars verbonden is. 

Aanmelding wordt verzocht, bij adres op zegel, 
vóór 14 Aug. 

Oosterwolde, 2y Juli 1893. 
D. WITTEVEEX , Burgemeester. 
L. OoSTERHOFF, Secretaris. 

Bouwkundigen, die prijs op eenige afwisseling van 
bezigheden stellen, zullen zich gedrongen gevoelen 
naar deze betrekking mede te dingen; wel-is-waar is 
de belooning karig, maar dit wordt door den aard 
en de verscheidenheid der werkzaamheden eenigszins 
vergoed, altijd in de veronderstelling dat den titu
laris het geluk moge dienen tot ijker der vaten en 
tot schatter der tapperijen te worden benoemd. Wel
licht vindt het Gemeentebestuur later aanleiding den 
architect nog meer bezigheden op te dragen , waartoe 
op de meest bescheiden wijze in overweging wordt 
gegeven hem met het toezicht op de begraafplaats, 
het opwinden der uurwerken en het luiden der klokken 
te belasten. 

Z. 

D E M E R A R A G R O E N H A R T H O U T . 
Een tiental jaren geleden verspreidden de heeren 

G. Alberts Lz. & Co. te Middelburg eene brochure 
over groenharthout, waarin zij het gebruik van Deme-
rara-groenhart aanbevalen voor alle werken, waar 
men paalworm te duchten had. 

Tot deze aanbeveling vonden zij vrijheid in de 
ervaring, die in Engeland op dit punt was verkregen, 
en in de omstandigheid dat te Vlissingen, in het gebied 
van den paalworm, een groenhartpaal in 1865 was 
geplaatst, waaraan in 1883 nog nauwlijks sporen 
van aantasting konden worden waargenomen. 

De mededeelingen, die zij in dat geschriftje deden, 
gaven weldra aan enkele ingenieurs, in de eerste 
plaats die van den Rijks- en Provincialen waterstaat 
in Zeeland, aanleiding om proeven te nemen met 
het gebruik van groenharthout. Deze technici meenden, 
dat het gebruik van dit hout voorloopig het karakter 
van proefneming moest hebben, wijl de ervaring, in 
Engeland verkregen, voor hen niet overtuigend was, 
en wijl de écne paal, die in Vlissingen bestand was 
gebleken, Surinaamsch groenhart was, terwijl het 
hout door de firma Alberts uit Demerara wordt aan
gevoerd, omreden het alleen van daar te betrekken 
is in stukken van groote lengte, zooals dit in den 
regel voor palen wordt verlangd. 

Uit den aard der zaak moesten eenige jaren ver-
loopen, eer van eene uitkomst dezer proefnemingen 
sprake kon zijn. 

In April 1887 deed de ingenieur van 's Rijks water
staat N. A. M. van den Thoorn, een der eersten die 
proeven met groenharthout nam, in eene voordracht 
in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, zeer be
langrijke mededeelingen over Demerara-groenhart; 
uit zijne onderzoeking was o. a. gebleken dat het 
lichtgele Demerara-groenhart berberine bevat, eene 
giftige stof, waaraan de weerstand van dit hout tegen 
paalworm wordt toegeschreven, terwijl in een stuk 
donker groenachtig Surinaamsch groenhart, deze stof 
niet werd aangetroffen. De conclusie waartoe de heer 
van den Thoorn in zijne voordracht kwam, was, dat 
Demerara-groenhart, voor zoover toen reeds kon 
worden gezegd, tegen paalworm bestand bleek, doch 
dat de tijd van waarneming nog te kort was, en 
verdere proefneming met nauwgezet onderzoek van 
het hoogste belang moest geacht worden. 

In het najaar van 1892 heeft genoemde firma zich 
gewend tot eenige ingenieurs en bouwkundigen, die 
óf zeiven het gebruik van groenhart hadden voorge
schreven , óf in wier tegenwoordige standplaats groen
hart was verwerkt, met het verzoek te willen berichten 
welke hunne ervaring was van het weerstandsver
mogen van groenhart tegen paalworm en limnoria. 
Van eenige dezer heeren ontving de firma uitvoerige 
antwoorden, die van nauwgezette waarneming blijk 
geven. 

De belangrijkste mededeelingen dezer deskundigen 
worden in de brochure woordelijk medegedeeld. De 
heeren C. L. M. Lambrechtsen, ingenieur van den 
prov. waterstaat te Goes, W. F. Stoel, ingenieur van 
'sRijks waterstaat aldaar, J . A . J . Sibmacher Zijnen, 
ingenieur van den prov. waterstaat te Neuzen, J . P. 
Wijtenhorst, ingenieur van 's Rijks waterstaat te Vlis
singen, J . M. W. van Elzelingen, ingenieur van den 
prov. waterstaat te Zieriksee, G. A. Escher, hoofd
ingenieur van 's Rijks waterstaat te Leeuwarden, en 
W. P. Stratingh, gemeente-opzichter te Delfzijl, geven 
van het groenharthout gunstige getuigschriften, door 
bewijzen gestaafd. 

De uitkomst der door genoemde heeren gedane 
waarnemingen voert de firma Alberts tot de gevolg
trekking dat Demerara-groenhart, zooals het door 
haar wordt aangevoerd, gebleken is bestand te zijn 
tegen paalworm, wijl de paalworm dit hout slechts 
aan de oppervlakte aantast, of in het bij palen onver
mijdelijke spint, doch er niet verder in doordringt 
dan 1 a 2 centimeter en dan sterft. Zij meent der
halve te mogen vaststellen dat het gebruik van Deme
rara-groenhart, in het gebied van den paalworm, de 
voorkeur verdient boven bewormnageld eiken en boven 
gecreosoteerd dennen of grenen. 

Behalve voor steigers en remmingwerken verdient 

het gebruik van groenhart dus ook aanbeveling voor 
zeesluisdeuren, die aan den aanval van paalworm zijn 
blootgesteld. Wij willen er hier aan herinneren dat 
in Engeland zeesluisdeuren vrij algemeen van Demerara 
groenhart worden gemaakt, zoo o. a. alle sluisdeuren 
van het Manchester Ship Canal. Zoo werden ook te 
Nieuwpoort en Ostende in 1891 groote sluisdeuren 
van dit hout samengesteld, en in 1892 vijf stel deuren 
voor zeesluizen te Havre van deze houtsoort gemaakt. 
In ons land werden tot nu toe slechts deuren voor 
kleine suatiesluizen in Zeeland van Demerara-groenhart 
vervaardigd. De afmetingen waarin groenhart te ver
krijgen is, vooral zoo voor de levering vrij ruime 
tijd kan worden gegeven, maken het mogelijk ook 
zeer groote sluisdeuren uit dit hout samen te stellen 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Te Chéne-bourg, ktinton (lenève is het standbeeld onthuld 

voor Louis Favro, den uuuncmer vnn de tunnels door den Mont 
Ccnis en Saint Uothard. Dc Zwitserache cn KranBchc vlaggen 
wapperden uit »"c woningen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-üitWKNiiAi.K. Naar men mededeelt zul iu het centraal station 

voor eleetrisehe stroomlevering nog «lezen zomer eene groote 
aecumulntoren-buttcry opgesteld worden. Sedert drie jaren IK— 
zorgde een kleine batterij de licht levering gedurende den nacht 
en den dng, doch door het toenemen van het lichtverlirnik in deze 
te klein geworden en zal de nieuwe batterij nu een Teratogen 
van 100 effectieve paardek nichten kannen opzamelen en uitgeven. 
Deze batterij is tot nu toe zeker verreweg de grootste in Nederland. 

— De Minister van Itinncnlnndschc /aken brengt tor kennis 
van hen, die het examen van geëxamineerd en becedigd landmeter 
wenschen af te leggen, dat zy zich daartoe vóór 25 Augustus 
e. k. schriftelijk bij het Departement van Itinnonlnndsehe Zaken 
moeten aanmelden. 

— Met groote deelneming vernemen wy, dat Donderdagavond, 
in den ouderdom van Bfi jaar, na een kortstondig lijden, over
leden is de heer A. A. Looyen, directeur van het Penningkabinet 
van munten, penningen en gesneden steenen. 

In IS2M te Nijmegen geboren, studeerde hij in de theologie 
aau de l'trechtsehe ('diversiteit. 

Iu het jaar 1855 aaevaardde hij het ambt van predikant te 
(irypskerke en later na 185.» stond liij te Wissen kerke (Noord-
Jteveland). in dat laatste jaar werd hy directeur en secretaris 
van de I'treehtsche Zendingsvereeniging en was als zoodanig 
belast met de opleiding der toekomstige zendelingen. 

Met grooten ijver en toewijding legde hy zich op die omvang
rijke en vaak moeilijke taak toe. Iu dien tyd waren steeds 
munten eu penningen het onderwerp van zyn liefHte studie 
geweest; hij had een zeer mooie en volledige verzameling weten 
samen te brengen en bezat een grondige kennis vooral der 
nieuwere munten en penningen. 

Op 1 Juli 188Ï) werd hij door den Alinister Mnckay geroepen 
om de leiding vau het Kabinet van munten en gesneden steenen 
op zich te nemen. 

Met grooten moed en ijver aanvaardde de heer Looijen de niet 
geringe taak om een groote heschryviug van de munten en 
penningen te gauii samenstellen. 

Noch inventaris, noch catalogus bezat liet Kabinet, behalve 
de zeer korte en zeer verouderde Notice van den heer De Jonge; 
eerst moest er dus worden geordend, geschift, gezocht, gerang
schikt en daarna kon de beschryving beginnen. Aanvangende 
met de leg-, gilde-, schutters-, vroedschap en pryspenningen, 
werd voortgegaan met dc Zuid-Nederlandsche munten en nood
munten. 

't Was inderdaad een reuzenwerk. Ondernomen niet stalen y ver, 
zeer groote werkkracht, en groote kennis werd de arbeid verricht. 
In het helaas korte tydvak, dat de heer l.ooijen werkzaam was 
aan het Kabinet, werden 17.000 Btuks beschreven. De aanwinsten, 
onder zyn beheer gedaan, zyn hoogst belangrijk. 

Diep zat zyn verlies gevoeld worden iu den kring, waar hij 
werkte; zyn arbeid is onafgedaan; zyn cerlyke, opgeruimde en 
welwillende wyze van omgang niet zijn omgeving, zyn bereid
vaardigheid om de bezoekers voort te helpen, zyn groote kennis, 
zy zullen een droevige leegte laten onder hen, die het voorrecht 
hadden hem te kennen en hoog te achten. (fW.) 

— In de 'Iclegraaf las men dezer dagen het volgende: 
„Sedert eenigeu tyd worden op initiatief van den heer Jhr. Henry 

Tindal aan de fabriek van zuivelbereiding te Oudshoorn proeven 
op groote schaal genomen met het ste ril ine eren van water. Het 
doel van deze prooven beoogt niet meer of minder, dan om het 
meest verontreinigde water te veranderen in kristalhelder, volkomen 
onschadelijk drinkwater, en dat wel door het voereu van eeu 
stroom ozon door de vloeistof. De hoofdzaak van deze hoogst 
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is gelegen in de goed-
koope bereiding van het benoodigdc ozon. 

De uitkomsten van hetgeen eerst in het klein en daarna op 
groote schaal te Oudshoorn is beproefd, zyn in allen deele ver
rassend en zullen wuarschynlyk aan de quaestie van de drinkwater
leidingen een geheel nieuw aanzien geven. Wl behoeven er den 
lezer niet op te wyzen, dat, indien Tiet mogelijk is, geheel ver
ontreinigd water te veranderen in een voor iedereen hraikharen 
en gezonden drnnk en zulks door een middel, dat vermoedeljjk 
niet meer dan eeu halven cent per kubieken meter kosten zal, 
ouzo eeuw daardoor een groote ontdekking ryker zal zyn geworden 
en een reuzenschrede voorwaarts wordt gedaan op het gebied der 
openbare gezondheid. 

Verschillende geleerden en besturen van gemeenten en van 
drinkwater-maatsc happy en hebben reeds van de uitkomsten dezer 
proeven kennis genomen en hebben allen bun groote ingenomen
heid betuigd met de inderdaad verrassende uitkomsten.1' 

Naar aanleiding van deze mededeeling schreef de heer li. Tindal 
iu genoemd blad liet volgende: 

„Nu uw blad de aandacht vestigt op deze proeven, zal het my 
genoegen doen als gy een plaatsje wilt verleenen aan de volgende 
opmerkingen. 

Het moge waar zyn, dat de proeven worden genomen op myn 
initiatief, als er gesproken wordt over de werkelyk grootse ho 
uitvinding, het steriliseeren van water, dan dient men in do 
eerste plaats de namen te noemen van den uitvinder van het 
procédé, den heer Wisse, eu aan den ontwerper der sterilisatoren, 
den heer J. II. O. van der Weide. 

Ot' werkelyk, zooals gy zegt, de bewerking plants heeft met 
ozon, kan ik u thans niet mededeelen, daar bet procédé nog 
geheim gehouden wordt. Het is echter volkomen juist, dat het 
meest verontreinigde water gemakkelijk en op weinig kostbare 
wijze iu goed drinkwater is te veranderen." 

BoTTEBUAM Aau het verslag der Academie van beeldende kun
sten en technische wetenschappen over 18'J2—, is het vol
gende ontleend: 

Het aantal der gewone leden onderging een vermindering eu 
bedroeg op .41 December I8!)2 211 tegen 22!i in het vorig jaar. 
Itoveiidien telde de Academie I eerelid, 15 leden van verdienste 
in de stad en t>7 daarbuiten. Veranderingen in de samenstelling 
van het bestuur hadden er in den loop van het jaar niet plaats. 

Het fonds tot aankoop van schilderijen is door gekweekte rente, 
contribution en de vaste hydrage der gemeente van /2.KJ7.71 op 
ultimo December 1891, tot ;'407l».!M> op gelykeu datum 18!t2 
geklommen. 

De avondcursus werd op 31 December 1802 gevolgd door 1044 
leerlingen en door 12 leden werden sommige lessen bygewoond. 

De middagcursus in hand- en ornementteekenen op Woensdag 
en Zaterdag telde 87; de dagcursus A voor schilderen en boet
sceren 4*1; de dagcursus It voor bouwkundig teekenen 18 en de 
zomerochtend cu reus in handteekencn en decoratieve kunst 57 leer
lingen, torwyl de lessen iu tuinbouwkundig teekenen door 15 
leerlingen werden gevolgd. 

Keu tentoonstelling van het werk der leerlingen vond dit jaar 
geen plaats. 

Het leerplan der Academie zal, aan te vangen met den cursus 
ivi:; \\\ aan uitbreiding ondergaan, doordat aan de vakken van 
onderwys zal worden toegevoegd eeu cursus tot opleiding van 
machinisten. 

Evenals aan de Zeevaartschool alhier gelegenheid bestaat tot 
opleiding van stuurlieden, zal daardoor thans aan de Academie 
de gelegenheid geopend worden voor hen, die door het aHeggen 
van een examen, bedoeld by Kou. besluit van 18 Maart 18itl 
{S/s/'/. n°. 7ti), een brevet wenschen te erlangen van bekwaam
heid als machinist aan boord van stoomschepen ter koopvaardij. 

Aangaande het gebouw kan worden vernield dat de beschil
dering der benedenzaal en vau deu daaraan verbonden kruisgang, 
hare voltooiing nadert. 

Het bestuur beeft gemeend dat dit werk op artistieke wyze 
moest wordeu uitgevoerd en, daar het op de gemeeute-begrooting 
uitgetrokken cyfer daartoe onvoldoende was, heeft de Academie 
zich daarvoor eenige geldelijke opoffering moeten getroosten. 

Uit het verslag van den directeur blykt, dat bij den aanvang 
van den cursus waren ingeschreven 725 oude en itï4 nieuwe, of 
te samen 1099 leerlingen, zynde één meer dan het voorgaande 
jaar, waarvoor de noodige plaatsen niet dan met groote moeite 
zyn gevonden. 

In de afdeelingen voor stel- en meetkunde, in 2 It, bedroeg 
het aantal leerlingen, iu sommige klassen, 27 en ;l;t en iu 4 lt, 
28. Onnoodlg is het, erop te wyzen dat die getallen te groot 
zijn eu het onderwys, onder die omstandigheden, meer dan gewone 
inspanning van de leeraars en ouderwijzers vordert. 

Leerlingen die zich na den laten September voor dc afdeeling 
It aangaven, moesten dus afgewezen worden door gebrek aan 
ruimte. Voor hen die geplaatst wenschten te worden in de af
deeling A hantlteekenen, was daartoe, gedurende de eerste dagen 
vnn September, nog gelegenheid. 

Als gewoonlyk werden de nieuwe leerlingen, die zich by tyds 
voor de afdeeling lt aangaven, aan een onderzoek ouderworpen 
om te zien, of zy voldoende kennis hadden van le/.en, sehryven en 
rekenen, overeenkomstig het bepaalde by art. 27 van het reglement. 

Twee-en-zcstig jongens konden aan die eischen niet voldoen en 
werden naar de avondscholen voor herhalingsonderwys verwezen. 

Volgens opgaven, van de hoofden dier scholen ontvangen, 
hebben 45 der afgewezenen daarvan gebruik gemaakt. 
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Den 1" September /(jn dc lessen vnn den avondcursus MDg6-
vangen. Zij i'iruligtli'ii den ;tt> Maart. <M-durendc den cunui ver
lieten N.Ï leerlingen du inrichting. 

Over liet algemeen in er aanleiding tot tevredenheid. De leer
lingen, enkele gevallen uitgezonderd, /[jn ijverig en ordelijk. 

TILBURG* D6 heer <». J. de (ïroot, ingenieur te 's-Hage, heeft 
bij het gemeentebestuur aanvraag gedaan: lo. tot het maken van 
een prout'put in de heide ten zuiden van Tilburg, en 2o. tot het 
bekomen van concessie voor den aanleg en het exploiteeren eener 
waterleiding, nadat het bewijs geleverd is dat er eene voldoende 
hoeveelheid water gevonden wordt. De vergunning voor bet maken 
van den put U verleend en ook het tweede verzoek werd onder 
nadere bepalingen toegestaan. 

— De derde aHevering van het Handboek voor den m, ubelmak,i 
(uitgave van A. \V. Sjjthotf te l.eideiu bevat het slot van hoofd
stuk II, bet gereedschap. In deze aHevering wordt een begin ge
maakt met hoofdstuk lil, waarin de uiterlijke vormen besproken 
worden, als: lo. Ijjst profielen en lijstwerken. Verkropte of onige-
koriüste boeken en ooren of uitspringende boeken. H. Ko/.ettenen 
knoppen. 4. Dinmuntkoppen. 6, AaiiHlaglijsten. t>. Kolommen, pilas
ters, hermen, balusters enz. 7. Voetstukken of pootcn. M. Canne
lures, pijpen, triglyphen, scbuine kanten enz. !t. I itgezaugde rn 
Opgelegde versieringen. 10. Beeldhouwwerk. 11. Kerfsnode en vlak-
snijwerk. 12. Inlegwerk (intarsia). lik Kelief-iutarsia. 14. Ilout-
branden. 15. Textiele stoffen, Hi. Nagels, franjes, agrementeii, 
kwasten enz. 17. Geperst leder. 1H. Marmeren platen enz. l!t. 
Glas. 20. Monogrammen en opschriften. 

PKKSOXALIA. 
— Bjj den Waterstaat in Nederlandsch-

lndië is: 
eervol ontslagen de hoofdingenieur le kl, 

J . Sehaly; 
benoemd tot aspirant-ingenieur in de resi

dentie liatavia A. I'h. K. D. van .Malsen, 
daartoe gesteld ter beschikking; 

gesteld ter beschikking van den dir. der 
burg. openb. werken, de ambt. OD nonnct. 
Th. \V. ('. Hnrckenrath, laatstelijk ingenieur 
lste klasse by den waterstaat: 

verleend een jaar verlof naar Kuropa, 
wegens langdurigen dienst aan den opzich
ter le kl. I'. van der llijl. 

benoemd tot ingenieur le kl. hij den aanleg 
van Staatsspoorw. in Nederlandsch-lndië̂  
de ambt. op nou-aet. A. K. W(jse, tevoren 
die betrekking hekleed hebbende by den 
dienst der Staatsspoorw. ter Sumatra's West 
kust, laatstelijk ter beschikking van den 
hoofdingenieur, ehef van den dienst d 
Staatsspoorw. en der kolenontginning ter 
Sumatra's Westkust. 

— Hij de exploitatie der staatsspoorwegen 
op Java is benoemd tot tijdelijk opzicht 
van de werkplaatsen 2e kl. de gewezen 
tydclijkc eerste smidsbaas hij de liataviasehe 
havenwerken C. J. Itrookman. 

— De scheepsbouwkundige opzichters II. 
Hes en V. Guillaume, werkzaam op de lands-
werf te Amsterdam, zullen 1 Jan. a.s. eervol 
uit den dienst worden ontslagen. 

— Door den Minister van Wat., II en 
N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichter: 
A. G. F. Kerkkamp, voor den tyd van ïi 
maanden, bij bet maken van een strekdam 
en bet verrichten van bagger werken tot 
verbetering van den IJsel boven de schip
brug te Westervoort; A. v. Schaïk, voor 
deu tyd van H maanden by de uitvoering 
van bagger- en kribwerken iu de Doven-
MerweoV ; en ('. van der Linden, voor den 
tyd van lt maandeh, by het toezicht op de 
verbouwing van het post- en tclegraafgebouw 
te Vlaanlingcn. 

— Aan den tijdelijk opzichter le klasse 
bij de publieke werken te Amsterdam A. 
Ot Boerum is eervol ontslag verleend. 

Door den Min. van Kol. is jhr. II. G. 
Six gesteld ter beschikking van den Gouv.-
Gen. van Ned.-Indië, om te worden benoemd 
tot adspiraut-iugenieur bij den waterstaat 
en 's lands burgerlijke openbare werken 
daar-te-lamle. 

— Door deu .Minister van Waterstaat is 
mot ingang van 15 Juli jl. benoemd tot 
buitengewoon opzichter by de Inndsgubouwen 
voor liet verrichten van teckenwerk voor 
den bouw van het post-en telegraafkantoor 
te Amsterdam, de heer A. D. X. Van 
Gendt, te Amsterdam. 

— Ity den dienst der gemeentewerken te 
's-Gravenhage is benoemd tot tydclyk op
zichter de beer I'. II. Scheltema, architect 
te Nymegeii. 

- Tot opzichter van de plantsoenen te 
L'trecht is benoemd de beer J. J. Denier 
van der (ion, tuinarchitect te Hees, op een 
jaarwedde van / 800 met vrye woning. 

VACANTE BKTKKKKIXGI'N. 
- Leer u a r iu de wis-, natuur- en 

werktuigkunde aau de II. lt. 8. te Dordrecht* 
.Minimum jaarwedde / 2200. Adres vóór 10 
Aug. ter secretarie. 

ADVERTENTIËN. 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK. 

DIJKERMAN & BDIJZERD, Breda 
S P K C I A L 1 T K I T in v erp laa t sbare 

H o u t e n w o o n h u i z e n , IMrectie-
k e e t e n . Z i e k e n b a r a k k e n cn 
T u i n k o e p e l n . 

l.ijstonschaverij voor betimmeringen. 
H O I ' T W O l i tot opvulling van 

P L A F O N D S enz. 

AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g <len I-Men AugiiM-

tun iH!»:t. des middag* te twaalf uren, 
zijn B U R G E M E E S T E R en W E T H O U -
DEB8 der gemeente LEIDEN, ?oor-
nemens in drie perceelen op liet Raad
huis aldaar A A N TE BESTEDEN: 

1 . H e t m a k e n v a n den on
derbouw der T u r f m a r k t » 
b r u g . 

II . H e t leveren en « t e l l e n 
v a n den bovenbouw der 
T u r f m n r k t M b r i i g . 

• II . H e t vergrooten v a n de 
School i n de B r a n d e n ijn-
nteeg. 

Dc bestekken en de teekeningen vnn 
ieder perceel liggen ter inlage en over
name op het Htireatt mn (iemttentetcer-
ken op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens W tot 
's namiddags 4 uur, en zijn aldaar 
voor ieder perceel afzonderlijk ü f I.SO 
(franco per post it f I .H. l i verkrijgbaar. 

Aanwijzing zal worden gebonden voor 
tcrceclen I en II op Maandag T Augus
ta! 181)3, iles morgens te elf uren cn 
voor perceel III op denzclfden dag des 
namiddag! tc twee uren. 

Verdere inlichtingen te bekomen op 
liet Bureau der Gemeentewerken dage
lijks des morgens van 11 tot 12 uren. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S van SCHIEDAM zijn voorne
mens op l l o n d e r d a g 17 AiigiiNtUN, 
des namiddags tc 2 u u r , in liet open
baar a a n te benteden : 

Het VERGROOTEÏÏ 
van de 3,lf> openbare 
kostelooze School 
aan de Dwarsstraat. 

Bestek en t e e k e n i n g liggen ter 
inzage op de S 'rAi i s r iM.MKitWKUK cn zijn 
op franco aanvrage tegen f I . — per 
stid verkrijgbaar ter Secretarie. 

Dc aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op M a a n d a g 14 A u g u s t u s , 
des voormiddags te II u u r . 

P H 0 T 0 Z I N C 0 6 R A P H I E , 
e n S t é r é o t y p e - I n r i c h t i n g 

van 6. J THIEME, te Arnhem, 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor P h o t o 
l i t h o g r a p h i c . bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n s , Tee 
k e n i n g e n enz. van H H . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo -
z i n c o g r a p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n on G r a v u r e n , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van H H . Uitgevcrscnopzijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor H H . 
Drukkers, alles tot dc minste prijzen. 

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

G- J - T H I E M E-

G. & B. FABBRICOTTI te Cararra, 
berichten hiermede dat zij aan dc 

De Ruijteikade 95, A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een D E P Ó T van I T A M A A X S C H M A K M K i t . Ruime 
keuze van P l a t e n en T e g e l » iu fraaie uualitcit. 

Men adresseert' zich aan hunnen Vertegenwoordiger 

Hflllleini-.- tie Itliijli > Intel,- ».ï. 
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t i . W. * A \ 4 lil:». AMSTERDAM. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op UiII nel1111 ilen 33ste 11 AHHUHIIIH 
iH»:t. des namiddag! ten %)ure (locale 
tijtl), aan het Centranlbureaii der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen hij dc Moreelse Laan te U T U K I I I T , 
van : 

B E S T E K X o . G2!t. 
H e t w i j z igen en u i t b r e i d e n 

der w a t e r l e i d i n g niet hi.j-
behoorende w e r k e n op het 
s ta t ion K O X T K K . 

H e g r o o t i n g / 42O0.— 
De besteding geschiedt volgens § +2 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 3den Augustus 

1893 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij dc Moreelse l.aan en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur H . 
V A N D E R K U N te Itreda en is op 
franco aanvraag fper brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van W e g 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f I.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg cn 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 1 .'MI.II Augustus 1893, ten uur 
voormiddag t West Eitrojitesrhe tijtl). 

UTRKCHT, den laten Augustus 1893. 

Maatsctipppij tot ExploMiëvan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDINC. 
Op IMiiNdag den SSJistc n A u g u s t u s 

IMtt.'t. des namiddag! tin Ui ure tlvcttte 
tijtl), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse l.aan te 
Utrecht, van: 

Bestek X o . 030. 
H e t m a k e n v a n een ge

bouw v o o r p r i v a t e n , werk
p laat sen e n buf fe tkamer 
op het Htation L E K I ' W A K-
D K X . 

H e g r o o t i n g 1' 8700.— 
De besteding geschiedt volgens § 40 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 3dcn Augustus 

1893 ter lezing aan het Centraalbureau 
hij dc Moreelse l.aan en aan het bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur A . J . 
B U I S te ilroningeit en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van W e g cn W e r 
ken) te bekomen, tegen betaling van 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 17den Augustus 1893, ten 
11 uur voormiddug. (West Enropeesche 
tijd). 

UïBMHX, den lsten Aug . 1893. 

ARTHESTSE PUTTEN. 
!.<ieil Witter manie gronilliriit rn veel wulrr »»»r l i idu . lr irr l gebruik *nml.kaar. 

/ I ' I V K R I» R O I K I I A T K K . 
Ondergeteekende levert AIITIII.MIN4 llt'. I M T T I I X van Z i n k . ) « . — a l l . I.l/.er ol' 

Cement , iu elke nfnictiiur, tĉ en hilljjkcn |irijs en êiiei'̂ zaine hueveelli-id water wordt 
gegarandeerd. Proefboringen voor Goed Drinkwater wonen onder nader «vereen te 
komen voorwaarden aan̂ ê aan. - - - — — H. HARTMAN. 

Inriohtinc <roor Gtrootlburinuen, I . O O S D U I I f E N . 

Q V E R K A P P I N G E N , L O O D S E N 

^^^^^^^^Êk VAN GEGOLFD IJZER 

VAN GEGOLFD IJZER 

W i l h . T i l l m a r m s 
R e m s c h e i d . 

C P G E F . , C H T 1856-KTREDIPL OMA - ' 
^JIMSTERDAM IÓPJ-

GENEW&L-AGENT: T. G. TISSOT J H . . AMSTERDAM. 

T H . M U L L E R , te Schöoebeck a.E. 
Fabriek voor Isoleermateriaal tegen warmte- en kondeverlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g v a n g e l u l d . Siieeiulilvil t fM..*\Tt:.\.tlI!HtS-
I.SOl.l.l.llIMi. beantwoordt volkomen aan het doel, is licht, zindelijk, 
goedkoop en houdt zich jaren lang bestand. Prosp. met Holl. Rel', cn verdere 
inlichtingen verstrekt gratis en fran le Generaal-Agent voor Nederland 

M . r i t l \ N . Ê.aiifii- I »«•*»•»•««/ » J . VTRKVMT. 

F. D O L K & Z 0 0 3 S T . 
Rotterdam. 

Fabriek van geornementeerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS i n alle stijlen. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. Glazen-
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 

C. i JAN C. DE B R E I Rotterdam. 
K A N T O O R : S T A T I O X S P L E I X 8. 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
v a n 

R O L L U I K E N , 
J A L O U S I Ë N , M A R Q U I S E N , Z O N S C H E R M E N , enz. X i e u w » t e eonatrac-
t ie , C o n c u r r e e r e n d e pr i jxen . 

St. L U C I E N S T E E G 4. 
A M M T K R U A M . J.F. KRONER ZONEN, Hofleveranciers.8 

Gebr. SELIGMANN, 
Mtoomtabriek Verfwaren, Amsterdam 

Sl'HiALlTEIT IN: 
„In olie gewreven verven" 

gegarandeerd zuivere qualitciten. 
Men trage prijslijst. 
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BOUWTERREIN. 
Aan dc KoerniondMche « t r a n t 

en buiten dc lae ldemche P o o r t tc 
1 ' f N l o e zijn vcrscliillende HOI'II-
T # ; j » « * ; # A ' * ; A r T K K O O P . Adres 
bij den heer V A N G A S S E L T aldaar. 

-O 



^mcheCarrarfe/.faA./ ? ] 
FABRIEK EN KANTOOR: 

Oranjeboomstraat 54. 
II 
* B — • - — — — — - — 2. ff 
X r i e t m a r m e r on g r a n i e t . NrhoorMteenninntelN, l . i tmbr l - , ~ 
's £ zeer ingen . P n i e n , K o l o m m e n , Pi laMtera enz. , ? 

* I 
SPECIAAL INGERICHT voor de vervaardiging van: C a r r a - S 3 

I X A I . I . F K F F I R F X K X A F . H K T I X t . K X . 

Hotel „ F A A Z E N 

SPECIALITEIT IN GRONDBORINGEN. 
A K T K K I N C H K en X O R T H O X P I T T K X . -Voordcelige conditiën. 

F. SCHOENMAKERS-MARSÉ. 
Inrichting voor grondboringen TILBURG. 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Wekelijksehe versche .aanvoer van prima (3) 

DUITSCHE E N ENG. PORTLAND-CEMENT. 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 
K O N I N G A B I E I V F A . I T , 

A m M t o r d a m . 
J l Ft ' IIA XIS4 'II en 4 IIFJIIM4 II O X O K R Z O K K van 

Minerale en Plantaardige Oliën en Vetten. 
Tarief uit teeeneruge rerAriJgbtiar. 

ROLLUIKEN 
Tim Mtaal ut' vun Hout worden sinds 1MGO 

onder garantie geleverd door don uitvinder 
en fabrikant W I L H E L M T I L M A \ \ s . 
IteuiMrhetd. 

generaal Agent voor Nederland en Koloniën: f U. TISSOT Jr. AMSTERDAM-l H. P. He 

J, lUWUli lUIUUMII vvx, 
A M S T E R D A M . 

Levert a l l e soorten « R A X I K T , als ZWEEDSCH, NOORSCII, 
SCHOT8CH enz. en/.., r u w , b e h a k t . gepolijst , geprof i leerd enz., voor 
verschillende doeleinden. BILLIJKE PRIJZEN. Spoedige levering. Groot aantal 
werken in XEDEItLAXf) en KOLOXIEX uitgevoerd. 

Pernoneel - , A d m i n i M t r a t i e - e n A d v e r t e n t i e - l l n r e a u . 

CiiHltll AIII> M O E Z E L A A l t A Co. 
U It I t l It I It U W A F H. A t l S T F. It O A J l . 

iielnstcn zich speciaal niet aan- en Verkoo|t van Mailde zaken, 
liet plaatsen en aannemen van flink l'ersoneel liij liouwondernemingcn, Stoom- en 

Machinefabrieken. 
Het itieiiN«eeeeii van schuldvorderingen tegen aeer mati|[ tarief, cn het verleenen 

van liijstaml in alle mogelijke zaken. 
Plaatsing vnn advortentiën in Dag, Week- en Advertentiebladen in Xci lcc laml cn 

zync K o l o n i ë n zonder prijsverhooging. 
Inlichtingen op I Ï I aanvrage gratia. - Kantoor geopend van »—7 uur. 

D. J . E N T H O V E N & ZOON. 
7 Vlamingstraat. Den Haag. 

Groote «oi*t«*<*i*iiii»-: 
K r u k k e n , Kapagnole t ten , D e u r - cn Vensterl inntI vat ten in de 

verschillende stijlen. 
K l e p v e n t i l a t e u r s in diverse maten. Aftphal tpapier jirttna kwaliteit. 
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X 1.1 J l V.U F X , JfolenMt i n » 1138. 
Café-liestau rant, 

Eigenaar T h . C . H L ' R U K R N , 
wordt H.H. AANNEMERS en REIZIGERS 
beleefd aanbevolen. 
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ONTVANGGEBOUW 01' OK BEGRAAF
P L A A T S IN UE W A T E R G R A A F S M E E R NABIJ 

A M S T E R D A M . 
(Met viei platen.) 

De beperktheid van haar gebied noodzaakte de 
gemeente Amsterdam, de begraafplaats, die noodig 
was ter vervanging van de overvulde Oosterbegraaf
plaats, te doen aanleggen in de gemeente Water
graafsmeer, aan den Oetewalerweg nabij de Kruislaan. 
De gebouwen op deze nieuwe begraafplaats, die 
thans voltooid zijn, bestaan uit een ontvanggebouw, 
een doodgraverswoning, drie knechtswoningen, een 
lijkenhuis en een barenloods, terwijl een monumentale 
duiker met daarop geplaatst toegangshek aan de zijde 
van de Kruislaan gemaakt werd. 

Voor het ontvanggebouw werden verschillende plan
nen ontworpen. Dat gemerkt A, was gedacht ge
pleisterd, met details van blauwe hardsteen; dat 
gemerkt B, was gedacht gemetseld met details van 
Obernkirchner steen. Het ontwerp C, van veel be
scheidener afmetingen dan de beide vorige, is uitgevoerd. 
De gevels zijn gemetseld van gele „verblendstein", 
de details zijn van hardsteen, de friezen van terra
cotta en het dak is met leien gedekt. De ornementen 
aan de gevels zijn allen toepasselijk en samenge
steld uit papavers en immortellen, terwijl de guir
landes in de friezen van cypressenloof zijn gecompo
neerd. Het groote paneel aan de linkerzijde bevat 
het wapen van Amsterdam, door rouwfloers omhuld 
en vergezeld van een zeis, een zandlooper en een 
graflamp; papavers en immortellen omgeven deze 
attributen. 

A. W. WEISSMAN. 

I N F R A N K E N L A N D . 
(Veivolg van pag. 248). 

Door de Haugerstrasse en de Theaterstrassc zuid
waarts gaande, komen wij nu op de Residenzplatz en 
zien dan voor ons het schoonste paleis, dat in de 18e 
eeuw gebouwd is. Wij allen spreken wel eens van 
„monumentaal", doch dit is in den regel maar een 
holle klank. De bouwmeester, die de Residenz te 
Wurzburg schiep, had evenwel het talent en de mid

delen, om iets werkelijk monumentaals voort te brengen. 
De voornaamste gevel, die naar het westen gekeerd 
is, heeft een lengte van 167 M; het gebouw heeft 7 
binnenplaatsen en 312 groote kamers, behalve nog 
de 5 pronkzalen. In het midden van het gebouw 
treft men, naar het voorbeeld van Versailles, een cour 
d'honniur aan, die voorheen door een prachtig hek 
van het eigenlijk slotplein werd afgesloten. Hoe prach
tig dit hek geweest zal zijn, kan men nog zien aan 
de beide hekken, die aan wederzijden van het geboJW 
toegang tot den slottuin geven. 

De gevels bestaan uit twee verdiepingen; in de 
vleugels zijn ook nog mezzanino-verdiepingen aan
wezig. De voornaamste paviljoens zijn met pilasters 
en haltzuilen van de Dorische en de Komposiet-orde 
versierd. De vensters hebben rijke omlijstingen. Hoven 
het middenrisaliet is een fantastisch fronton aangebracht 
met het wapen van de familie Von Schönborn, wier 
leden, als bisschoppen van Wurzburg, dit paleis deden 
bouwen. De reeds genoemde Neumann maakte het 
ontwerp. 

In het midden van het gebouw is een ruime vesti
bule aanwezig, met een zaal daarachter, die lang
werpig achthoekig is; aan de linkerzijde is de monu
mentale hoofdtrap gemaakt. Deze trap is zeker een 
van de fraaiste, die men zien kan. Het trapgat wordt 
omgeven door een rijke balustrade, waarop beeld
groepen en vazen staan. De wanden zijn met pilasters, 
ornementen en groepen, alles in stucwerk uitgevoerd, 
versierd en het plafond wordt gevormd door een 
reusachtige schilderij van Tiepolo. Zoowel de trap als 
de galerij, die daaromheen loopt, worden door Dorische 
kolommen gedragen, die door allerlei soorten van bogen 
verbonden worden. Bewonderenswaardig is het talent 
waarmede de moeilijkheden, aan een dergelijke trap-
constructie verbonden, door den ontwerper zijn opgelost. 

Dï feestzaal, die aan dit trappenhuis grenst, is 
hoewel streng van lijnen, in den meest uitgelaten 
Rococostijl gedecoreerd; zelfs de kapiteelen der Korin
thische pilasters zijn op die wijze behandeld. De plafond-
beschildering , die weer van Tiepolo is, stelt het huwelijk 
van keizer Krederik Barbarossa met Beatrix van Bour-
gondië voor, waarom de zaal ook wel de keizerszaal 
genoemd wordt. 

O-
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Aan de noordzijde van het gebouw is de kapel aan

wezig. Van buiten is dit niet te zien, daar de ven
sters dezelfde zijn als die der woonvertrekken. Ook 
deze kapel is met al de pracht, waarover de acht
tiende eeuw kon beschikken, versierd, doch misschien 
juist daarom heeft zij een wel wat al te wereldsch 
karakter. Verscheidene andere vertrekken, het een 
nog prachtiger dan het andere, worden den verbaasden 
bezoeker getoond. Wie eindelijk het paleis verlaat, 
na zooveel schoons te hebben gezien, zegt zeker met 
den dichter : 

In Deutschland ist solch' Schloss nicht mehr, 
Wie es da steht in Franken. 

De Hofgarten is zeker een der fraaiste tuinen, die 
men ergens vinden kan. Aan de zuidzijde van dezen 
tuin ligt de Neubaustrasse, die naar de Main leidt, 
en waar zich de beroemde universiteit bevindt , die 
echter uit een bouwkundig oogpunt niet bijzonder 
merkwaardig is. Alleen de universiteitskerk met haar 
hoogen toren, die aan St.-Charles te Antwerpen her
innert , verdient opmerking. 

Wij slaan nu de Augustinergasse in, cn bereikten zoo 
de Domstrasse, aan welker oostzijde zich dc hoofd
kerk verheft. Het westelijk gedeelte van deze kerk, 
die in hoofdzaak nog uit den Romaanschen tijd dag-
teekent, schijnt nieuw, of althans sterk gerestaureerd. 
Het inwendige van het gebouw is zeer imposant, doch 
van den Romaanschen stijl is hier niets meer te be
merken , daar de geheele kerk in het begin der acht
tiende eeuw naar den smaak des tijds is gerestaureerd. 
Op gevaar af van door ,,puristen" en „restaurators" 
voor een wandaal te worden aangezien moet mij toch 
de bekentenis van het hart, dat ik deze achttiende-
eeuwsche toevoegselen niet gaarne zou zien verdwijnen. 
De ruimte, die het oorspronkelijk Romaansche interieur 
bood, is natuurlijk ook nu nog in al haar indruk
wekkendheid aanwezig, doch dank zij den Barok
kunstenaars is het koude, wat elke Romaansche 
kerk , vooral na een hedendaagsche restauratie heeft, 
geheel verdwenen, en heeft het gebouw iets gezelligs. 

Tegen den noordelijken kruisbeuk van de domkerk-
heeft de bisschop Schönborn van 1721—173(1 een 
prachtige grafkapel doen bouwen, waarvoor de reeds 
genoemde Neumann de ontwerpen leverde. Hoe fraai 
deze kapel ook is. zij komt toch niet goed uit, daar 
de hooge Romaansche gevel, waartegen zij geplaatst 
is, haar te zeer drukt. 

De plattegrond is een langwerpig vierkant met af
geronde hoeken. In het midden is een ronde koepel, 
terwijl de beide overblijvende gedeelten als ovale zalen 
zijn behandeld. Men heeft hier dus weer iets dergelijks 
als te Vierzehnheiligen, nl. dat de architectuur van het 
inwendige geheel onafhankelijk is van die, welke men 
van buiten ziet. De noordelijke gevel prijkt met een 
rijk, echt barok portiek. Als versiering van de gevels 
zijn composiete pilasters en z ilen toegepast; de vcn-
steromlijstingen zijn bijzonder rijk behandeld. Het attiek 
boven deze orde is wat zwaar, doch vooral de koepel 
is wat massief, althans van buiten gezien; van binnen 
is 'het effect veel beter. Het interieur met zijn com
posietzuilen, zijn rijke stucwerken en zijn weelderige 
beschilderingen en verguldsels, maakt indruk genoeg; 
menigeen zal echter liet geheel meer een feestzaal dan 
een grafkapel vinden. 

Nabij de domkerk ziet men ook de Ncumunster, 
een Romaansche kerk, die in de iSe eeuw van een 
zeer Zwarén koepel en een aan een ouderwetsche 
commode herinnerenden gevel voorzien is. Hoe on
gelijk het talent der iS-ceuwsche bouwmeesters was, 

blijkt hier ten duidelijkste. Terwijl de Domkerk door 
hun bijvoegselen ongetwijfeld gewonnen heeft, zal ieder 
moeien erkennen, dat de Neumunster vrijwel be
dorven is. 

Ken paar smalle straatjes leiden ons nu in noorde
lijke richting naar den Marktplatz, waar een fraaie 
Gothische kerk. de Mariënkapelle, onze aandacht trekt. 
Zij heeft I4c-eeuwsche, ten deele 1 je-eeuwsche vormen 
en bestaat uit één beuk, die in een polygoon-koor 
eindigt. Aan de noordwestzijde is een hooge toren 
aanwezig, die een bijzonder rijke steenen spits draagt 
en op zijn top met een kolossaal beeld der H. Maagd 
prijkt. Boven het ingangsportaal is een Gothisch relief 
te zien, dat de boodschap aan Maria verbeeldt. Van 
binnen is de kerk grootendeels vernieuwd; ook de 
torenspits schijnt een restauratie ondergaan te hebben. 

Wij gaan nu naar de Domstrasse terug om het oude 
raadhuis in oogenschouw te nemen , dat oorspronkelijk 
in Romaanschen stijl gebouwd, toevoegselen uit alle 
eeuwen vertoont De groote zaal is in kamers verdeeld; 
de voormalige feestzaal, die in het midden der 17e 
eeuw werd gemaakt en die met een prachtig gedecoreerd 
plafond prijkt, is thans als gerechtszaal in gebruik. 
Een hooge toren is aan het raadhuis aangebouwd; hij 
draagt den naam van Grafen-Kckartsthurm. 

In de Karmelitergasse vinden wij een zeer rijken 
Barokgevel, dien van het zoogenoemde Ruckcr Main-
gebouw. Vooral het middengedeelte van den gevel is 
met smaak gedetailleerd, al zou misschien wat minder 
rijkdom het oog meer bevrediging gegeven hebben. 

Aan de Juliuspromenade is het Juliusspital, dat 
tegenwoordig als ziekenhuis gebruikt wordt, gelegen. 
Daarvoor is een standbeeld geplaatst hetwelk den stichter 
van dit hospitaal verbeeldt. 

Ken breede brug met achttiende-eeuwsche beelden 
erop leidt westwaarts over de Main. Aan de andere 
zijde van deze rivier ligt het kasteel Mariënburg op 
een hoogen berg, die de geheele stad bestrijkt. 

Op een anderen berg is een I8e-eeuwsche kerk ge
bouwd , het zoogenaamde Kiippele. Dit gebouw heeft 
in plattegrond den kruisvorm en bezit aan de west
zijde twee achtkante torens, met barokbekroning. 

Wij hebben nu het meest merkwaardige van Wurz-
burg bezichtigd en hopen onze lezers te hebben opge
wekt om , als zij die buurt eens uitkomen , een bezoek 
aan deze interessante stad te brengen. 

EENSLUIDENDE BENAMINGEN VOOR 
IJZER E N S T A A L 

Op de laatste vergadering der vereeniging van 
Oostcnrijksche ingenieurs en architecten werden de 
onderstaande grondslagen voor eene gelijke benaming 
voor ijzer en staal aangenomen. 

Naar de hoofdeigenschappen wordt onderscheiden: 
RUWIJZER 

SMEEDIJZER 

(halbirtes), 

S 1 \ AI. 
GIETWERK 

wit, /') gemêleerd 
c) grauw; 
weiijzer (Schweisseisen) /') vloei
ijzer (Flusseisen); 
weistaai, b) vloeistaal; 
ruwijzer J 
vloeiijzer j gietwaren. 
staal ) 

Voor het gebruik dezer benamingen dienen de 
volgende toelichtingen ; 

1. RIJWIJZER! Ruwijzer is een product van den 
hoogoven, gemakkelijk smeltbaar, maar niet smeedbaar. 
Volgens zijn kleur en zijn weefsel wordt het in wit 
(korrelig), stralig of spiegclijzer, gemêleerd en grauw 
ruwijzer onderscheiden. 
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Naar de wijze van ontstaan is het voorts als cokes-
tuwijser of houtskoolrvwijser tc kenmerken. 

Onder de benaming gietijzer is in den regel een 
grauw, bij uitzondering een gemêleerd, voor den 
aanmaak van ijzergietwaren bestand ruwijzer (gieterij-
iizei) te verstaan. 

2. SMI;KIIIJZI;K. a. Weiijzer is het in deegachtigen 
toestand (door het open-haard frisch- of puddelproces) 
gewonnen smeed- en welbaar ijzer, dat geen merk
bare harding aanneemt. 

Wordt weiijzer tot platen of staven uitgewalst, uit-
gesmeed of tot draad getrokken, dan kan liet plaat-, 
wals- of staafijzer, ook vierkant, rond-, staaf-, univer-
saal-, hoek-, profiel-, bandijzer, enz. wals- of getrok
ken draad genoemd ral deze benaming aan het woord 
„welijget" of tusschen haakjes daarachter gevoegd 
worden (b.v. welijzerplaat, weiijzerdraad, enz.). 

/>. Vloei-ijser is het in vloeibaren toestand (.volgens 
het Bessemer-, Thomas- of Martin-proces) gewonnen 
smeedbaar ijzer ('), dat geen merkbare harding aan
neemt. 

Indien eene bepaalde wijze van vervaardiging ver
langd wordt, dan is, in plaats van de enkele bepaling 
„vloeiijzer", de omschrijving ,,Bessemer-, Thomas-, 
zuur of basisch Martinvloei-ijzer" te kiezen, of een 
dezer omschrijvingen tusschen haakjes achter het woord 
„vloei-ijser" te plaatsen. 

Indien de vorm als plaat, staaf- of draad omschreven 
wordt, dan handele men, onder vermelding van het 
woord vloeiijzer, als sub 2a werd voorgesteld. 

3. STAAL., a. \I 'elstaal is het in deegvormigen toestand 
(door het openhaard frisch- of puddelproces) gewonnen 
smeedbaar materiaal, dat mei kba ar harding aanneemt. 
Indien eene bepaalde wijze van vervaardiging verlangd 
wordt, dan is deze omschrijving achter het woord 
„weistaai" tusschen haakjes in te lasschen , (b.v. haard-
frischstaal, puddelstaal, enz.). 

Indien de vorm als plaat of draad omschreven wordt, 
dan handele men , onder vermelding van het woord 
„•wetstaal", als onder 2 a werd voorgesteld (b.v. wel-
staalplaat). 12) 

b. Vloeistaal is het in vloeibaren toestand (volgens 
het hoezen — [Tiegel] Bessemer-, Thomas- of Martin-
proces) gewonnen smeedbaar materiaal, dat merkbaar 
harding aanneemt. 

Indien eene bepaalde wijze van vervaardiging ver
langd wordt, dan is in de plaats van de enkele be
paling „vloeistaal", de omschrijving „kroezen-, Besse
mer-, Thomas- of Martin vloeistaal'' te kiezen, of een 
dezer omschrijvingen tusschen haakjes achter het woord 
„vloeistaal" te plaatsen. 

Indien de vorm der plaat of draad omschreven wordt, 
dan handele men, onder vermelding van het woord 
„vloeistaal", als onder 2 a werd voorgesteld. 

De benaming „ G I E T S T A A L , " vervalt; hiervoor treedt 
de benaming „ K R O E Z E N V L O E I S T A A I . " (Tiegelflussstahl) 
in de plaats. 

y 4. GIETWAREN. a. Ruw'ijzetgietwaren (ijzcrgic/waicu) 

zijn de door gieting uit grauw- of gemêleerd ruwijzer 
gewonnen voorwerpen. 

Als ijzergietwaren later smeedbaar worden gemaakt, 
dan treedt de omschrijving op: „smeedbaar ijzergiet-

• werk, week- of tempergietwerk, (Schmiedbarer Eisenguss, 
Weichguss of Temperguss.) 

<}) l'toci-iju-i heeft eene vastheid van ea. 37—44 K.G pet inM-. 
•een qualitcitscijfer (vastheid X rek) = yoo, en is eveneens n'e/taai' 

(•) De vastheid van vlueistaal en kroc/envlocistaal is gelegen 
tusschen 45—<>o KG.; de uittrekking bedraagt 8 a 10 ü

0 ; het 
vlueistaal is, al naar de meerdere ol' mindere vastheid al of niet wel
baar. 

I Jzergietwaren, welke door gieting in ijzeren vormen 
aan hare oppervlakte bijzonder hard worden gemaakt, 
heeten „Haragiittvarén" (Hartgüss). 

Indien gietstukkèn in open vorm.-n of in zandmassa 
of leem gevormd zijn cn zij naar deze wijze van ver
vaardiging gekenmerkt moeten worden, dan zijn zij 
des „openvonngietwerk (Herdguss), zand of leemgiet-
zveik", te onderscheiden. 

/'. l'/oci-i/zcrgictzvarcu zijn de uit vloei-ijzer in vol
tooiden vorm door gicting gewonnen voorwerpen 
(machinedeclen enz.) 

e. Staalgietivaren zijn de uit vloeistaal in voltooiden 
vorm eveneens door gieting gewonnen gebruikelijke 
voorwerpen (machinedeclen enz I 

J. L. TERNEDEN. 
Mulheini Ruhr, Aug. 1893. 

BRANDPROEVEN MET VUURVASTE 
BOUWMATERIALEN. 

Den 9", 10" en n 1 1 Februari jl. zijn tc Berlijn 
brandproeven genomen met zoogenaamde vuurvaste 
bouwmaterialen. Deze proeven waren het resultaat 
van eene prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeni
ging van Duitsche brandverzekeringmaatschappijen bij 
gelegenheid van de algemeene tentoonstel i ing van 
toestellen en inrichtingen ter voorkoming van onge
lukken, in 1889 te Berlijn gehouden, en betreffen 
hoofdzakelijk constructies en materialen die de voort
zetting van een brand verhinderen of dezen beperken. 
Ten einde de beproeving zoo na mogelijk met de 
werkelijkheid te doen overeenstemmen, zocht men 
een ter afbraak bestemd gebouw machtig te worden 
en werd besloten de fabrikanten gelegenheid te geven 
hunne constructies daarin op te stellen. Het duurde 
echter eenige tijd, eer een, ook naar de gevoelens 
der brandweer, geschikt gebouw gevonden was; ten 
slotte werd voor de proeven een afgelegen ter afbraak 
bestemd fabrieksgebouw anngewezen. 

Van de 17 deelnemers, die in 1889 naar de uit
geloofde prijzen gedongen hadden, gaven slechts vijf 
aan de gedane uitnoodiging, om hunne constructies 
in het huis op te stellen, gevolg Dit kleine getal 
werd echter langzamerhand met 13 andere firma's 
vermeerderd, die deels vrijwillig, deels op aansporing, 
hunne fabrikaten ter beproeving beschikbaar stelden. 

Het opstellen der materialen begon in October 1892, 
werd wegens sterke vorst eenige weken gestaakt en 
was in Januari van dit jaar zoover gevorderd, dat 
de brandweer de brandstoffen kon aanvoeren. Hierbij 
werd erop gelet, dat de verschillende localiteiten van 
het huis, dat uit 3 verdiepingen en een zolderverdie
ping bestond en met pannen gedekt was, gevuld werden 
met stoffen, die men in de werkelijkheid aantreft in 
woonkamers, meubelmakerijen , lijstenfabrieken, dro
gerijen en petroleumpakhuizen. In het trappenhuis 
werden de bestaande houten trappen beneden en op 
den zolder behouden en alleen de laatste werd volgens 
het hierna te noemen systeem ommanteld. Op de ie 
en 2e verdieping werden nieuwe trappen volgens ver
schillende constructies en systemen aangebracht. 

Tot bepaling der bereikte temperaturen werden 
zoowel in de lokalen zeiven als ook in de omkleeding 
van kolommen cn onder vloeren smeltproeven aan
gebracht , voor dit doel geleverd door het mechanisch-
technisch bureau te Charlottenburg en het chemisch 
laboratorium voor de ccramieke industrie. De smelt
proeven waren berekend op verschillende smeltgraden 
tot op 1400 gr. C. toe. De uitslag na den brand be
wees dat door deze smeltproeven de waarschijnlijke 
hittegraad in de verschillende lokalen van 1000 tot 
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1300" C. bedragen heeft, terwijl zij in deomkleeding 
van ijzeren kolommen en onder verschillende vloeren, 
als houtgraniet, cementbeton, gipspleister enz. niet 
boven de 310» C. gestegen is. 

De belasting der ijzerconstructies kon met het oog 
op den toestand van het oude gebouw slechts gering 
wezen; deze belastingen bestonden uit ijzeren staven 
en werden niet verdeeld, maar voor de verschillende 
constructies op één bepaald punt aangebracht. De 
weerstand gedurende den brand der verschillende vloer-
systemen, glazen bedekkingen enz. tegen stooten werd 
beproefd door ijzeren staven van 50 KG. op hout
stapels te leggen of aan houten latten op te hangen, 
zoodat zij bij het verbranden van het hout, neerstortten. 

De Jury bestond uit tien leden, namelijk de heeren 
. Dittmann en Stude, directeuren der brandweer te Bremen 

en Herlijn, Reichel en Keichardt, brandinspecteurs te 
Herlijn, Greiner, ingenieur te Belgern, Schreiber, 
architect te Berlijn, Springorum te Elberfeld, Tschmarke 
te Maagdenburg, Knoblauch en Nauwerk, te Herlijn, 
de vier laatste directeuren van assurantiemaatschappijen. 

De voorafgaande arbeid voor de brandproeven en 
de werkzaamheden na den brand werden verricht door 
de heeren Stude en Reichel, respectievelijk voorzitter 
en secretaris der Jury. Deze heeren hebben van de 
proefnemingen een uitgewerkt rapport samengesteld, 
dat te Herlijn door Julius Springer wordt uitgegeven 
en dat met zijne talrijke afbeeldingen den technici een 
interessant veld van onderzoek aanbiedt. 

Tot goed verstand der zaak en ten einde het doel 
der prijsvraag duidelijk te maken is het niet over
bodig de bepalingen daarvan mede te deelen. Deze 
luidden : 

„Inlichtingen en constructies, die bestemd zijn een 
ontstanen biaud te beperken. 

„ r . Vuurvaste vloeren, die op verdiepingen met 
houten binten en planken vloeren kunnen aangebracht 
worden en tegelijk bestand zijn tegen beschadiging 
door water, hevige stooten en dergelijken. 

2". Vuurvaste deuren. 
3". Vuurvaste bouwconstructies in ander materiaal 

dan steen uitgevoerd, waarmede ook in bestaande 
gebouwen lokalen gemaakt kunnen worden, die tegen 
vuur bestand zijn. 

„4°. Beschermingsmiddelen voor ijzerconstructies 
(dragers en kolommen), die deze constructies in geval 
van brand tegen de uitwerking der hitte behoeden 
en waarvan het opstellen ook in bestaande gebouwen 
mogelijk is." 

Voor tie bijwoning der brandproeven waren ver
schillende autoriteiten uitgenoodigd, waaronder natuur
lijk de vertegenwoordigers der voornaamste Duitsche 
brandwteren. In een nabijgelegen gebouw waren de 
teekeningen, modellen en materialen der verschillende 
constructies tentoongesteld, en hier werden de genoo-
digden begroet door den voorzitter der Jury. Deze 
wees vooral op het doel en de groote waarde der voor
genomen proeven. Aan zijne rede ontleenen wij hét 
volgende: 

„De brandproeven dienen niet als reclame voor de 
fabrikanten, maar als middel om het weerstandsver
mogen der verschillende constructies en fabrikaten 
tegen vuur daadwerkelijk te bewijzen en wijd en zijd 
bekend te maken. Toch wordt tegenover de uit
komst dezer proeven nog voorzichtigheid aanbevolen, 
vooral waar het geen eenvoudige en gemakkelijk te 
herkennen stoffen geldt, maar de samenstelling op 
fabrieksgeheimen berust. In den regel toch vermindert de 
qualiteit van dergelijke fabrikaten kort nadat zij in 
den handel gebracht zijn. Voorts moet er nadruk

kelijk op gewezen worden dat met vuurvaste con
structies en materialen nimmer absolute zekerheid 
bereikt kan worden , maar dat zij hoofdzakelijk moeten 
dienen om de snelle verbreiding van een brand te 
verhinderen en dezen zooveel mogelijk tc beperken. 
Het meeste voedsel geeft in den regel de brandbare 
inhoud der huizen, die al naar de bestemming en de 
inrichting der gebouwen natuurlijk zeer uiteenloopend 
is. Ten opzichte der bescherming van de eigendommen 
moet bovendien vooral in het oog gehouden worden 
de stelregel, dat middel en doel met elkander in over
eenstemming moeten zijn." 

De verschillende lokalen werden afzonderlijk in brand 
gestoken en wel in de eerste plaats de localiteiten op 
de zolderverdieping en het dak. 

Het blusschen der brandende gedeelten geschiedde 
zooals in de werkelijkheid, waartoe twee slangen 
der waterleiding en de straal van eene stoombrand-
spuit gebruikt werden. Hierbij had men gelegenheid 
de kracht, die deze laatste ontwikkelt, waar te nemen 
en daardoor valt het gemakkelijk te verklaren dat 
draadweefsel en dergelijke constructies, die aan het 
vuur weerstand bieden, door het geweld dezer straal 
geheel vernield werden. 

Na het blusschen van elke afdeeling werd de toe
stand eerst door de Jury en daarna door de genoo-
digden opgenomen, en vervolgens eene nieuwe afdee
ling in vuur gezet. Op deze wijze werd gelegenheid 
gegeven van eiken brand de uitwerking op de plaats 
zelve na te gaan. 

Het zou te veel van de ruimte van dit blad gevergd 
zijn om den uitslag der verschillende proeven in alle 
onderdeden te behandelen, reden waarom wij meenen 
de materialen, die hier-te-lande niet worden gebruikt 
of welker beproeving tot geenerlei uitkomst geleid 
heeft, veilig buiten bespreking te kunnen laten. 

i ° . D E INZENDING VAN SCHUBERT TE BRESLAU. 

Deze constructie bestaat uit een vlechtwerk van 
latten, dat als drager van pleister dient. Dc latten zijn 
overhoeks gesteld, ten einde de bepleistering beter 
om de latten te doen hechten. Houten latten voor 
bepleistering zijn trouwens zeer bekend en worden 
vooral in het westen van Duitschland veel gebruikt. 
Dc bepleistering van Schubert wordt o. a. tc Breslau 
in plaats van het gewone pleisterwerk op riet veel
vuldig toegepast en was voor deze beproeving in 
eene zolderkamer van het gebouw, op verschillende 
manieren aangebracht; ten eerste als zelfstandige wand 
van 4 a 5 c.M. dikte, bestaande uit een dubbel 
lattenvlechtwerk, ondersteund door kruisschoren, voorts 
als dubbele wand met eene vulling van slakken, als 
eenvoudige bescherming van de bestaande houten 
wanden en beklecding der daksparren en ten slotte 
onder een vloer van cement. In weerwil van de groote 
hitte die meer dan iooo" bedroeg, vertoonde de 
bepleistering slechts onbeduidende scheuren. Het lat
tenvlechtwerk was alleen een weinig geschroeid en 
de vloer van cement onbeschadigd en waterdicht. 

De houten trap der vliering, volgens het systeem 
van Schubert ontmanteld, kon na den brand nog 
beklommen worden; voor deze toepassing heeft het 
systeem echter weinig waarde. Behalve de lattenbe-
pleistering waren ook magnesiaplaten, draadweefsel 
met cementbepleistering, slakkcnvulling en meer der
gelijke hulpmiddelen gebruikt. De houten dektreden 
der trappen waren bovendien nog 14 dagen in zout 
gelegd en met asbest-linoleum bedekt; hoewel een 
overvloed van voorzorgsmaatregelen tot het beoogde 
doel in geene verhouding staande, was aangebracht, 
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O-
werd het feit geconstateerd, dat de toestand der trap na 
den brand niet zeer bevredigend was. Op gelijke wijze 
waren de andere tentoongestelde voorwerpen van Schu
bert, waaronder eene vuurvaste deur en een ommantelde 
ligger en dito kolom met zoovele kostbare hulp
middelen voorzien, dat alleen reeds daardoor eene 
toepassing in de practijk onmogelijk wordt. Eene 
deur, bestaande uit eene enkele niagnesiaplaat van 
1.70 M. hoogte, 0.60 M. breedte en 20 m\ï. dikte, 
waarin zich eene dubbele jutelaag bevond, werd 
gedurende I ! / a uur aan eene hitte van 10000 C. 
blootgesteld en was daarna zijdelings omgebogen, 
terwijl stukken der magnesiaplaat afgebladderd waren. 
Het vuur kon daardoor de zolderkamer bereiken. 

Het oordeel der Jury luidt over het eigenlijke 
Schubert-systeem gunstig; zij erkent dat de latten-
beplcistering aan het vuur veel meer weerstand biedt 
dan de gewone rietbepleistering, terwijl de overige 
gecompliceerde constructies, als de deur, trap en 
ommanteling voor de bouwpractijk weinig waarde 
hebben; zelfs de magnesiadeur wordt niet gunstig 
beoordeeld. 

(Wordt veivolgd.) 

B I N N E N L A N D S C H E U E R I C H T E N . 
*s-( i IIAVKNHAGK. A ii ii het vergelijkend examen voor (lt* betrek k ing 

vnn aspirant-ingenieur by den Waterstaat, deze week gehouden, 
hebben vier ingenieur» voer een enkele vacature deel genomen. 

— Dc heeren W. B. Vun Liefland, K. van llobokcn van 
Oudelande, L. (J. ('oblijn en \V. J. I'. Travagüno hebben den 
liemeenrerand het verzoek gedaan tot afstand iu erfpacht van circa 
13,000 AI3, grond, gelegen op het terrein der voormalige Sportten-
toonstelling, ten einde daarop te stichten een vast paviljoen voor 
Schoone Kunsten, Nijverheid en Kunst toegepast op Nijverheid, met 
bybehoorende gebouwen. Dc plannen hiervoor, ontworpen door den 
architect AV. It. van Liefland, zijn bij de aanvrage overgelegd. 

— Blijkens aan het Departement van Ituiteiilandselie /aken 
ontvangen bericht van den consul-generaal der Nederlanden te 
Athene zal aldaar op den 22n September e. k. de aanleg van 

havenwerken te ('atacolo worden aanbesteed. De werken worden 
op 1.018.061 francs geraamd. 

Ten einde aan de aanbesteding te kunnen deelnemen, zullen 
vreemde inschrijvers een som van 50,000 francs als borgtocht by 
de Helleensche Kegeering moeten storten. 

AMSTERDAM* Ity tien gemeenteraad is van de zyde der timmcr-
lieden-verceniging Coneordia intei nos een adres ingediend, houdende 
verzoek om middelen aan te wenden, ter bestryding van de alom 
voorkomende werkloosheid in de bouwvakken, door iu te voeren: 
le by de werklieden in dienst der gemeente, cn in de bestekken 
voor te verrichten werkzaamheden, welke voor rekening der 
gemeente worden aanbesteed te doen opnemen, eenen bepaalden 
werkt[jd van 10 uren, niet daaraan geévenredigd loon; ten 2o 
het toezicht op den bouw der woonhuizen enz. te doen verscherpen, 
en evenals in andere plaatsen, prnetische werklieden aan te stellen, 
als hoofd- en adjunct-opzichters, welke alle te bouwen perceelen 
ih het nieuwe, zoowel als in het oude gedeelte der stad geregeld 
controleeren volgens voorschriften door burgemeester cn wethouders 
v astges teld. 

De Vereeniging vertrouwt, „dat daardoor een groot aantal 
werkloozcn van de straat zullen verdwijnen, en hechter en sterker 
gebouwen in de nieuwe wyken zullen verrijzen, waardoor vele. 
gezinnen voor groote onheilen zouden worden gevrijwaard.*1 

AllOiiKi.itntu. liet droogdok „Prins Hendrik" en de scheeps
timmerwerf ...Middelburgs Welvaren" ziju het eigendom geworden 
van de naaml. vennootschap de Kon. .Maatschappij „De Schelde" 
te Vlissingen. 

LI:J|I1-:N. De tlonieeitteruad hesloot in de op Donderdag jl. ge
houden vergadering om het onderzoek vau de nieuwgebouwde 
Stadszaal aan twee door lt. en W. te benoemen deskundigen en 
den gemeente-architect op te dragen. 
„ AU\MI:M. In den namiddag van Dinsdag 
toonstelling van kunstwerken van levende 
opend met een feestrede, uitgesproken door Mr. I'. N. L. Aherson, 
voorzitter van de vereeniging tot bevordering van het vreemde
lingenverkeer. Spreker heette de autoriteiten welkom. dankte hen 
voor den steun, aau de commissie geschonken, bracht daarna 
dank aan den Uomeenteraad en aan tie deelnemers in het waar
borgfonds en richtte het woord tot de kunstenaars, tlie door toe
zending hunner werken sympathie voor de zaak hadden aan deu 
dag gelegd. De heer Aberson wees op het welslagen van deze 
tentoonstelling eu spoorde dc aanwezigen aau schilderijen te koopen. 

De burgemeester, eere-voorzittcr van de commissie. sprak 
daarna uit naam van Arnhems ingezetenen een kort woord van 
dank, voornamelijk tot de ijverige leden der commissie, opende 
de tentoonstelling cn ving deu rondgang door de zalen aau. 

S dezer werd de ten-
meesters plechtig ge-

PERSOVALIA. 
— Ity den Waterstaat iu Nederland SCh 

Indië is : 
Ontheven: Van dc leiding der irrigatie-

werken en opnemingen in het Waloeh- en 
Kamboetgebied en van die iu de afdeeling 
Itrebes (Tegal), dc ing. '2e kl. .1. W. van 
AI a He, met bepaling, dat hij aldaar geplaatst 
blijft. 

Toegevoegd', Aan den chef der 2e water-
staatsafdeeling, ten einde te worden belast 
niet de leidingder werken voor de bevloeüng 
en den waterafvoer in het N. van de res. 
Tegal, tusschen de Losarie- en Tjomalrivie-
ren, met Tegal als standplaats, Th. W. ('. 
Herckenrath, laatstelijk ing. le kl.; aan den 
chef der irrigatie-afd. Itrantas niet Itangil 
als standplaats, de opz. le kl. J. Al. Lethé; 
aan den chef der 4e waterstaatsafd. voor de 
werken aan de Itrantas-, Porrong- en Soe-
rabajarivieren de opz. 2e kl. in de res. Ba-
gelen K. H. Veenstra; aan den chef der 
werken en opnemingen aan dc Solorivier, 
de adsp.-ing. in dc res. Itatavia A. Ph. K. 
D. van Alalseu. 

Overgeplaatst: van dc res. Probolingo 
naar de res. Itesoeki, de opzichter le kl. 
V. H. A bell. 

— Ity de Staatsspoorwegen op Java hebben 
de volgende mutation plaatsgehad, als: 

Tijdelijk opgedragen: de leiding van den 
aanleg der lijn ï'robolinggo —Pauaroekan 
aan den ingen. le kl. A. E. Wijss, met be
paling, dat liij tevens belast wordt met het 
beheer der le sectie, niet Probolinggo als 
standplaats. 

Geplaatst', by den aanleg der lijn Proho-
Hnggo- Pauaroekan de adj.-ing. le kl. .1. 
Kadersma, de opz. 2e kl. K. F. S. O. Ott, 
do tydelyke opz. Be kl. A. W. F.ijkelcnboom: 
de tijdelijke onderopz. le kl. E. R. Sené, 
,1. Schuitemaker en O. A. (Jeway; de tijdel. 
adj.-ingen. le kl. J. J. Stieltjes, de bouw
kundige ambtenaren 2e kl. A. van Laker-

veld en AV. F. Van der Kemp, de opz. 2e 
kl. D. II. K. Mentel; de 2e commiezen .1. 
II. Mannot en J. A. ltecker en debctaalm. 
('. H. Leidelmeijcr. allen van den aanleg 
der lyn Preangcr Tjilatjap; de tijdelijke 
onderopz. Ie kl. A. ('oester, W. Forkes cn 
E. J. Hornung, de tijdelijke onderopz. 2e 
kl. D. van Kuilenburg, de lie commies W. 
I.ywt en de tijdelijke betaalm. S. Mahler, 
alien van den aanleg van S. S. ter Sumatra's 
Westk. eu de tijdcl. Se commies II. N. Hom
mes, thans bij liet dept. der lï. O. Werken. 

Gedetailleerd' by den aanleg der lijn Pro
bolinggo Pauaroekan, de onderopz. 3e kl. 
R. F. AL Hartman en E. Van Pastan, de 
2e commies .1. A. L. Leidelmeijer, de opz. 
le kl. H. E. lt. Willemeen eu de opz. 2e 
kl. A. (i. Behouden. 

Belast: met het beheer der 3e sectie van 
de lijn Probolinggo Pauaroekan, met Loe-
madjang als standplaats, de bouwkundig 
ambtenaar le kl. J. 1*. J. II. Alsdorf; 'idem 
der 2e sectie met Kuniloe A goeiig als stand
plaats, de ingenieur 2e kl. S. Verwey. 

Benoemd: bij de Staatsspoorwegen tot opz. 
le kl. en geplaatst bij de Ijju Probolinggo— 
Panaroehan J. P. van stenis. 

— Aau den voorzitter en den gedelegeer
den commissaris der internationale Sportten-
toonstelling te Scheveningen (18!»2), de heeren 
C. J. van der Oudermeulen en W. Truvaglino, 
zijn door den sultan van Turkije verleend 
resp. het commandeurskruis en het officiers
kruis der Aledjédié. 

— De heer' F. Doft'egnies, ingenieur 2e 
kl. van den Hyks-waterstaat, is aange
wezen tot tydelyke vervanging van den heer 
J. J. Koelants, ingenieur te (ironingen, wien 
tot herstel van gezondheid een buitenlandsch 
verlof is verleend. 

— Door den Minister van Wuterstnat, 
Handelen Nijverheid zyn benoemd tot buiten
gewóón-opzichter : AV. J. Kagut J.Pz., voor 
7 maanden, bij bet uitvoeren van bagger-

werk op de Nieuwe-Alerwede; J. II. Verzijl, 
j voor H maanden, bij de werken van de 
' Koningshaven ; F. E. L. Veeren, voor 7 
maanden, bij de werkzaamheden tot ver
spreiding- van het herziene A.P.; J. Meeth, 
voor \\ maanden, hy het vernieuwen der 

1 vaste bruggen over den Molenvliet, nabij 
Uoordahuizum, over de Moezel, nabij Irnsum 
en over de Nieuwe-we te ring , bezuiden 
Akkruin. 

Advo rtentiën. 

A. H. VAN BERGEN, 
FABRIKANT TIC 

fleiligerlee, prov. Grron. 
K I ' K C I A M T K I T I X 

Nieuwe Constructie 
B R A N D S P U I T E N , 

Torenuurwerken 
L U I D K L O K K E N 
op binnen- en buitenlandsche Ten

toonstellingen bekroond. 
ANTWERPEN 1885. EERED1PL0I4. 

<>ondenen Z i l v e r e n Medail le*. . 

Chemische bereide Ver l 
in alle kleuren. 

geheel gereed voor het gebruik, duur
zaam, gemakkelijk en goedkoop, wordt 
geleverddoorde F a b r i e k K r a n y e n -
b u r g , RIJSWIJK (/.II.) 
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MARTIN & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt, i Glasschilderkunst en Glas in lood. 

AMfSTERDAM. 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Groote voorraad G E D R A A I D E en G E P O L I T O E R D E 

H O O F D - EN TUSSCHENBALUSTP2RS in diverse modellen. (4) 

TH. MULLER, te Schöoebeck a.E. 
Fabriek voor Isoleermateriaal tegen warmte- en kouileverlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g v a n g e l a l d . Speeialileil i 0m0,A.\T0:.\fl0-:0tfJ-
IS0HJË:I:HÊ yfm. beantwoordt volkomen aan het doel, is licht, zindelijk, 
goedkoop en houdt zich jaren lang bestand. 1'rosp. met 1 loll. Kef. cn verdere 
inlichtingen verstrekt gratis en franco de (icncraal-Agcnt voor Nederland 

.tl. l ' l t I X K . # .«##ƒ/<• Viemtrmmt -u. i n t i . t i i T . 

Employers' Liability Assurance Corporation, Limited 
t e T ^ 0 3 T 1 > I ^ A ' . 

Maatschappij van Verzekering tegen Persoonlijke Ongelukken. 
Verzekert ook tegen R I J W I E L - en S P O O R W E G O N G E L U K K E N 
ensluit C O L L E C T I E V E V E R Z E K E R I N G E N voor Werklieden. 

Generaal-Agenten voor Nedeiland: HIENFELD & RAPP. 
K K I Z K I t S t . R A C ' H T 455. A H S T K R I I A 1 I , 

in het Gebouw der Eevensverzekeringmaatechappij .,iV<?if*-ï'o#'#f". 
Agent voor 'g-Gravenhagc en omstreken: 1*. I.. A . I t l O X O T , K e r k p l e i n H. 

HUIjjiiuiiuuiy, niik/jjjjiiujjii V A uu.j 
Koiiiiigsploiii No, 1. ( «Yhoi iw ..KONJION'. 

AMSTERDAM. 
T E L E G R A M - A D R K S „ T V l ' K W I T l ) K " , T E L E F O O N Nr. SJ«i>». 

Voor J1.1I. Architecten en llouwkundigen is,Ie E O I N O X II 1.11 KtM.' It A A F 
o n m i s b a a r . 

Met dit Copieertoestel kan men Bestekken, Begrootingen, Contracten enz., 
met « '« ' innaai schrijven tot 5JOOO m a a l afdrukken. 

Prijs compleet in Kist ƒ 3 0 . -
Vraag Prijscourant. Op onze Bureaux in werking te zien. 

Tevens is aan onze Bureaux verbonden een (2) 

COPIEER-INRICHTINC 
en leveren wij af<lrukItcii vnn Bestekken, Begrootingen, Contracten enz. 
tegen m a t i g e n prijs, geachreven op dr S<'ll ltl.1 FJI A 4 ' l l I \ F* rn afge
drukt op dr K J H S O \ n i H M K i } K 4 A I \ 

S/j'Citile inricht in;/ ruor tjUtsi'tm-rij y 

Artistiek geschilderd-gebrande ramen met 
figuren, familiesa pens. tropische planten, 
vogels en/, enz. voor trapramen, veranda's, 
erkers, vallichten, bovenlichten, tochtdeuren, 
niumlioiTi'ii rn/. rn/. 

E. LöHRER, Stationsplein Utrecht 
Men vrage schetsen en prijscourant. 

Opgericht 1881. Gouden medame 1*8G. 
« o u d e n Medail le Srheveningen 1H92. 

I li o o g s t e onilorn c li riding t. 
iMnloiiin Dordrecht td-92. 
Z i l v e r e n medaille Winst-linten 1893. 

A N T O N N. B O U V Y . 
^ l l l ! - * t < » l ' « l ï t H » . 

Fabriek: HOOGTE KAOIJK 12. 
Heeft EENIG cn A L L E E N 

in 1883 in ons land in den handel gebracht: 
K A A I - , U K V K L - en <• K A F -

P L A T E X , P I L A M T K R K e n » . , 
van .fl a r m e r&;l a ft-

wit cn zwart, fraaier dan .Marmer en in den 
dampkring niet dot'wordend met gegraveerd 
vergulde of glansreliet' letters op dotten grond. 
Marinergln/eii Toonliankbli iden. \\'and-
hek leed In u;* Nelioolborden en verdere 
toepassingen. 

2̂ 0 

Aanbesteding. 
H l ' K I i K M F . K S T F . l t en W E T H O U -

D K H S van SCHIEDAM zijn voorne
mens op D o n d e r d a g 17 A u g u s t u s , 
des namiddag) tc £ u u r . in het open
baar a a n te bekleden : 

Het VERGROOTEtf 
van de 3de openbare 
kostelooze School 
aan de Dwarsstraat. 

Bes tek en t e e k e n i n g liggen ter 
inzage op de STAÜSTIMMEBWBBV en zijn 
op franco aanvrage tegen f l . — per 
st<d verkrijgbaar ter Secretarie. 

De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op M a a n d a g II A u g u s t u s , 
des voormidilags te II u u r . 

Georgs- Marien Bergwerks- und Hutten Verein, 
OSNABRÜCK. 

Vertegenwoordiger: F E VAN GENDT JGz., Van-Speijkstraat 117, 
' s -GHAVENIIAGE, 

O-

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
O p ' Wnettuletff den XI Auffttnlus 

0893. des namiddags ten l ' / i ure 
(<»'r« H i c h t i j d ) . zal in het Cen
traal Personenstation te A . M S T K K I I A M , in 
liet lokaal naast de wachtkamer Se 
klasse ingang Vestibule, worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 564 : 
H e t u i t b r e i d e n v a n liet ge-

bouw v o o r h y d r a u l i s c h e 
en electi'iNclie i n r i c h t i n -
g«'ii op liet goctlc renstu-
t i o n t n s T D K I I A » 
O O S T K X B I ' It ii K K -
6 I A C I T . 

H u n t i n g f MM.— 
Het Bestek is tegen betaling van 

fl.— verkrijgbaar aan het Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan het Droogbak te A . M S T K R -
j ) A M , bij den Portier, of op franco aan
vraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels ('aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven)aan 
het Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vermeld. 

De Kaad van Administratie. 
Het Gedelegeerd lid 

R. V A N H A S S E L T . 

AANBESTEDING. 
De D I R E C T E U R der Gemeente-

fiasfabriek te Arnhem zal op M a a n 
d a g Sil A u g u s t u s 1893 , desnamid-
dags ten 2 ure, in het openbaar, ten 
kantore der fabriek 

»nnï»esï«to<leii: 
1. H e t b o n n e n v a n een l ' O K -

T I F . l t M i l 1JS.IK met P I T 
v o o r een weegbrug . 

'4. H e t bouwen v a n een 
C O K KH - B I L J E T - A F t w E -
Y E R K I H I N J E . 

3. H e t m a k e n v a n een l i A X -
T O O K T . I K i n de steenen 
Koleuloods met I M ' T voor 
eene weegbrug . 

4. H e t i n r i c h t e n v a n «len 
k u i p v a n g a s h o u d e r X o . I 
tot T U K It- en A H H O X I A -
W A T E R P I T . 

5. H e t metselen v a n een 
l i i H O X D . I i r I K a a n d e S n l -
m i n k g e e s t f n b r i e k . 

Alles in é é n perceel. 
K n m i n g /11750. 

Bestek met 3 teekeningen ligt ter in
zage aan de fabriek en is tegen betaling 
van ft.— aldaar te verkrijgen. 

Aanwijzing zal geschieden op Maan
dag 14 Augustus 1893,ties vooriniddags 
teviï uur. 

Inlichtingen alle werkdagen van I'-' tot 
2 uur namiddag, ten kantore van den 
Architect A . H. FREEM, Driekoningen-
stront No. i. 

De Directeur, 
i. B L O M SZN. 

Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 
gevestigd te J l A \ C I I H K T H I t 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL/ 1 12 ,000 ,000 . -

Uirecfeiir voor YedeiJaml: 

C. C. MURRAY, Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
K l u i t I i K l i v i d u e e l e e n Co l l ec t i eve V e r z e k e r i n g e n met F a b r i 

k a n t e n , A a n n e m e r s en a n d e r e W e r k g e v e r » tegen /.«•«'• r voor-
« l ee l i g» ' V o o r w a a r d e n . 

S0LI0E EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

G. & J. COOL, Bloemgracht 77, 
F a b r i k a n t e n v n n 9 I A K . 1 I E R E X S< ' I I O O R 8 T E E X M A X T E L S , 

ZEER GROOTE MAGAZIJNEN. — Ruiaic sortcering. — Concurrecrondo prijzen. 
S p e r i u l l t e i t e » i n « . R A l ' / K K I . E X c n M O X I . V I E X T E X 

in Escaa88ijnse.he, Fransche en Duitsche Bergsteen etc. — Exemplaren aanwezig in do 
Magazijnen. — H a n d e l i n V I . O K H - . WAXIIT f .uv .Ut 

Bloemgracht 77. AMSTERDAM. Leeuwenstraat 14. ROTTERDAM. 
Bekroond op de Wereld-Tentoonstellingen te I'ARIJS, PHILADELPHIA, AMSTERDAM etc. 

<« O I' I» I) X 11 E I» A I L L E . 
A H f i r r rit en 088S. 

Specialiteit in gesmeed IJzeren Hekken, 
SOHIEli'AM. Fijne Smeedwerken enz. 

Z I L V E R E N M E D A I L L E Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen. 
W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g Eenige Agenten van de Westinghouse Stooui-

Atttalereltun 0883. machine Company te Pittsburgh in Amerika. 

G.J.VINGENT&Co. 

Wed. N. S. A. BRANTJES & Co. 
Furmerend. 

Fabriceeren V U U R V A S T E S T E E N E N , P L A T E N , B L O K K E N , SCHEGGEN, 
K A C H E L P L A T E N , P A T E N T G R A P H I E T , S M E L T K R O E Z E N enz. 

Leveren in den kortst mogelijkcn tijd voorwerpen van vuurvasten steen 
voor technische doeleinden, naar teekening of modei. 

123I.ltIK «fc BITVCS-l̂ R, Haarleiu. 
K T O O n - S T F . K X O I t l K K E I t l . 1 . 

S P E C I A L E I X B I C ' H T I X f t voor L I C H T B B F K (PHQTOTYPIE), 

Uitnemend geschikt voor reproductie van B « i u w k i i i i d i g « ' t e eken ingen . 
l l u e h i i i e r i ë i i . Kel i i ldei ' i je i i . I . r i i i l ires en T « ' « ' k e n i n g e n . 

Illustreeren van Cata logussen . Opname van < . e b o u » « ' n enz. 
Sa^^ Droeven con bewerking staon ten ilienste. 

van s i t a a l of van Hout worden sinds isoo 
onder j c a r a n t i e geleverd door tien uitvinder 
en fabrikant W H . H i : 1.11 ' l ' I I . M A V X M , 
K e n i N r h e i d . 

Generaal Agent voor Nederland en Koloniën: T tt. TISSOT J r . AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 

Cement 

IJzcr 

Q-

( S Y S T E K M M O X I E I t . ) 

Groote Wittenkrgerstraat 108 Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en AVelputten, Riolen, Duikers en Afwate

ringsbuizen. Vloeren cn Gewelven. Tusschenmuren, Kelders en G r a f k e l d e r » . 
Trappen cn Daken. Silos, Kribben en Voerbakken. Vorsten, Muurbedekkingen 
en Plantenkuipen. 

261 

http://iKMF.KSTF.lt
http://TIF.lt
http://123I.lt


H. J. WESSELS. 
H A N D E L A A R in fljne H o u t w a r e n , als M a h o n i e . X o t e n , E s c h -

d o o r n , W i t - of S t e e n b e u k e n h o u t enx. _ _ r i m _ T . _ - r 

0.-Z. VOORBURGWAL 128, AMSTERDAM. 
Kenia attren vaar Spoor-, Tram- en Hütntmuaneeten. 

BECKER & BUDDIN6H. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

V A N 

W A T E R P A S - H O E K M K E T -
K \ AXIIKUK 

I X S T R I J I E X T E X , 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz . 

G e ë m a i l l e e r d - i j z o r e n 

I ? e i 1 s c l i a l e n . 
W E E G W E R K T U I G E N . 

^mscheCarrar/eZ-fa*,..A 
- ï 

\V * " F A B R I E K E N K A N T O O R : £ '•-

OranjeboomHtriiHt 54. t \̂ 
*% S P E C I A A L I N G E R I C H T voor de vervaardiging van: C a r r a -
X * r i e t n i n n u e r en gra i i i e t .Hehoors teenmante l s , I . a m h r i - , J 
s S / . ecr ingen. P u i e n . K o l o m m e n , P i l a s t e r s en/.., 
« I X V 1,1.1'. K E E I R E X E X A F . W E T I X W E X . 

P. J. KRAUS. 
Firma B. W . G. V A N ERKEL. 

WITTE-DL-WITHSTRAAT, 
haeH Van Hinsbergenëlraat. 

I > I : > i l A A Ü . 
E A B R I E K van B H A X H K A M -

T E X en K L I I S D E I R E X . 
Attesten van v u u r - en vnlproe-

v e n verkrijgdaar. 
P A X T S E R K A H T E X , veilig 

tegen diefstal en i n b r a a k . 
H O U T xa Bi 

Parketvloeren. 
U E H R . V A X M A E S E X . 

N t o o m t l m m e r r n b r l e k . — l > K X H A A M . 

,M.EIfring&Zoon. 
I D E X H A A K , 

SMSgl-ü, Buitensingel. 
Fabrikanten vanCeaaenttateea e n R l e t -

n l a n k e n . SPECIALITEIT in hardgebak
ken Tea-e ls , EXUKLSCIIK, KKANSCHK. 
DUITSCHE en HOLLANDSCHE v l o e r - en 
W n n r i t e g r l M . voor Serres, Vestibules enz. 
Alles kegel e o n e n r r e e r e n d e prijzen. 

_ ^ Leverancier van Z. M. den Koning. 
J5r-«5?Sa5SS fabriek en llaaaziin van fnalruntenten voar\ 

lVKTKXNf'H.*P>ltK.LIJH tIKBHVMH. 
I I ' K H O O V I ) v o o r W A T K B I ' A M - . I I O K K H K K T - e n a n d e r e l \ H T K t ' M K X T E S i 

met fcllver I S B N , 1SS1. 1 S S » ( I n t e r n a t . T e n t o o n » ! . ) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g IHÏi» . 

EQUERRES, MEETKETTIXOEX, BRIEF- en PAKKETHALANSEX enz. enz. 
B a k e n s , R o t a t i e - e n I n d n e t l e - t o e a t e l l e n , T e l e g r a a f - A p p a r a t e n , r n * . e n » . 

W. J. STOKVIS 
MA \ • j 

ï e lephoon 
No. 129. 

a i - » n i , l i — a n Oude Kraan 

ARNHEM. 20,60,61,62,68. 

C E N T R A L E VERWARMING 
Mi 

•>.< 

tie met w a r m w a t e r van 

| Villh's, Woonhuizen, Kantoren, Ziekenhuizen, Scholen, | 
Kerken, Oranjeriën, Serres, Plantenkassen enz. ••'< '<«v •>.< 

S M 

& 4 Bloemententoonstelling te Arnhem 8-11 September 1892. m 
Bekroond met de GJ-otiden M e d a i l l e op de 

| v a n « O tot « O © f » . hoogte 
Steeds v o o r r a a d . 

I . A R I O N I . 
Amstertlaui. | 

Waalsteenen. 
Behalve gewoae Waalateeneii,voorradig 

... geQke kwuliteiteiten, die van afmetingen 
141 ner strekkende Meter aan tas. Lengte 
251 breedte 12J, dikte tii nnnl., wordende tot 
ieder.' kwantiteit op bestelling vervaardigd. 

E . V A X H O E S T , Ar*»A«»i»*. 

DIRVILT 
waarbij planken-onderlaag overbodig. 
Firma H . H o o g h w i n k e l , Gorinchxm. 

MORLEY 
harde, half harde, zachte, 
uit tie eenige in die steensoort be
staande groeven van T E R R E D K 
I I O l d . I V (Minjan). 

H a r d e en h a l f h a r d e , gekloofd-
op mant en gezaagd in platen en zuilen. 

VAN WYÜCK, 
Eenige ver t egenwoord iger 

voor X e d e r l n n d . 

Hue tin fê'agtè» 34. 
f i t drukkerjj der Vennoot*. „Het Vuderland" 

O 
-O 

'iA~r^T ^ s ^ ' — — - — ^kmlSiilIiilfm 

m 

« g i f : 

REDACTEUR: F . W. V A N G E N D T JGz., VAX-SI'EYKSTRAAT 117, 'S-GRAVENKAGI 

DE TENTOONSTELLING T E C H I C A G O . 

• XI. 
Wij hebben vroeger reeds het een en ander mede

gedeeld omtrent bet gebouw voor de schoone kunsten. 
De verwachting, die wij hadden, dat dit bouwwerk 
tot de interessantste der tentoonstelling zou behooren, 
is ten volle verwezenlijkt. Niet alleen uit een bouw
kundig oogpunt trekt dit paleis de aandacht, doch 
ook de inhoud is ten volle een opmerkzame beschou
wing waard. Nergens misschien op de geheele ten
toonstelling is de klassieke bouwtrant met zooveel 
virtuositeit toegepast dan hier. 

De zalen zijn over het algemeen vrij goed verlicht; 
de verlichting der wanden zou nog beter geweest zijn, 
indien men ertoe had kunnen besluiten de zalen wat 
minder hoog te maken. Er zijn werken ingezonden 
uit Amerika, Frankrijk, Engeland, Duitschland, Ne
derland, Rusland, Spanje, België, Italië, Oostenrijk, 
Noorwegen, Zweden, Japan, Denemarken en Mexico. 

Frankrijk beslaat de meeste wandvlakte en neemt 
zestien zalen in. Bijna ieder kunstenaar van eenigen 
naam is vertegenwoordigd, en toch trekt deze kolos
sale inzending veel minder de aandacht, dan de be
trekkelijk kleine Nederlandsche. De zorgvuldige tee
kening , de groote handigheid der Fransche meesters 
schijnt den Amerikanen minder aan te trekken dan 
de harmonische kleuren der Hollanders. Vooral de 
schilderijen van Israels, „Alone in the World", „Fisher-
women at Zandvoort", „Sweét Home", „Summer 
Day on Shore" en ..Fisherman" worden bewonderd. 

In de Duitsche afdeeling is het Fritz Von Uhde, 
die het meest gewaardeerd wordt om zijn zeer modern 
opgevatte bijbelsche tafereelen „Christmas Eve" en 
..Announcement to the Shepherds". 

Japan, dat niet ver van Nederland zijn zalen heeft 
ingericht, toont een zeer eigenaardige opvatting van 
hetgeen wij onder „schoone kunsten" verstaan, te 
bezitten. Lakwerk, borduurwerk, emailwerk, hout
snijwerk enz. worden namelijk in rijke keuze aange
troffen , doch eigenlijke schilderijen in het geheel niet. 

Onder de inzendingen van Oostenrijk ziet men de 
gewone „pièces de resistance" van vroegere wereld
tentoonstellingen, als daar zijn de noodige Makarts en 

Munkaczys. liet moet ter eere van de Amerikanen 
gezegd worden , dat de op effect berekende „machi
nes" van die beide meesters hen lang niet zoo in ver
rukking brengen als dit indertijd in Europa het geval 
was. 

De lezers van dit blad zullen zich zeker het meest 
interesseeren voor de bouwkundige teekeningen, die 
onder de „schoone kunsten" gerangschikt zijn. Wij 
zullen daarom ook hieromtrent het een en ander mede-
deelen. 

Voor een jeugdig teekenaar, die zijn weg nog zoeken 
moet, zijn deze collecties van veel waarde. Wel is 
het jammer, dat de Amerikanen, die, wat bouwkun
dig teekenen betreft, tegenwoordig zeker den eersten 
rang innemen, zoo weinig ingezonden hebben, en dat 
ook de Europeesche volken niet bijzonder goed voor 
den dag zijn gekomen, maar toch is het geheel nog 
belangrijk genoeg. 

Oostenrijk b.v. heeft maar enkele bouwkundige teeke
ningen gezonden. Rusland, Italië, Nederland, België 
en Spanje zonden niets. 

De Amerikaansche inzendingen hebben qua tecken
werk en dikwijls ook qua ontwerp de hoogste waarde. 
Men kan daar drie manieren onderscheiden. De eerste, 
die wij de impressionistische zouden willen noemen, 
onderscheidt zich door een zeer virtuoze perspectie-
vische behandeling, waarbij alle details zijn wegge
laten en eenige hoogst habiele penkrassen of water
verftintjes op verrassend duidelijke en artistieke wijze 
de bedoeling des kunstenaars weergeven. Deze teeke
ningen bekoren zoowel kenner als leek. 

De tweede manier kenmerkt zich door een zeer 
accurate, doch juist daardoor ook tamelijk droge 
behandeling. De derde manier is te beschouwen als 
een combinatie van de beide vorige. Als zij door een 
bekwaam teekenaar wordt toegepast, levert zij zeer 
goede resultaten. 

De Fransche teekeningen onderscheiden zich in niets 
van die, welke wij bij vroegere gelegenheden te zien 
kregen. De behandeling is zeer correct, maar zoo 
uniform en stereotiep mogelijk. Perspectiefteekeningen 
ontbreken geheel en a l ; slechts geometrische teeke
ningen . op de bekende conventioncele wijze vervaar
digd , worden aangetroffen. Ook nieuwe gedachten 

©-
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o-
zoekt men vergeefs; de traditioneele motieven van de 
Ecole ties Beaux Arts worden tot vervelens toe her
haald. Het is dan ook niet te verwonderen , dat het 
Amerikaansch publiek, dat veel meer belang stelt in 
bouwkundige teekeningen dan men zou verwachten, 
de Fransche inzendingen niet bijster aantrekkelijk vindt. 

De Duitsche teekeningen zijn ook van de bekende 
soort en laten aan academische correctheid niets te 
wenschen over. Zoowel „klassieke" als „romantieke" 
ontwerpen zijn aanwezig, dc meeste, behalve in geome
trische teekeningen, ook nog in een of meer perspec
tieven weergegeven. Deze perspectieven zijn met O.-I. 
inkt geteekend; waar men een enkele maal kleuren 
gebruikt heeft, kan het effect nu juist niet bevredi
gend genoemd worden. Onder de meest belangrijke 
inzendingen mogen gerekend worden die van Skjold 
Neckelmann en van Bruno Schmitz, doch zelfs de 
teekeningen van deze meesters verliezen het tegen die 
der Amerikanen. 

De Oostenrijksche teekeningen houden, wat behan
deling betreft, het midden tusschen de Fransche en 
Duitsche. De Engelsche inzendingen blijven beneden 
de verwachtingen. Toch zijn er enkele goede onder, 
b. v. die van Ernest George, van R \V. Edis, van 
Basil Champney en van Reginald Blomfield, die allen, 
wat vrijheid van behandeling aangaat, hunne collega's 
van het vasteland verre achter zich laten, zonder 
evenwel het werk der beste Amerikanen geheel te 
evenaren. 

Welke vreemde denkbeelden de FVanschen van Amerika 
hebben, blijkt het best uit de teekeningen, die inge
zonden werden op een prijsvraag door de Ecole des 
Beaux Arts indertijd uitgeschreven voor een huis met 
16 verdiepingen „a rAméricaine". Verscheidene dezer 
inzendingen zijn te Chicago tentoongesteld, en de 
Amerikanen maken zich niet weinig vroolijk over de 
naakte Roodhuiden, waarmede de Fransche ontwer
pers hunne teekeningen (misschien ter bevordering 
van de „couleur locale") hebben gemeend tc moeten 
stoffeeren. 

Bijzonder aantrekkelijk zijn de afgietsels van frag
menten van oude gebouwen, door de Fransche Re
geering ingezonden. Na afloop der tentoonstelling blijven 
deze afgietsels in Amerika en worden zij opgenomen 
in het „Art Institute" te New-Vork. 

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

(Vetvolg in slot van pag. 259). 
2U. D E INZENDING V.W PAUL STOLTE TE GENTHIN. 
Deze bestond uit een groot aantal afdekkingen 

en wandconstructies van cementplanken, volgens het 
systeem-Böklen (*) uit zuiver zand en cement gemaakt. 
De in de fabriek vervaardigde platen zijn vlak of 
gebogen; in beide gevallen zijn zij aan de achter
zijde uitgehold, welke uitholling veel overeenkomst 
heeft met het cellenweefsel der bijen. Men heeft 
hier dus te doen met eene betonconstructie, die 
op de plaats zelve in elkaar gezet wordt. Het 
doel der uitholling is materiaal te besparen, daar, 
zooals bekend is, beton beter weerstand aan druk-
dan aan trekproeven biedt. Snijdt men van eene 
plaat eene strook af, dan verkrijgt men ongeveer 
den vorm van een X''jzer met zigzagvormige lijn. 
Overigens wordt de uitholling bij gewelfconstructies 
door leem, sintels en dergelijk materiaal gevuld. Zoo 
waren bij de beproeving verschillende lokalen, zoowel 

(*) Blijkens de in dit nommer voorkomende annonce is de heer 
Theud. Kerd. Bier horst te Haarlem concessionaris voor Nederland en 
Koloniën van (Ut fabrikaat. 

beneden als op de beide bovenverdiepingen met eene 
zandvulling voorzien. De gebogen cementplanken waren 
ten deele tusschen [-liggers, ten deele tusschen oude 
houten balken opgesteld. Zoowel de onderzijden der 
ijzeren als der houten balken werden door eene ce-
mentlaag, waarin een draadweefsel, nog op bijzondere 
wijze beschermd. Deze constructie weerstond met goed 
gevolg eene hitte van meer dan iooo" C.; alleen 
was hier en daar de cementbepleistering afgebladderd. 
Nadat de houten balken van hunne cementlaag ont
daan waren, bleek het dat zij slechts weinig ver
schroeid waren en evenmin toonden d( ijzeren balken, 
die met een gewicht van 1600 KG. belast waren, 
eenige verandering. Daags na den brand werden 
de gewelven zwaarder belast. Bij eene belasting van 
3y22 KG. op 0.44 M-. oppervlak, weken de ijzeren 
liggers zijdelings uit en eerst bij eene belasting van 
4562 KG. ontstond een breuk. 

Tegen de bintbalken en daksparren van twee zolder
lokaliteiten waren vlakke platen op hoekijzer bevestigd 
en met klei dichtgepleisterd, terwijl het dak , dat zich 
daarboven bevond, door Stolte's in elkaar grijpende 
cementpannen met draadweefsel gevormd wertl. Het 
vuur in de eene ruimte ontwikkelde zich slecht, omdat 
het uit draadglas vervaardigde dakvenster den toe
voer van lucht verhinderde; dientengevolge werd hier 
eene temperatuur van slechts 400^ waargenomen _ 
terwijl in het andere lokaal de hittegraad tot IOOO" 
steeg. De uitwerking der vlammen was dan ook zeer 
verschillend. Terwijl in eerstgenoemde ruimte de een
voudige bepleistering het houtwerk voldoende be
schermde , werden in liet laatstgenoemde lokaal onder 
de uitwendig onbeschadigde cementbekleeding een 
bint en een schoor, die aan het hevigste vuur bloot
gestaan hadden, geheel verkoold. 

De bekleeding der spanten en sparren weerstond 
echter het vuur in die mate, dat de dakbedekking 
niet werd aangetast. Een door verschillende verdiepingen 
gaande brandmuur, vervaardigd van twee rijen cement
planken ter breedte van 10 en 7 c M., met lucht-
kanaal, had slechts eene groote en verschillende kleine 
scheuren; hieraan werd echter niet veel aandacht ge
schonken, temeer wijl de muur aan beide zijden, 
soms gelijktijdig, aan het vuur blootgesteld was, wat 
bij brandmuren natuurlijk in den regel niet voorkomt. 

Het oordeel der Jury luidde dan ook dat de con
structies volgens het systeem-Böklen uitstekend zijn en 
als vuurvast aangemerkt moeten worden. De cement
planken zijn bijzonder geschikt voor het maken van 
vuurvaste ruimten in bestaande gebouwen en als 
beschermingsmiddel bij ijzerconstructies. De ter be
proeving gestelde bouwconstructies waren, geheel on
afhankelijk van het weder, spoedig en soliede uitge
voerd en maakten een goeden indruk. 

3". D E (JII'.SPLAXKEX VAX MACK. 

Op verschillende wijzen waren Mack's gipsplanken 
ter beproeving aangeboden. Op de l* l c verdieping 
waren zij tusschen I-liggers met groef en messing 
zoodanig aangebracht, dat zij 1 c.M. op de onderfiens 
lagen ; de laatste was met draadweefsel omvlochten 
en met mortel bepleisterd. De zandstorting op de 
gipsplanken was voor de helft met cementbeton op 
een raam van rondijzer, waarover cementbepleiste
ring, en voor de andere helft met houtgranietplaten 
vaii 17 m M . dikte belegd. De op afstanden van 
5.80 M. vrijdragende liggers droegen in het midden een 
belasting van 1000 KG., behalve het gewicht van de ge
durende den brand neerstortende balken en puin. Behalve 
het afvallen der bepleistering en een geringe doorbuiging 
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der belaste liggers was het vuur zonder uitwerking 
gebleven. De cementen vloer en de houtgranietplaten 
moesten later nog een afzonderlijke vuurproef door
staan. 

Op eene andere plaats waren de gipsplanken onder 
en op de oude balklaag aangebracht, en wel onder 
tegen de balken bij wijze van plafond en op de balken 
als vloer. Na den brand was de zoldering van 3 c.M. 
dikke gipsplanken wel-is-waar afgevallen en waren de-
balken aan de onderzijde verschroeid, maar de vloer, 
die bovendien aan de bovenzijde aan het vuur bloot
stond , bleef onbeschadigd. 

Een muur van gipsdelen van 10 cM. dikte (hout 
met wederzijdsche bepleistering) en de 5 c.M. dikke 
omkleeding van een kolom hadden door den brand 
niets geleden. 

Bij twee kolommen was de omkleeding op andere 
wijze aangebracht; hier bestond zij uit gipsberaping 
op draadweefsel, waarover cemcntpleister; tusschen 
kolom en omkleeding was een spouw gelaten. Bij beide 
omkleedingen had de verbinding van gips en cement 
losgelaten. Bij een pijler, die waarschijnlijk sterk aan 
de werking van de straal der stoombrandspuit bloot
gestaan had. was een gedeelte der bepleistering af
gevallen , zonder dat echter de kolom daardoor be
schadigd was. 

I let oordeel der Jury luidt over den weerstand der 
gipsdelen tegen vuur gunstig, vooral wat betreft het 
gebruik als plafond; zij is van meening dat de gips
planken bijzonder geschikt zijn voor brandvrije loca-
liteiten in oude gebouwen. 

4". D E MANNESMANNSCHE BUIZEN. 
De stalen buizen van Mannesmann, uit éen stuk 

gewalst, waren voorzien met een omkleeding en hadden 
van het vuur niets geleden. Of zij zonder omkleeding 
evengoed weerstand zouden bieden, kon niet bepaald 
worden. 

5". D E TRA1TKX VAX KL'XSTZAXDSTEEX HER 
F l K M A SCHULTZ EX Co. TE BERLIJN. 

Deze firma had ter vergelijking traptreden van 
kunstzandsteen en graniet tusschen een ijzeren trap
boom doen opstellen, terwijl men in het benedendeel 
van het trappenhuis de oude houten trap had behouden. 
Met uitzondering van eene enkele trede waren alle 
anderen van kunstzandsteen, op de door de Ber-
lijnsche bouwpolitie voorgeschreven wijze aan den 
stootkant met een hoekijzer voorzien. De houten trap 
in de benedenverdieping verbrandde langzaam, terwijl 
de hoog opstijgende vlam bij het tweede bordes 
eene hitte van 1300 0 bereikte. Na den brand wertl 
geconstateerd dat de granieten treden allen gespron
gen en in stukken gevallen waren. Daarentegen waren 
van de treden van kunstzandsteen slechts eenige stukjes 
aan den stootkant afgesprongen. Dit gedeelte van de 
trap kon onmiddellijk na het blusschen weder beklom
men worden. De uitslag dezer proef, die overigens 
met de ondervinding bij hevige branden opgedaan, 
overeenstemde, gaf de Jury aanleiding de treden van 
kunstzandsteen als vuurvast te beschouwen. 

6'. H E T SYSTEEM MONTER. 

De constructies, opgesteld door de „Acticngesell-
schaft für Monierbauten", bestonden in de eerste plaats 
uit een gewelf van 4 M. breedte bij 8 cM. kruins
dikte (met inbegrip van den vloer), samengesteld uit 
een vlechtwerk van ijzerdraden van 7 en 5 mM. dikte 
met mazen van 7 cM., en voorts uit aansluitende 
vrijdragende Monierplaten van 1.30 M. Deze lagen op 
de onderfiens der ijzeren liggers of waren zoodanig naar 
beneden omgebogen dat de kant en de bovenzijde der 

onderflenzen bedekt waren. Deze waren overigens aan 
de onderzijde met draadweefscl-bepleistering omkleed, 
terwijl de liggers tegen zijdelingsch uitwijken door 
ankers beschermd waren. De constructie onderging, 
afgezien van eene gedeeltelijke afbladdering van de 
bepleistering der onderflenzen, door het vuur geener
lei verandering. Daarna werd het gewelf van de kruin 
tot den voet belast, welke belasting, met het oog op 
den toestand van het oude gebouw, slechts tot 2613 
KG. per M-. kon opgevoerd worden, waarbij van 
scheuren geen spoor te ontdekken was. 

In de benedenverdieping was een Moniertrap aan
gebracht , die gedragen werd door twee doorbroken 
Monierwanden. De treden waren op een staand Monier-
gewelf in beton gelegd. Niettegenstaande de trap 
door eene hoog opstijgende vlam bijzonder veel van 
het vuur te lijden had, was slechts een gedeelte der 
betonmassa rondom de uitsparingen der draagmuren 
vernield, zonder dat de draagkracht der trap, die 
na den brand nog belast werd met een gewicht van 
2304 KG. per M*. verminderd was. 

De Jury sprak als hare meening uit dat de Monier-
constructie volstrekt brandvrij is. 

7°. HET IIOLTGKAXIET VAX OTTO SEXIXI; & Co. 
Deze firma had een vloer van houtgraniet op houten 

liggers opgesteld. De vloer had eene oppervlakte van 
50 M'-., bestond uit platen van 17 mM. dikte en 
werd in hoofdzaak aan de werking van brandende 
petroleum blootgesteld. Afgezien van eenige aan de 
oppervlakte verkoolde plaatsen, was de vloer onbe
schadigd gebleven. Volgens het oordeel der Jury is 
dit materiaal niet alleen tegen vuur, maar ook tegen 
water en hevige stooten bestand. 
8". D E KURKSTF.ES LIT DE FABRIEK VAX GRÜNZWEIG 

& HART.MAXX TE L l D W I I I S H A E E X . 

Deze kurksteen bestaat uit een poreus materiaal van 
zeer gering specifiek gewicht (0.25); zij gelijkt veel op 
de Rijnsche zwemsteen en wordt vervaardigd uit 
kurkafval met een bindmiddel van fijn kolenstof en 
klei. Het materiaal was ter beproeving aangeboden 
als vuurvaste deur, als een bekleedsel van daksparren 
en als wederzijds bepleisterde muur. De 4 c.M. dikke 
kurkstcenplaten der deur waren aan de eene zijde 
met plaatijzer voorzien en aan de andere zijde met 
mortel bepleisterd. De proef met de deur slaagde in 
zooverre niet dat door een gebrek in den muur het 
deurhengsel losliet en de deur dientengevolge tegen 
de deuropening leunde. Toch hield de kurkmassa zich 
goed, daar slechts '/:•. der dikte verkoolde en het 
overige onbeschadigd bleef. De bekleeding der sparren 
met bepleisterde kurksteen van 4 c.M. dikte was 
slechts daar, waar het pleister afviel, tot op onge
veer 2 cM. dikte verkoold. De 6 cM dikke kurksteen-
platen van den muur in de benedenverdieping waren 
zonder gebruikmaking van ijzer, ter wederzijde be
pleisterd en beide kanten werden gelijktijdig aan het 
vuur blootgesteld. Na den brand bleek dat vooral 
het bovenste gedeelte door het afvallen der bepleiste
ring verkoold was en wel zoodanig dat het gemakke
lijk doorstoken kon worden. Toch stond de wand in 
zijn geheel nog rechtop en de Jury liet zich daarom 
gunstig over de kurksteen uit. De aanbeveling der 
stof berust hoofdzakelijk hierop, dat zij. aan een 
hevig vuur blootgesteld, wel verkoolt maar niet ver
brandt en zelfs na verkooling nog eene zekere stabili
teit behoudt. 

De Jury had de geldprijzen slechts voor de 5 expo
santen , die zich in 1 S.Sij aangemeld hadden, ter be-
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schikking gesteld cn deze werden uitgereikt aan: 
1 ° . de Acticngesellschaft für Monicrbauten, 
2". de firma A. & O. Mack, en 
3*. C. Schubert te Breslau. 
De nagekomen inzenders ontvingen diploma's en 

eervolle vermeldingen, waarbij valt op te merken dat 
de diploma's gelijk staan met de geldprijzen. Met 
diploma's werden o. a. bekroond: 

de firma Otto Sening & Co., voor houtgraniet, 
de firma Grünzweig & Hartmann, voor kurksteen, 
de firma Schultz & Co. voor trappen van kunst

zandsteen , en 
Paul Stolte, voor het systecm-Böklen. 

Vragen wij ons af welke waarde aan deze proeven 
moet toegekend worden en welk nut zij voor den 
architect of vakman bij het doen eener keuze uit de 
vele constructies hebben, dan moet al dadelijk toe
gegeven worden dat de toepassing eener constructie 
of het gebruik van een bouwmateriaal natuurlijk niet 
uitsluitend afhangt van den meer of minder grooten 
weerstand tegen vuur en dat daarbij in den regel nog 
veel meer op andere voorwaarden gelet moet worden, 
b.v. op den weerstand tegen weersinvloeden, op 
slijtage en draagkracht, op de verhouding tegenover 
andere bouwmaterialen en voorts of de stof bestand 
is tegen vocht en de toepassing ervan niet met 
bezwaren gepaard gaat; ten slotte speelt het bedrag 
der kosten daarin ook eene groote rol. 

Bij de toepassing van eene constructie zal het boven
dien de vraag zijn of het verwerken der bouwstof zoo 
eenvoudig is, dat dit door elk knap ambachtsman, 
zonder gevaar voor mistasting, kan geschieden. 

De directeur der brandweer Stude wees reeds in 
zijne rede op het verschijnsel dat de qualiteit van 
sommige fabrikaten, tengevolge der concurrentie, dik
werf kort na hunne invoering vermindert, waarbij nog 
komt dat de exposanten voor deze proeven hun beste 
beentje voorzetten en natuurlijk materiaal eerste qualiteit 
en uitstekend werk leveren. 

De meerdere waarde dezer brandproeven tegenover 
vroeger gedane dergelijke proeven bestaat hierin dat, 
zooals reeds werd opgemerkt, zoo goed mogelijk een 
werkelijke brand werd nagebootst en ook de ver
schillende constructies die in werkelijkheid zeer nabij 
kwamen. Het was voor den toeschouwer voorts interes
sant op te merken hoe verschillend de uitwerking van 
vuur op brandbare stoffen, b. v. hout, was. Terwijl 
somwijlen in eene localiteit zich een sterke gloed 
ontwikkelde, werden eenige houtstukken op den vloer 
ternauwernood verschroeid, waarschijnlijk omdat de 
koude, het vuur voedende, luchtstroom hen van den 
vuurgloed scheidde. Zoo zou men o. a. van de flink 
opstijgende vlammen met hare hooge temperaturen 
verwacht hebben dat zij de zware houten stijlen sterk 
zouden aantasten; dit was echter niet het geval en 
dit kan men behalve uit de bescherming, die de 
verkoolde korst aan het inwendige der stijlen bood, 
ook daaruit verklaren dat deze vlammen de aanwezige 
zuurstof geheel voor zich in beslag namen en niets 
voor het eigenlijke branden overlieten. Een vrijwel 
daarop gelijkend experiment kan men zelf maken 
door een lucifer vlak boven het glas eener brandende 
lamp te houden; de lucifer zal eerst goed branden 
zoodra men haar van het lampeglas terugtrekt. 

Voor de ter beproeving opgestelde muren of wanden, 
had men eene zeer goede vergelijking in het oude 
muurwerk van het huis. Zoodra zich in eene localiteit 
het vuur sterk ontwikkelde, viel de bepleistering van 
het muurwerk af en bij hevigen gloed barstten ook 

sommige steenen. Toch hield over het algemeen het 
oude muurwerk voortreffelijk stand. Geen strek boven 
een kozijn stortte in, niettegenstaande het oude bouw
vallige huis door en door werd uitgebrand. Wij kunnen 
hieruit geene andere gevolgtrekking maken dan deze, 
dat de gewone baksteen, zooals zij ten onzent gebruikt 
wordt, bijzonder goed tegen het vuur bestand is. 

Voorts gaf de brandproef nog gelegenheid de groote 
poreusheid der bakstcenmuren te leeren kennen. Men 
mag aannemen dat het verschil in luchtdruk tusschen 
het inwendige der brandende localiteiten cn de buiten
lucht van niet veel beteekenis was, maar toch trok 
de rook door de voegen van 25, ja van 38C.M. dikke 
muren sterk naar buiten. 

A l vertoonen de proefnemingen ook hier en daar 
gapingen en al ligt het arbeidsveld op dit gebied 
nog vrijwel braak, terwijl voorts sommige proeven 
met reeds vroeger gedane overeenstemmen, zijn vele 
nieuwe cn leerrijke ervaringen opgedaan, waarvoorde 
vakwereld hun, die het initiatief tot deze onderneming 
namen, niet genoeg dankbaar kan zijn. 

OPGRAVING T E DJOGJAKARTA. 
Het bestuur der Archeologische Vereeniging te 

Djokjakarta heeft verslag uitgebracht van de werk
zaamheden aan de tempels te Prambanan en Sódjiwan 
gedurende de maand Mei 1S93. 

Aan den voet der Prambanan-tempels werd de ont
blooting van den steenen wand voortgezet. Nieuws 
werd daarbij niet gevonden; de wand zet zich onaf
gebroken en weinig geschonden voort; alleen helt hij 
op enkele plaatsen over, doch het zal niet moeilijk 
zijn, dit te herstellen. Wij zijn nu gevorderd tot on
geveer de helft der westelijke face, doch dit gedeelte, 
het moeilijkste, zal wel niet zoo spoedig gereed komen, 
daar wij hier door de enorme massa steenen moeten 
heenbreken, afkomstig van de ontblooting der hoofd
tempels, nu twee jaren geleden. Wij hopen evenwel 
tegen het einde der volgende maand den wand tot 
den grensweg (noordelijken uitgang der tempelgroep) 
ontbloot te hebben. 

Aan het boren van gaten, enz. ter herstelling der 
gebroken godenbeelden wordt met ijver gewerkt, ter
wijl ook nog andere kleine werkzaamheden op het 
terrein, in het belang der conserveering en netheid 
der tempelgroep, verricht worden. 

Met het ontblooten van den Sódjiwan-tempel kwamen 
wij gereed. Uit een archeologisch oogpunt kregen 
wij daarmede een schoon resultaat, door het vinden 
op een altaar en in nissen van beelden, die op het 
zuiver boeddhistisch karakter van dezen tempel wezen. 
Het aanzien van dezen tempel is zoowel uiterlijk als 
innerlijk uiterst eenvoudig; de wanden zijn sober ge-
orneerd, de inwendige zelfs in het geheel niet; ter 
halve hoogte zijn zij voorzien van poortvormigc ramen 
zonder eenig versiersel. De trap heeft eenige weinige 
versiersels links en rechts, doch is, helaas, zeer ge
schonden. 

Door den hoofdingang (eene hooge, smalle poort) 
daalt men eenigszins af in de tempelkamer; achter 
in, tegen den oostelijken wand aan, bevindt zich 
over de geheele breedte der kamer, dus van den 
noordelijken tot den zuidelijken wand, eene console, 
waarop een altaar en twee voetstukken voor beelden 
voorkomen. Op het noordelijk voetstuk rust een nog 
geheel ongeschonden, schoon gebeiteld Boeddhabeeld, 
terwijl het hoofdbeeld, eene zittende Boeddha, echter 
uit zachte, witte steen gehouwen, aan stukken op 
den bodem der kamer wordt gevonden. Het beeld, 
waarvoor blijkbaar het zuidelijk voetstuk bestemd is 
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geweest, werd niet gevonden, zoodat het vermoeden 
gewettigd is, dat het in vroeger tijden vóór de in
storting weggenomen is. In de noordelijke en zuidelijke 
wanden bevinden zich, in nissen, twee rijk geor-
nementeerde beelden van goden uit het Boeddha
pantheon ; jammer genoeg waren beide door neerge
vallen stukken van dc coupolc geschonden. 

De punt voor het altaar werd uitgegraven; daarin 
werden gevonden eenige dunne gouden plaatjes, 
voorstellende een schildpad, een naga enz., en eenige 
verkoolde beenderen. Een urn met asch werd ver
geefs gezocht. In den N.W. hoek werden de resten 
van een geraamte gevonden, waarvan de schedel 
vrij goed geconserveerd was gebleven. 

Wij nemen ons voor, dezen tempel, na geheele 
ontblooting, te doen opmeten en komen er dan nader 
op terug. 

Door de krachtige hulp van ons bestuurslid, den 
heer 1 lempenius, administrateur van Tandjoeng- 1'irto. 

" werd de Tjandi Kali-Bening onderhanden genomen; 
het omstaand geboomte en de hinderlijke paggers 
werden verwijderd, zoodat deze tempel thans van 
drie kanten reeds op verren afstand in het oog valt. 
Natuurlijk werd ook de tempel zelf van alle onkruid 
gezuiverd. 

J . A. A W A L D O R P . 

De ingenieur J. A. A. Waldorp is in den leeftijd 
van 69 jaren overleden te Parijs, waar hij sedert zijn 
terugkeer van de werken aan de Plata-rivier zich 
metterwoon gevestigd hatl. 

De overledene, in 1824 geboren, werd aan de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda tot ingenieur 
van den Waterstaat opgeleid en verkreeg zijne aan
stelling als adspirant-ingenieur in 1844; in 1S49 werd 
hij ingenieur 2e klasse, in 1857 ie klasse, in 1867 
hoofdingenieur 2e klasse en in 1874 hoofdingenieur 
ie klasse. 

In i860 verwisselde Waldorp zijn werkkring bij den 
Waterstaat met dien voor den aanleg der Staatsspoor
wegen hier-te lande. In latere jaren werd hij belast met 
d̂ n aanleg der drinkwaterleiding te 's-Gravenhage en 
zien wij hem als ingenieur-adviseur der Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij optreden ; ook de Rijnspoorweg
maatschappij stelde de talenten van den overle'dene op 
prijs door hem tot adviseur te benoemen. 

Den io d c » December 1871 verliet Waldorp met 
onbepaald verlof 's lands dienst en begaf hij zich naar 
het buitenland, waar hij zich vooral beroemd maakte 
door den bouw der havenwerken van Knsenada (zui
delijk van Buenos-Ayres aan de IMata-rivier). In Oc
tober 1S91 werd hij eervol met pensioen uit \s rijks 
dienst ontslagen. 

Aan Waldorp waren meermalen door onze en 
buitenlandsche regeeringen adviezen over verschillende 
waterstaatswerken verzocht. 

Hij was ridder van den Nederlandschen Leeuw, 
commandeur van dc Eikenkroon en ridder van vele 
buitenlandsche orden. 

In hem gaat een man verloren, die zoowel in als 
buiten zijn vaderland den goeden naam der Neder
landers als waterbouwkundige ingenieurs hoog hield. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'n-(iu\vKNii.\t.K. Do Miiisti-r van Binnenlandse he Zaken brengt 

in de Staatscourant ter kennis van hen, die het examen van ge
ëxamineerd en beëedigd landmeter wenschen af te leggen, dat zy 
zich daartoe vóór 25 Augustus, e. k. schriftelijk by het Departement 
moeten aanmelden. 

j De Pnrysche correspondent der .V. A'. O. is in staat gesteld 
j de volgende bijzonderheden mede te deelen betredende iiet feest

gebouw, dat men voornemens is te Scheveningen te bouwen. 
liet feestterrein ligt — zooals men weet — achter de huizen 

aau ile Wusscnunrschc straat en zal ecu uitgang hebben op deze 
straat eu aau deu l'arkweg. liet middengedeelte, in den vorm 
van een langwerpig vierkant, is tot tuin bestemd, aan drie kanten 
door open galerycn, ter breedte van tï M., te omgeven, waarop 
aan de beide lange zijden, evenwijdig loopeude met de Wasse-
uaarsehe straat, winkels zullen uitkomen. 

1 taaroinhccn zijn de verse lullende tentoonstel lingszalen gepro
jecteerd: op het noorden eeu seliilderijeuzaal van 35 bij 18 M.; 
daarnaast, met ecu ingang aan deu l'arkweg, eeu hal voor heeld-
houw werken: vervolgens, parallel met de korte tuinzydc, aan den 
kant van het A'ur/uui.u een ruimte voor het ter bezichtiging 
stellen van voorwerpen van rransche kunstnijverheid, de zooge-
uaumdc olijets d art, welkt.' steeds aan de tentoonstellingen op 
het Champ de .Mars een bijzondere aantrekkelijkheid geven. Deze 
ruimte zal aansluiten aau een overdekte 10 M. hreede passage, 
aau weerskanten met winkels, welke, naast het hotel Altenburg 
gelegen, den hoofdingang zal vormen voor het paviljoen. 

Tegenover de afdeeling der objets dart aan de overzijde van deu 
tuin en over de geheele breedte van het terrein bestaat het plan 
om een navolging iu het klein te maken van de machine-galerij 
op het Champ dc .Mars, welke galery1 beschikbaar /al blijven tot 
liet houden van landbouwtentoonstellingen, concours hippiipics, enz. 

Maar er komt nog iets bij, en dit /al het geheel tot een nieuwtje 
maken in Holland: een tooneel, geschikt tot het geven van 
Operettes, grenzende met den achterkant aau dc groote galery 
en nan tie voorzijde uitkomende op den tuin. Daarvoor een vier
honderd fauteuils, en men kan er zich gezeten denken als iu een 
der zomertheaters van de Champs Klysées te l'arys, welke illusie 
nog versterkt zal worden tloor een restaurant niet terras, waar
voor tie ruimte zal worden afgenomen van het zaaltje voor de 
objets d a> t. 

Onder tie r'ranschen, die toezegging gegeven hebben om deze 
onderneming te zullen steunen, noem ik Borger en de hoofd
mannen vuu de Puryschc tentoonstelling van 'SU. (Jeopend ge
durende het badseizoen, het eerst in 1H;I4, zal dit feestgebouw, 
waarvan de bouw op een paar honderdduizend gulden is geraamd, 
een aantrekkelijkheid te meer aan Scheveningen kunnen geven, 
vooral wanneer, gelijk in de bedoeling ligt tier ondernemers, het 
mogelijk zal zijn iu de tentoonstellingszalen elk jaar verzamelingen 
van nieuwe, nog niet tentoongestelde kunstwerken bijeen te brengen 

AMSTKKUAM. De hoogleeraar-dirccteur van de Rijks-Academie 
van beeldende kunsten, brengt ter kennis van beu, die voor den 
cursus IS!J;{ 114 tot de lessen wenschen te worden toegelaten, dat 
zij daarvan schriftelyk aan hem moeten kennis geven vóór deu 
Hu Sept., onder overlegging van: 

lo. een hem of hiar betredend uittreksel uit de geboorte
registers van den burgerlijken stand, en 

Mo. eene opgave der cursussen, welke men wenscht te volgen. 
Het toelatingsexamen zal aanvangen Maandag 25 Sept., des 

morgens te 'J uren, in het academiegebouw (Stadhouderskade 8ti)t 

terwijl de lessen zullen beginnen Maandag 2 Oct. daaraanvolgende. 
Zy die bij hunne schriftelijke kennisgeving mede kunnen over

leggen de akte van bekwaamheid in het handteekcueTi voor 
middelbaar onderwijs (M1)- zijn van het afleggen Tan bovenbedoeld 
toelatingsexamen vrijgesteld. 

Aan leerlingen van tien vorigen cursus, die opnieuw wenschen 
te worden ingeschreven, wordt verzocht schriftelyk van dit ver
langen bericht te geven vóór den lln September. 

Het leergtdd, waarvan het stortingsbewijs bij den aanvang van 
het leerjaar moet worden ingeleverd, bedraagt voor alle lessen 
ƒ 100, voor lessen van éénmaal 's weeks / 10, voor lessen van 
tweemaal 's weeks ƒ20, en voor lessen van vier- of meermalen 
's weeks / 40. 

— Ter Secretarie is ter lezing nedergelegd een praeadvies 
van lt. en W.. in zake ecu adres van het bestuur der timmer-
lietleu-vereeniging: DOOP Eendracht I'erbctering, houdende verzoek, 
dat de voorschriften, door B. eu W. gegeven ten opzichte van 
den ouderlingen afstand der balken bij den bouw van perceelen, 
worden nageleefd, of anders in art. 318 der algemeene politie
verordening worde bepaald, dat tusschen een bepaalden afstand 
van de muren de balken eene bepaalde breedte eu dikte moeten 
hebben eu een bepaalden afstand onderling. 

Met de commissie van bijstand iu het helleer der Publieke 
Werken zijn It. en W. van oordeel, dat de bezwaren door adres
santen aangevoerd, ongegrond moeten worden geacht en er geene 
aanleiding bestaat ten opzichte van het behandelde onderwerp, 
nieuwe bepalingen iu de algemeene politic-verordening op te nemen. 
Zij stellen «lus voor aan adressanten te berichten, dat er g( 
termen zyn om aan hun verzoek te voldoen. 

KII.VM. De gemeente is door aankoop eigenares geworden van 
het, uit een oudheidkundig oogpunt, allerschoonste huis der stad. 
Het schynt in de bedoeling te liggen dit huis voor teekenschool 
in te richten. 

OosTsTfcXLiMiWEitK. Voor de vacante herrekking vau gemeente-
architect, op eene jaarwedde van /"500 met uitzicht op bijbe
trekkingen, gevende /' 125 'sjaars, waarvan wy de oproeping in 
het vorig nommer mededeelden, hebben zich 40 sullicitauteu 
aangemeld. 

geen 
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o-
P E B S O N ' A L I A . 

— 1>Ü K o n . besluit i* iian .1. l i . vun 
Haersolte, op /(jn verzoek, eervol ontslag 
verleemi uit zijn betrekking vun ingenieor-
verilieuteur vun liet kadaster, beaondeOB 
aanspraak op pensioen, en zijn benoemd 
tot ingenieur-verificateur vun liet kadaster 
.1. 'I'. Hesscls en .1. .1. ili' k o n i n g » , tlniu* 
landmeters vnn de le kl . vnn liet kmliister. 

— Hg beschikking vnn den .Minister vun 
Waterstaat, Handel en Nijverheid is. met 
1 S e p t 18H3. den opzichter vnn den K i j U -
wuterstnnt der 2e kl . .). II. .1. Looit', op zjjn 
verzoek, wegens lielinumsgehreken, eervol 
ontslag uit 's llijks dienst verleend, behou
dens aanspraak op pensioen. 

— T o t tijdeiyk ingenieur le kl . hij deu 
aanleg vun Staatsspoorwegen is benoemd de 
tijdelijke scoticchof niet den rang tan iag. 
2e k l . bg den dienst der Staatsspoorwegen 
ter Sumatra's Westkust, J . \ V . I'ost. 

— T o t adsistent aan de polytechnische 
school te Helft zijn benoemd: 

voor het tijdvak van I Sept. 1898 tot en 
met i l l A u g . 1HÏI4, voor graphostatica en 
wcrktuiglver de heer I'. J l . V e r l i o e r k x ; 

voor het tijdvak van 1 Oct . IS'.IU tot en 
met ill A u g . 1HU4, voor de werktuigbouw
kunde, de heer X . C . II. Verdam. 

Ontslagen uit 's lands dienst de gew. 
opz. 2e k l . bjj den waterstunt en 's lands 
burg. openb. werken in X c d . - l n d i é ' l i . V a n 
He Beek. 

— De heer \ V . Engelenburg, udjunct-
ingenieur bh' de .Mantsebappij tot exploitatie 
vnn Staatsspoorwegen te Zwolle, is benoemd 
tot hoofdadministrateur der Singkep T i n -
uiaatsehappij. 

— .Met I October n. s. wordt de ingenieur 
der 2e k l . L . .1. K . van Waveren overge
plaatst vun 's Kjjks werf te Wil lemsoord 
naar die te Amsterdam en de udspiraut-
ingeiiieur J h r . ('. Kuppard vnn 's Rjjka werf 
te Amsterdam nnnr die te Wil lemsoord. 

— A n n de volgende Nederhuidselie schil
ders z|jn op de wereldtentoonstelling te 
('hiengo medailles toegekend: X . Itastert. 
J . K e v e r , I). de la J l a r en (I. Poggenbeek. 
allen te A m s t e r d a m ; II. B l o m m e n cn I'. 
Gabr ie l , beiden te Schevcningon: T h . tie 
l iock, Jacob .Maris. A lber t Neuhuijs. I'll. 
B a d é e , W . Tho len en Jnn Yroljjk, uilen in 
den Hang: W i l l e m Maris. Marguerite Itoosen-
boom cn II. .Melis, allen te V o o r b u r g ; T . 
Orl'ermans te ('barlois. Aipiarelleti: I'. Josse-
liu tie J o n g . J l . van der Jlaarel en Albert 
Neuhuijs, uilen ia tien H a a g ; .1. Wcissen-
briieli te L a r e n en .1. K e v e r tc Amsterdam. 

— D e heer 1. Kranen, adjunct-ingenieur 
2e klasse bij tie Ivvpl.-maatscliappij t e / w o l l e . 
is met ingang van 1 Sept. benoemd tot 
adjaaet-ingenieur l e klasse. 

— De Gemeenteraad tier residentie heeft 
den heer A . K . ('. Sommer, wiens betrekking 
van schilder-decorateur vun den l-'rnnselien 
schouwburg tien i l ln Augustus e. k. eindigt, 
opnieuw voor den tyd vnn een jaar als 
zoodanig benoemd op eene jaarwedde van 
/' 2000. 

V A C A N T E H E T R E K K I X G E X . 

— T e e k e a a a r , goed kunnende tletail-
leeren. Salaris /1,0 ü / 7ü 's maands. Adres 
de architecten V a n Gendt en Xierutid te 
A r n h e m . (Zie ad-.erl.in no. 88). 

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

Teekenaar. 
D e a r c h i t e c t e n V A N G E N D T e n 

N I E R A A I ) , te Arnhem, verlangen,om 
n n in i (1 i l e 11 ij k in funct ie te t r e i l e n , 
e e n b e k w a a m teekenaar . t evens 
g e e d kunnende détaiUeeren. S a l a r i s 
rtm • f 7 « 's maands. 

l l l lU lOlCl lvJ l l l l l 1111(1 

4 > ii I in :• li I <-1 i i i - van It It l'. II.\. 

D e ttntranger der Registratie rn 
Domeinen i e BREDA za l o p V r i j d a g 
N Ne litem lier INJKi t b s m i i h l a g s te 
I5J u r e n , in het kof f iehuis „ t l e H o u r s 
v a n B r e d a " v a n JL Vlasblom, i n he t 
o p e n b a a r aanbeste (1 e n : 

Het aan leggen van den ves-
t i i i ggro i id te II K K I » A 
tusschen deu Xui i l -Oost 
B u i t e n s i n g e l , de alge
meene begniaf'plaats, « l en 
weg om «Ie Loopschuit*. 
«Ie X i e u w e t>inneken-
s traat en «le p u i l i e u l i e r e 
e r v e n langs « l ie s t r a a l . 

D e b e s t e l l i n g g e s c h i e d t bij e n k e l e 
i n s c h r i j v i n g . 

l i e t B e s t e k niet t w e e t e e k e n i n g e n 
l igt na i'1 A u g u s t u s 1S!I3 ter i n z a g e 
a a n de k a n t o r e n d e r R e g i s t r a t i e en 
D o m e i n e n te 's Ilertogcnliosch, Heigen-
op-Zoom en Breda en is a a n laatst* 
genoemd k a n t o o r v a u 23 A u g u s t u s 
1898 al' t e g e n b e t a l i n g v a n / I per 
e x e m p l a a r te b e k o m e n . 

D e a a n w i j z i n g in loco w o r d t g e g e v e n 
o p M a a n d a g 4 .September , ties n a m i d 
d a g s te 1 u u r . 

N a d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n te b e k o m e n 
bij tien h o o f d o p z i c h t e r v o o r de o n t -
i n a n t e l i n g s w e r k e n 1'. V A N D E E R V E 
J z . te BKKIIA. 

AANBESTEDING. 
D e D I R E C T E U R tier G e n n t f 

G a s f a b r i e k te Arnhem za l o p M a a n 
d a g %l A u g u s t u s l8M,detnamid-
tlags ten 2 u r e , i u h i t o p e n b a a r , ten 
k a n t o r e tier f a b r i e k 

H H I I I senteden: 
J . H e t bouwen v a n een l 'Ol t -

T I E K N I I I I N J K niet P I T 
v ooi* een weegl irug. 

2. Het ho i inen v a n een 
C O K E N - K I L J E T - A E I a E -
V E K N H l ' I N J E . 

3. Il«'l m a k e n v a n een K A X -
T O O I t T . l t : i n de steenen 
koleuloods niet l ' l ' T vimr 
eene weegbrug. 

4 . H e t i n r i c h t e n v a n «len 
k u i p v a n gashouder \ o . I 
tot T E E K - en A J M O X 1 A -
W A T K H P I T . 

5. H e t metselen v a n een 
H M I B I I I It a a n de Nai
rn inkgeest f a b r i e k . 

A l l e s i n é é n p e r c e e l . 
•turning / 11750. 

B e s t e k met 3 t e e k e n i n g e n l i g t t e r i n 
l a g e aan tie f a b r i e k e n is t e g e n b e t a l i n g 
v a n fl.— a l d a a r te v e r k r i j g e n . 

A a n w i j z i n g za l geschieden o p M a a n 
d a g 14 A u g u s t u s lS'.IH.ilos v o o r i n i d d a g s 
te 11 uur. 

I n l i c h t i n g e n a l l e w e r k d a g e n v a n 12 tot 
2 uur n a m i d d a g , ten k a n t o r e v a n d e n 
A r c h i t e c t A . R . F R E E M , Driekoningen-
straat Xo. 4. 

De Directeur, 
.1. B L O M S z x . 

Snel Lichtdrukpapier 
vau u i t m u n t e n d e kwal i te i t , dat 
i n li ii 4 m i n u t e n bij b e t r o k k e n l u c h t 
z u i v e r e v lekke looxe a f d r u k 
k e n geeft . R e e d s bi j v o o r n a m e 
f a b r i k a n t e n in gebruik, a l s : 

ETABLISSEMENT FEIJENOOBD 
M A A T S C H A P P I J DE MAAS 

M A A T S C H A P P I J DE SCHELDE 
K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S C H E 

G R O F S M E D E R I J , 
G E M E E N T E - A R C H I T E C T te Leiden 

V II /.. 
Al leen vri'ki'iiul.uar liij 

Wed. S. BEUEMCTÏÏS. 
tlagatijn ran I'lifiieren. 

II iMII.I.simi lthl.ltl.l 
ItOi TDICI»AM. 

-O 

VOOB 

R O N D E 
Fabriek-

SCHOORSTEENEN 
O p te bouwen 

zonder stijgers. 

Alf. Bussel 
TE6ELEU. 

O-
26.S 

v a n w e r k e n in z i n k en a n d e r e meta
l e n te Delft bevee l t z ieh aan v o o r de 

leveringen van alle mogelijke ornamenten 
in lood, z i n k en k o p e r en v o o r a l 
o o k voorKunstsmeei l werken n a a r 
i e d e r e te g e v e n t e e k e n i n g . 

Tegen betaling vau /"«*.— lullon franco WOT 
den toegezonden : 
le. Cata logus v a n o r n a m e n t e n in 

lood en Kink . 
2e. „ „ v o o r ge smee i l - i j z eren 

trapltalusters en 
balusters met z in
k e n ornament . 

3 c . „ „ v o o r j a l o u z i e -
k a p p e n . 

Bij bestellingen van iniiisteua 1 30.— wordeu 
de twee gulden gerestitueerd. 

F . W . B R A A T . 
( • B A T I N ! 

I X O E X I E l ' R S , A R C H I T E L ' T K X e n B O U W -
K l ' X D I G L X . nog niet in het bezit van m ü n 
I' i ' l l - i ' i i l l m u l v o o r I. ie lil druk kei l , 
vragen die aan 

A L E X . V A X D U I K . 
PHOTOGRAAF, 

T A s i M A V S T K A A T . I » K \ H A A I . . 

-O 

Mozaïktegels. 
i--.su r. i . N c i i v. en F K A X N C H E 

Vloer - en AVandtegels . H o u t e n 
P a r k e t v l o e r e n . L e g g e n eu a a n 
ze t t en d e r tegels tloor speciale werk
lieden. Hess i i i lmekei i en Pr i j s -
< 'nu i'.i n t en te b e v r a g e n e n monster
kamers te b e z i c h t i g e n bij 
Amsterdam I I Ognrl 's-G rannhagc. 

22i iSpuis lra i i tU' J> 001111.Wagenstraat 114 

Groote voorraad. 

KUNSTSMEDERIJ. 
S P E C I A L I T E I T in Kuatuaee4wer-

keii. l-'iguur-ornu ment versiering. Krr l i ime-
liorden en «Sch i lden . liOSTWKIK toe-
Bchnifhare H e k k e n , K e r k o r n a m e n t enz. 

II. .1. N H I O X N JrdiJkema. 

KTh.VANVl IEESWIJK, 
Inslitiitutt liêtittter. 

Aanleg van Electrische Geleidingen 
L Ü T H E R S C H E B U R G W A L 17, 

bij de Groote Murl,t,DEX 11A A G. 

.FAAZEN 
X 1 . I J I E 4 » E X , Molens traat 1SN. 

Cafi'-Itestaiirant. 
Eigenaar T l i . C . B O M i K K S , 

wordt 11.11. A A X X E J I E R S en K K I / I G l ' . K S 
b e l c f i l nanbevtilen. 

v o o r K L I T - en D A K B E D E K K I N G ei 
in diverse k leuren, levert 

F i r m a II. I loogh w i n k e l , Gorinc.he 

KRIJTWIT!!! 
Bijzonder geschikt voorde vulling 

vnn llrmiilkiiNtPii. Mtueailoor-
werk, Wtonvrrf enz. 

VEKEMAl. E RIJ vim 

P. V I S S E R D z . 
homf ajd Zoon. 

l l i lve i 's i imsel ie I j z e r g i e t e r i j 
en J l n r l i i n c f a h r i e k 

E N S I N K & C ° . 
«. rol'-iiieile cij. — Umereonstrurt U's. 

Ö I E T W E R K E X voor liet I I O l ' W V A K . 
I N S T A L L A T I E S v o o r F A B R I E K E N . 

IMOEHERS! Will IJHT 
S t e e n - , P a n n e n - en Tegelfabriekanten, 

BOOM ibij Antwerpen, i 

IIA XI» HI. I X 

Binnen- en Baitenlaodscbe 

BOUWMATERIALEN. 
.. i T r e k » e g. 

J lagazgnen: | fogfantStt^ 's-Haa-e. 
Adres voor Xederlaiitl Trekvveit •» nnlijj 

het I l o l l . S|,oorwt'g-Stiition 'fGravtnhagt. 
Steeds voorhanden auu tie Fabrieken en 

Magazijnen ruime voorraad BelajlMlie 
Nteeii , UU"- cn Waalvo i in . 

Rietplanken 
u i t d e f a b r i e k v a n 

AWW tv* CV 
opvolgers van 6IR&DDI BRDNMER & Co 

i n voorraad bij 

Dlllh I) \hll 
Schiestraat 10, Rotterdam 

Uyaniscpriiiriclifiii». 

H. LENSINK, 
HouTiiAxiiKi-, AHXHE.M . 

levert pasklaar uekyantseerd (rot 
en Ewanivi'll) 

Rastorworken, Schuttingen, Vloeren, 
Vloerrl l i l ien. Broe l l inkkrn , enz. en/.. 

E e n i g z e k e r w e r k e n d r e u k - e n 
k l e u r l o o s m i d d e l . 

Atelier voor Kunstglas in Lood, 
P. J. FEL IS, Utrecht, 

bekroond WINSCHOTEN 
voor U H I t K K X eu p a r t i c u l i e r e 

«KBOUWKS 
Soliede be werkuur. Spoedige bediening. 
CONCC1111EEHEXDE l'UU/.EX. \ 

\iciiwc viiiiliiiu-

MORTELMOLEN 
voor H a n d - . S t o o m en t.its-

krael i t van 
G U S T A A F W O L F F J R . , 

« , # . » » # ; . » . IIentithttten. 
O p li i't' n a s I VI II 3. p e e li li r. 

Hotifd-Vertegen woortliger voor Xctlerlantl het 

Tcclini»cli llnrcaii 
JOIIAN ROIJAKKBRS, 

MMMtMmxm, (2) 
h(j wien eene machine te bezichtigen is, 
waiirinede proeven kunnen «remankt worden. 

A l l c s l i li van lt*vrrili* Woh'iiw. 

CREOSOOTOLIE. 
Creosootolie ter voorkoming 

van bedelf van HOUTVL* IE
R E N , S C H U R E N , SCHUTTIN
G E N , S C H 0 E I 1 N G E N , wordt 
door ons geleveul in vaten van 
± 150 K u . netto ad f\Q.~ 
per 100 K". fust vrij. 

R U T T E N & O. 
X n o r d w a l . D « n H w , 

V. >11M'HTKIlT" 
IlilelttiliiliHlirial Yet. M . 

A M S T E R D A M , 
luriohting voer uanle^ vnn Kleetrische 

ve i-l ie lu i na;. Fabriek vnn l . l ' l ' I I T D U l ' K -
D E U K 0 P E X E K 8 , E L E C T R I S C H E S C H E L 
L E N T E L E P H 0 0 N 8 , B L I K S E M A F L E I 
D E R S en S P R E E K B U I Z E N . 

ROLLUIKEN 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

^ L 3 I « r r i > 1. 

(jroothandel in Bouwstoffen. 
K r u i - adres van TER HA COTTA en C E M E N T S T E E N E N 

BOrW-OÜXAMEXTEN en T U 1 N S I E R A D E N , ook volgens 
teekeningen (5) 

vnn Staal of vnn Hout worden sinds ISOO 
onder garantie geleverd tloor den uitvinder 
en fabrikant W II.III.I.U T I L M A X X M , 
Kemsrheid . 

G e n e r a a l A g e n t voor Xederland en Koloniën: T tb T I S S O T J r • AMSTERDAM. 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 
K O N I N G & B I E N F A I T , 

A m s t e r d a m . 
M E C H A X I N C H en C H E M I N t ' H O X O E K Z O E K van 

Minerale en Plantaardige Oliën en Vetten. 
Tarief a$t aetësrraae rer/Jrijfflnnii: 

H. «F. W ESS ELS. 
H A N D E L A A R in « j n e H o u t w a r e n , ajs Miilioiiti- , Xote i i . Kseh-

d o o r n . AVIt- of Nteenbenkenl io i i t enz. _ 

O.-Z V O O R B U R G W A L 12S, A M S T E R D A M . 
Bent» inleen raar Stut at-. Trimt- en Hiilnigtianeelen. 
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T11EOD. FER1). BIEHIIOHST, Haarlem, 
F A B R I K A N T ^ vnn M a r m e r - M o z a ï e k - , (< r a n ito . ' [Houten P a r k e t - en H o n t g r a n l e t v l o e r e n 

uit de FABRIEK van O T T O S E X I X t » * C o . te Potoehastpel. 

5 S 

0?" 

£ 1 1 = -

E e n i g 4'oneeMHiwiiii rit» voor X e d e r 
l a n d van de 

Lavacenie i i l r iee le i i en 
f»eweirkappen 

uit de Fabriek van den Ingenieur O T T O 
B ö l i E E X . te f.eiuffett ajlf. 

S c h i t t e r e n d e rexul ta ten niet de tc 
H e r l i j n g e n o m e n v u u r p r o e v e n . 

Gocdkoopcr en beter dan Cement-IJzer-
werken. systeem-MONIEB. 

i . Op de Technische llooge-
scbool te •##>»«•/»<•*» genomen 
1' r o e f'b e I as t i n g e n hebben 
getoond dat Eava-Ce inent 
( •ewcl fknppcu . !> c.M. dik 
en slechts 4 5 K G . wegende 
I ij eene spanning van 1 0 5 cM. 
«SS , KMI K G . gedragen hebben. 

Men verlange P R O S P E C T U S 
onder opgave van M a t e n of 
SrhctMen. 

BRANDVRIJE * » » » e l op I, •atoa- a i » 

'""•'«,ei, 

HOUTGRANIET. 

£ 9 TH. W. SANDERS & C°, 
Oliemic&liëii. g. 

| Ë I. A l R I E KU lt A C H T 73. A M S T U K D A M f> 
g * leveren tot zeer b i l l i j k e prijzen spec iaa l v o o r H H . bouw- § 
«— o n d e r n e m e r s : 

l'i CARBOLINEUM „AVENARIUS", i 
m Z E K U K A S , S I . A l i l i I, A W O E , M U X I E . 1*1.1 P K W A V E E enz. 

l i o ^ ï u a m s c h e C a r r a r f e / . f j ^ P . J 
mi I» FABRIEK EN KANTOOR: ö f l i -. 

Oran jol>ooinstraa.t 54. *. -
: l S P E C I A A L I N G E R I C H T voor de vervaardiging van : C a r r a - % % 
: * r i e t m a r m e r en g r a n i e t . S c h o o r H t e e n m a n t e l s , E a m 
I - zeer ingen , l ' i i i en . K o l o m m e n , P i l a s t e r * enx., 
I I X A E E E K E E I R E X E X A E M E T I X U E X . 

! The Fredk. Crane Chemical Cie. 
I iinuing-lia ui. 

K A P O X B K A S S O I . I X E . 
Uitstekende vernif* ten dienste van 

i K O P E R F A B R I K A N T E N tot vernissen 
van alle mogelijke ornamenten. 

1 Wordt koud gebruikt, is tegen alle 
weersgesteldheid bestand en droogt 
o n m i d d e l i j k . Wordt geleverdkleur
loos en in kleun». — Uitsluitend ver
krijgbaar bij de Verteijenwoordüjers en 
Depothouders 

H . .1. ( ' O X T E X T cV ('o. 
'M-I.rnreiilinire. 

Prjjucou runten en l'rospeetussen Terkrjgbaar. 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

NAAM-, GEVEL- EN GRAFPLATEN 
vnn Massief W i l - en Zwart Illarmcrg-las 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

KKIISTi: FAKIIIKK i SIERLIJK, /.I 1VII. 
in Nederland. f afgewerkt. 

VAN DIESEN & KERREBIJN, 
K o n i n k l i j k , g e b r e v e t e e r d e G l a s f a b r i e k 

_ HAARLEM. 
Toonl>ïiiilcl>l!»<l«-ii. — !S<'liooll>oi-<Ieii. 

I op de Intern. Tentoonstelling te Amster
dam 1883 bekroond met 

E E R E DIPLOMA i hoogste oude rscheiding). 
H o l l a n d M e h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Bickorstraat 

A B M j T E M M J j . 

DE LIMT&G 0 . , Rotterdam, 
NIEUWE HAVEN N°. 39. N.Z. 

t . r o o t a t e M a s a x U n v a n P a r k e t - e n 
t V a n d t e f f e l * . V r a a g - de tmlna e n s . Ter drukkerjj der Vennoot*. „Hot Vaderland" 

REDACTEUR: F. W . VAN GENDT JGi., VAN-SPEYKSTRAAT 117, 'S-GRAVENHAGE. 

K A N T O O R B E T I M M E R I N G . 

(Bij de plaat) 
Deze kantoorbctimmering is ontworpen voor eene 

villa, welke door ondergeteekende verbouwd werd. 
Plafond, lambrizeering, deur en schouw waren gedacht 
van eikenhout, de zuilen en consoles onder de schouw 
van gepolijst marmer (Jaune de Sienna) en de vakken 
boven de lambrizeering bespannen met imitatie-leer. 
Om dc kosten werd een en ander niet uitgevoerd. 

A. R . F R E E K . 

D E AMSTERDAMSCHE B E G R A A F P L A A T S -
GEBOUWEN. 

In het laatstverschenen nummer van het Vademecum 
der Bouwvakken komt een beschouwing voor over de 
ontwerpen van een der Amsterdamsche begraafplaats
gebouwen. 

Nu rees de vraag of het al dan niet wenschelijk 
is, deze beschouwing tot een onderwerp van be
spreking in ons blad te maken. Hoewel wij aanvan
kelijk meenden, dat het gewenscht zou zijn de zaak 
te laten rusten , kwamen wij toch spoedig tot de over
tuiging, dat wij onzen collega van het Vademecum 
onrecht zouden aandoen indien wij zijn artikel met 
stilzwijgen voorbijgingen. 

In de eerste plaats een woord over den vorm, 
waarin onze collega gemeend heeft zijn beschouwin
gen te moeten klecden. Die vorm is niet die eener 
ernstige critiek, waarbij het tegen behoorlijk gemoti
veerd en het Voor eerlijk erkend wordt; in plaats daarvan 
heeft de schrijver de voorkeur gegeven aan een aaneen
schakeling van bemerkingen, waaruit al zeer weinig 
waardeering voor den persoon des ontwerpers spreekt. 
Wij weten wel, dat in ons kleine land, waar persoon
lijke quaesties aan de orde van den dag zijn, vooral 
op bouwkundig gebied een dergelijke wijze van be
oordeeling in den regel gebruikelijk is, doch meenen 
toch daartegen ten ernstigste te moeten waarschuwen. 
Wat gemaakt is behoort den doorslag te geven, niet 

wie iets gemaakt heeft. 
Wij kunnen ons voorstellen, dat menigeen vreemd 

heeft opgekeken, toen hem de ontwerpen onder de 
oogen kwamen; wij moeten zelfs erkennen, dat wij 

zelf tijd noodig hadden, om eraan te wennen. Men 
is nu eenmaal zoo gewend een gebouw op een kerkhof 
óf in Neo-Grec, óf in Middeleeuwschen stijl opgetrokken 
te zien, en wat ons hier geboden werd, week zoo ge
heel van alle traditie af. Hoe verdienstelijk de teekening 
van het uitgevoerde ontwerp ook was, wij wilden eerst 
het gebouw zelf zien, alvorens een oordeel te vellen en 
zoo hebben wij dan een tochtje naar Watergraafsmeer ge
maakt en het ontvanggebouw in oogenschouw genomen. 
Meer nog dan uit de teekening bleek ons toen, d.it de 
ontwerper afgeweken is van de betreden paden. Moeten 
wij hem daar echter een verwijt van maken? Wij 
gelooven het niet. De bouwkunst wordt meer gebaat 
door het pogen van iemand, die iets nieuws tracht 
te scheppen dan door honderd navolgingen van het 
bestaande. Zelfs al slaagt een dergelijke poging niet 
geheel en al, dan verdient zij onzes inziens toch 
waardeering, indien er althans van een ernstig streven 
bij den bouwmeester blijkt. En dat dit ernstig streven 
bij het maken van het begraafplaatsgebouw-ontwerp 
heeft voorgezeten, zal wel niemand willen ontkennen. 

De ontwerper heeft, met bewustzijn, willen breken 
met de overlevering, en dit zal hem van verschil
lende zijden heel wat aanmerkingen op den hals halen. 
De traptoren aan den voorgevel vooral zal voor 
menigeen een steen des aanstoots zijn. Is echter, zoo 
zouden wij willen vragen, symmetrie een bepaald 
vereischte in een ontwerp? Ook het gemis van een 
bepaalden stijl zal gelaakt worden. Uit de verte schijnt 
het, alsof een middeleeuwsche bouwstijl gebezigd 
is; naderbij gekomen blijken echter de details een 
geheel ander karakter te dragen, terwijl het planten-
ornement geheel op de natuur geïnspireerd is, en het 
ornement in het algemeen een streng symbolische 
beteekenis heeft. Oppervlakkig beschouwd schijnt het 
ontwerp dus uit zeer heterogene elementen te zijn 
samengesteld; toch gelooven wij, dat die elementen 
op geschikte manier met elkander versmolten zijn tot 
een bouwtrant, die, al moge hij niet iedereen bevre
digen, toch een sterk persoonlijk cachet heeft. 

Juist hierin, dat de ontwerper gepoogd heeft, iets 
persoonlijks te maken, schuilt o. i. de verdienste van 
het ontwerp en het doet ons genoegen, dat meerdere 
Amsterdamsche bouwmeesters een soortgelijk streven 
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bezielt. In liet bijzonder bij den Stadsschouwburg in 
aanbouw is dit waar te nemen; ook menig geveltje, 
hier en daar in de hoofdstad te zien, geeft er blijk van. 

Het komt ons voor, dat dit echt moderne streven, 
hetgeen parallel loopt met dat hetwelk de jongere 
schilders onzer dagen bezielt, meer waardeering ver
dient , dan de redacteur van het / 'adcmccum der 
Bouwvakken ervoor over heeft. Hij late zich in het 
vervolg niet meer door overwegingen van zuiver per
soonlijken aard leiden, doch erkenne het goede waar 
hij het vindt en onthoude zijn steun niet aan hen die 
ernaar trachten het banale te vermijden , en iets te 
maken , hetwelk den beschouwer wat te denken geeft. 

Het zou dwaas zijn om te willen beweren, dat de 
dageraad van een nieuwe, echt moderne bouwkunst 
reeds is aangebroken. Aan de Oosterkimmen glanzen 
echter reeds lichtstrepen, die als de voorloopers van 
den dag beschouwd kunnen worden , en men zou wel 
ziende blind moeten wezen, indien men ze niet bemerkte. 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G T E CHICAGO. 
Blijkens mededeeling van den regeeringscommissaris 

voor de afdeeling Schoone Kunsten ter wereldtentoon
stelling te Chicago, den heer H. W. Mesdag, zijn 
aan de hieronder genoemde Nederlandsche kunstenaren 
in die afdeeling door de internationale jury medailles 
toegekend , te weten aan: 

Afdeeling Schilderijen. 
N. Bastert, Amsterdam; B. J. Blommers, Scheve

ningen; Th. de Bock, 's-Gravenhage; I'. J. C. Gabriel, 
Scheveningen; J. H. I. de Haas, Brussel; J. H. T. 
Kever, Amsterdam; M. van der Maarel, 's-Graven
hage; YVm. Maris,'s-Gravenhage; Jb. Maris,'s-Graven
hage ; II. J. Melis, Charlois bij Rotterdam; Albert 
Neuhuys, Laren; Th. Offermans, 's-Gravenhage; G. 
1'oggenbeek , Amsterdam; W. B. Tholen, 's-Graven
hage ; mej. M. Roosenboom, Voorburg; There.se 
Schwartze, Amsterdam; Jan Vrolijk, 's-Gravenhage. 

Afdeeling waterverf teekeningen. 

Mevr. Donders Orammont Hubrecht, 's-Gravenhage; 
1'. de Josselin de Jong, 's-Gravenhage; J. H. T. 
Kever, Amsterdam; M. van der Maarel,'s-Gravenhage; 
Jb. Maris, 's-Gravenhage; Wm. Maris, 's-Graven
hage; Albert Neuhuys, Laren; J. II. YVeissenbruch, 
's-Gravenhage. 

. \fdeeling etsen. 
1'rof. Dake (C. L ) , Amsterdam; mejuffrouw B. E. 

van Houten, 's-Gravenhage; Ph. Zilcken, 's-Graven
hage; W. de Zwart, 's-Gravenhage, 

alzoo voor dc afdeeling schilderijen 17 medailles, 
voor de afdeeling teekeningen 8 medailles, en voor 
de afdeeling etsen 4 medailles. 

Buiten mededinging zijn gebleven de heeren Jozef 
Israels, te 's-Gravenhage en W. J Martens, te Berlijn, 
beiden op verzoek; Louis Apol, te 's-Gravenhage, 
jurylid; Hubert Vos, acting commissioner en jury
lid, en II. W. Mesdag, regeerings-commissaris. 

Buitendien kwamen niet in aanmerking de werken 
der overleden Hollandsche kunstenaren A. Artz, J, 
Bosboom en A. Mauve. 

De internationale jury was samengesteld uit 35 
leden, onder w elke 3 dames. (Staatscourant.) 

INTERNATIONALE W E R E L D T E N T O O N 
STELLING T E MADRID. 

Het Nederlandsch comité voor de in 1894 te 
Madrid te houden internationale wereldtentoonstelling, 
is samengesteld als volgt: 

Eere-voorzitter: de heer Wencislao Ramirez de 

Villa Urrutia, Minister-resident van Spanje, te 's-Gra
venhage ; 

Voorzitter: Dr. L. Mulder, oud-hoogleeraar, oud
voorzitter van het Ned. Barcelona-comité, te Haarlem; 

Onder-voorzitter: C. A. Eckstein, directeur van het 
Militair Topographisch bureau, te 's-Gravenhage: 

Secretarissen: W. Voute, gepensioneerd O.-I. amb
tenaar , te .Amsterdam, en B. de Vries, consul van 
Turkije, kanselier van de Portugeesche legatie, te 
's-Gravenhage; 

Penningmeester: G. E. L. H ij mans, koopman, 
chef van de firma Schlette & Co. te Semarang en 
Soerabaia, te Haarlem; 

Leden: J. J. F. Beijnes, eigenaar van de Koninkl. 
fabriek van rijtuigen en spoorwagens, te Haarlem; 
W. A. Hienfield, vice-consul van Spanje, te Amster
dam; J. M. van Hulsteijn, vice-consul van Nederland, 
te Madrid; D. Koeleman, burgemeester van Krom
menie; Dr. D. de Loos, directeur van de hoogere 
burgerschool te Leiden; Mr. H. J. A. Mulder, ad
vocaat, vice-consul van Luxemburg, te's-Gravenhage; 
E. A . von Saher, conservator aan het museum van 
kunstnijverheid en directeur van de teekenschool voor 
kunstnijverheid te Haarlem; S. R. Stokvis, consul 
van Spanje tc Rotterdam; G. Visser Bzn., chef van 
de firma Daniel Visser en Zonen, te Schiedam; en 
C A. A. Dudok de Wit, lid van het bestuur van 
de afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Maat
schappij van Nijverheid te Amsterdam. 

De Koningin-Regentes van Spanje heeft het be
schermvrouwschap over deze tentoonstelling aanvaard 
en de heeren Dr. L. Mulder, president van het Ned. 
comité der voormalige tentoonstelling te Barcelona 
en C. A. Eckstein , directeur van het topographisch 
bureau , maken reeds deel uit van de hoofdcommissie, 
die overigens gevormd wordt door notabele inge
zetenen van alle landen. 

De Madridsche wereldtentoonstelling van 1894 zal 
gehouden worden van April tot October in het Paleis 
voor nijverheid en kunsten. 

Zij zal in 14 groepen worden verdeeld, t. w.: 
1. Vrije kunsten: 2. Gezondheidsaangelegenheden, 

lichaamsspe len en lichaamsoefeningen; 3- Scheikundige 
nijverheid; 4 Kunstnijverheid, meubels; 5. Ecredicnst-
benoodigdheden; 6. Geweven stoffen, kleedingstukken, 
fabriekmatig vervaardigde zaken; 7. Metaalbewerking, 
bosschen, steengroeven; 8. Burgerlijk ingenieursvak; 
9. Werktuigkunde; 10. Eleetriciteit; II. Verkeers
middelen; 12. Voedingsmiddelen, 13. Landbouw; 14. 
Gemengd, geïllustreerde aankondigingen, publiciteit. 

De door eene internationale Jury toe te kennen 
bekroningen zullen bestaan in: diploma's voor den 
grooten prijs, eerediploma's met gouden, zilveren en 
bronzen mndailles en diploma's met eervolle ver
melding. 

l̂ lke aanvraag om plaats op deze expositie moet op 
formulieren van de administratie ingeleverd worden, 
welke, na onderzoek, al of niet een toelatingsbewijs 
zal afgeven. 

P R I J S V R A G E N . 
ONTWERPEN VOOK TWEE BRUGGEN OVER DEN DONAU 

TE BUDAPEST. 

Deze internationale prijsvraag is uitgeschreven door 
den Minister van Handel voor Hongarije en de ant
woorden daarop worden uiterlijk 31 Januari 1894 
ingewacht. Het programma, dat door tusschenkomst 
van elk Oostenrijksch-Hongaarsch consulaat te ver
krijgen is, bevat zeer uitvoerige voorwaarden en 
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omschrijvingen; vooral dc bepaling dat beide bouw
werken niet alleen aan de eischen der techniek, maar 
ook aan die van den schoonheidszin moeten voldoen 
en een sieraad der stad zullen moeten worden, zal 
velen ter mededinging aansporen. Deze bepaling geldt 
in de eerste plaats voor de in het midden der stad 
gelegen Eskütér-brug, die hoofdzakelijk voor het 
personenverkeer dienen moet, terwijl voor de verder
op gelegen en voor het goederenvervoer bestemde 
Eövamtér-brug mindere eischen gesteld worden Op 
den voorgrond staat de bepaling dat het gewenscht 
is beide bruggen, vooral echter de Eskütér-brug, uit 
ééne overspanning, zijnde respectievelijk 312.8 en 
331.4 M. samen te stellen. Is dit uit esthetisch 
of financieel oogpunt ondoenlijk, dan is het ge
oorloofd de spanbreedte in drieën te deelen, in dier 
voege dat de middelste overspanning respectievelijk 
170 a 175 en 175 a 180 M. bedraagt. Betreffende 
de samenstelling van landhoofden en stroompijlers, 
de hoogte van het dek en den onderkant der con
structie , de breedte en inrichting van het bruggedek, 
benevens het draagvermogen, worden nauw keurige 
opgaven gedaan. De gezamenlijke kosten van beide 
bruggen mogen het bedrag van 10 millioen kronen 
(ongeveer ƒ 5,100,000) niet overschrijden. 

Het staat den ontwerpers vrij ontwerpen voor beide 
bruggen, of wel voor ééne in te zenden. De plans 
van zijaanzicht en plattegrond der geheele brü£, 
zoowel als die der hoofden en pijlers, moeten ge
teekend zijn op eene schaal van I a 200 en I a 300; 
de ontwerpen der ijzerconstructies moeten op l l l o a en 
de details op '/in ; l ''20 der grootte vervaardigd 
worden. Ook worden ontwerpen verlangd voor de 
met de bruggen verbonden douanekantoren. Uit den 
aard der zaak moeten de ontwerpen vergezeld zijn 
van nauwkeurige berekeningen en toelichtingen. 

Aan het beste ontwerp, onverschillig van welke 
brug, wordt een prijs van 30,000 kronen (ongeveer 
/ 15,300) toegekend; de tweede prijs bedraagt 20,000 
kronen (ongeveer f 10,200). Mocht het den ontwerper 
van het beste plan der Eskütér-brug gelukken, de 
breedte met eene enkelen boog te overspannen, dan 
ontvangt hij bovendien eene premie van 10.000 kronen 
(/'5100). De prijs vervalt, wanneer de ontwerper met 
de uitvoering van den bouw belast wordt. 

Ofschoon de namen der juryleden nog onbekend 
zijn, zal het bij deze prijsvraag wel niet aan deel
nemers ontbreken. De Deutsclic Bauzeitung noemt 
het een gebrek in het programma dat de ontwerpen 
op een bepaalden datum en ter aangewezen plaats 
ingezonden moeten zijn; door deze bepaling staat 
men aan dezelfde onaangenaamheden bloot, indertijd 
door vele deelnemers aan de prijsvraag voor een sta
tionsgebouw te Bucharest ondervonden; dit gebrek is 
echter gemakkelijk te verhelpen, als de Hongaarsche 
regeering kon goedvinden te bepalen dat de ontwerpen 
op een bepaalden dag aan de postkantoren ter 
verzending aangeboden moeten zijn. 

D E „PKIX DE ROME" DER RARIJSCHE KUNSTACADEMIE, 
Dit jaar hadden zich voor den „1'rix de Rome" 

tien deelnemers aangemeld. Als prijsvraag was uit
geschreven een ontwerp van een paleis voor de on
geveer 40 wetenschappelijke maatschappijen te Parijs. 
De jury heeft den 7 Augustus jl. uitspraak gedaan; 
de palm der overwinning werd uitgereikt aan den 
heer E. B. Chaussemiche van Tours, een leerling van 
de heeren André en I.aloux, die in de prijsvraag van 
1891 reeds een tweeden prijs verwierf. De eerste 2e 
prijs is toegekend aan den heer P. Dusart van Valen

ciennes , eveneens een leerling van genoemde heeren, 
terwijl de heer A. 11. Reeoura uit Grenoble, een 
leerling van den lieer Pascal, met den tweeden prijs 
bekroond werd. 

V A R I A . 
D E OORSPRONG VAN DEN MIDDELEEUWSCHEN 

NOORDDUITSCHEN BAKSTEENBOUW. 
Professor I lase te 1 lanover hield voor eenigen tijd 

in de architecten- en ingenieursvereeniging tedierstede 
eene lezing over den oorsprong van den middeleeuw
schen Xoordduitschen baksteenbouw. In deze voor
dracht kwam genoemde heer tot de merkwaardige 
conclusie dat dc stelling van Kerd. v. Quast, als zou 
de techniek van dien baksteenbouw uit Denemarken 
ingevoerd zijn, even onhoudbaar is als die van Adler, 
welke tracht aan te toonen dat deze bouw in het 
midden der twaalfde eeuw door Xederlandsche kolo
nisten werd overgebracht; de kunstuitingen der Scandi-
naviërs toch waren afhankelijk van die der oudere 
beschaafde landen, zooals Engeland en Duitschland. 
terwijl de Nederlanders in de twaalfde eeuw nog in 
het geheel geen ontwikkelden baksteenbouw bezaten, 
daar deze eerst in de I4 l l e eeuw tot bloei kwam. 

Het vermoeden ligt voor de hand dat de middel
eeuwsche Duitsche baksteenbouw ontstaan is naar 
voorbeelden uit Opper-Italiö en waarschijnlijk onder 
den onmiddellijken invloed van werklieden uit die 
streek. Daar het bewezen is dat aan den bouw van 
den dom tc Speijer een niet onbelangrijk aantal Itali-
aansche metselaars en steenhouwers gewerkt hebben, 
is het zeer waarschijnlijk dat men voor de uitvoering 
van bouwwerken in .sommige streken van Xoord-
duitschland deze werklieden gebruikt heeft. Deze 
meening wordt bevestigd door het feit dat men bij 
onderzoek der in den oudsten Duitschen baksteen
bouw gebezigde vormen steeds eene treffende ge
lijkenis vindt met den in de 1 le en 12e eeuw tot 
hoogen bloei gestegen Italiaanschen baksteenbouw. De 
heer Hase, die als bewijs zijner stelling een groot 
aantal voorbeelden gaf, wees ten slotte op eenige 
technische eigenaardigheden, die de Duitsche baksteen
bouw met zijn Italiaanschen broeder gemeen had. 

DlC BESPROEIEN'; VAN STRATEN MET ZOUTWATER. 
Het feit dat de verdamping bij zoutwater langzamer 

plaats heeft dan bij zoetwater, heeft hier en daar 
aanleiding gegeven voor de straatbesproeiing zout
water te gebruiken. De proeven, hiermede in sommige 
steden genomen, voldeden niet aan de verwachting, 
wijl de kosten van het benoodigde zout de door de 
besproeiing bespaarde kosten overschreden. Een ander 
geval is het echter, wanneer aan de zeekusten de 
natuur het zoutwater gratis beschikbaar stelt, wat 
behalve hier-te-lande, vooral in Engeland het geval is. 

De ingenieur Cockrill deelt in een Engelsch vak
blad een en ander over de straatbesproeiing van 
Great Yarmouth mede, waaraan wij het volgende 
ontleenen: 

Wegens de kostbaarheid eener voldoende besproeiing 
met zoetwater, besloot men in het jaar 1886 tot 
den bouw van een pompstation voor zeewater; door 
middel van een gasmotor van 8 paarde-kracht wordt 
het zeewater in een ijzeren reservoir van 100 M 3 . 
inhoud ongeveer 14 M. hoog opgepompt; het water 
vloeit echter vooraf in een grooten bak, teneinde 
het zand, dat medegevoerd wordt, te doen bezinken. 
Het hoogreservoir voedt de buisleiding, die thans 
eene lengte van ongeveer 15 K.M. heeft, uit buizen 
van 18, 15, l a ' / i i 1 0 e n / Va c-^- middellijn bestaat 
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en waaraan 48 hydranten verbonden zijn, die een 
onderlingcn afstand hebben van hoogstens 250 M . D e 
drukhoogte aan deze uit laten, waar de sproeiwagens 
gevuld worden, bedraagt ongeveer 9 M . 

H e t voordee l , aan het gebruik der zoutwaterleiding 
verbonden , is voor Great Yarmou th vrij groot. Eischte 
voorheen de straatbesproeiing ongeveer 32,000 M n . , 
thans zijn voor dit doel 23,000 M * . voldoende; het 
zoetwater kost daar ongeveer 13 cent en het zoutwater 
komt op 3 cent per M * . , waardoor per jaar ongeveer 
f 4500 bespaard wordt . Daar stof door het zoutwater 
in zekeren zin k lever ig word t , moest erop gelet 
worden of dit ook nadeel aan de bestrating veroor
zaakte en in den herfst daardoor modder ontstond. N a a r 
de ondervinding in Great Y a r m o u t h en in ver
scheidene andere Engelsche plaatsen opgedaan, behoeft 
hiervoor echter geen vrees te bestaan. He t schijnt dat 
de zoutwaterbesproeiing eer vóór- dan nadeelig op de 
straten werk t , terwijl het voor vermijding van modder 
voldoende is dat de straten bijtijds, en wel v ó ó r de vorst 
inval t , zorgvuldig gereinigd worden. D e inwoners , 
vooral de winkel iers , zijn met de zoutwaterbesproeiing 
zeer ingenomen. Het is wellicht niet overbodig hierbij 
op te merken dat , zooals in vele Engelsche steden, 
ook te G r e a t - Y a r m o u t h , de staten, met uitzondering 
van enkele korte trajecten, gemacadamiseerd zijn. 

Nie t minder bevredigend dan de straatbesproeiing 
werkt te Grea t -Yarmouth ook de rioolspuiing en de 
spoeling der openbare urinoirs met zeewater, waarvoor 
jaarli jks ongeveer 200,000 M 1 . water noodig is en 
waarvan de kosten ƒ 6 0 0 0 beloopen. 

D e riolen worden door deze spuiing voortreffelijk 
rein gehouden, terwijl men waargenomen heeft dat 
de vele zwevende stoffen door de verversching be
langrijk verminderden. D e vrees dat het zeewater 
nadeeligen invloed zou hebben op de rioolwanden en 
het ijzer der afsluitkleppen was geheel ongegrond. 
Behalve door de verversching, nemen de kanalen van 
Great Yai mouth door het bloeiende visschersbedrijf 
bovendien beduidende hoeveelheden zeewater o p , en 
noch het ijzerwerk der sluizen noch de kanaalboorden 
hebben daarvan nadeel ondervonden. 

W i j dienen echter hierbij tc vermelden dat in de 
stad geene fabrieken, die zuren gebruiken of vervaar
d igen , bestaan. 

Aanvanke l i jk was men voornemens de zeewater
leiding nog voor een ander doel en wel voor brand-
blussching te gebruiken; dit plan heeft men echter laten 
va ren , omdat men de wel wat overdreven vrees 
koesterde dat de met zeewater doortrokken muren 
van schadelijken invloed op de bewoners zouden zijn. 
T o c h kan in geval van nood , wanneer de zoetwater
le iding niet toereikend i s , voor dit doel van het zee
water gebruik gemaakt worden. 

D e hierboven medegedeelde, ook j f randere Enge l 
sche plaatsen opgedane ervaringen doen als van zelf 
de vraag rijzen of ook bij ons-te-lande het systeem 
geen toepassing kan vinden. W a a r zeewater gratis ter 
beschikking staat, is een nader onderzoek alleszins 
gerechtvaardigd. 

KLOKKEN VAN GIETSTAAL. 

Eenigen tijd geleden deed de muziekdirecteur T . 
Krause te Berl i jn eenige mededeelingen over k lokken 
van brons en gietstaal , die ook voor onze lezers niet 
van belang ontbloot zijn. Genoemde heer bezocht een 
aantal gieterijen van bronzen k l o k k e n en ook de 
bekende gieterij van stalen k lokken te B o c h u m , 
waaromtrent hij het navolgende mededeelt: 

H e t mater iaa l , waaruit de k l o k k e n vervaardigd 

worden — de zoogenaamde klokspijs —- bestaat uit 
brons o f uit gietstaal. Brons is eene legeering van 
koper en t i n , welker juiste en doelmatige verhouding 
het eerst in China toegepast werd D e door hun door
dringenden klank ook bij ons niet onbekende tam-tam 
en gong-gong bevatten 78 procent koper en 22 procent 
tin. Naar dit recept zou het dus al zeer gemakkel i jk 
zijn eene k lok van volkomen zuiveren toon te ver
vaardigen , wanneer slechts het koper en t in onver-
val scht verwerkt werden. D e grootste vervalsching 
geschiedt echter met het t i n ; zuiver tin is w i t , onver
anderlijk en veerkrachtig als zilver cn i s , ook omdat 
het zoo zelden voo rkomt , zeer duur; daarom ver
mengt men het met het goedkoopere l o o d , waardoor 
het specifiek zwaarder en onder zekere omstandig
heden lichter smeltbaar wordt. V a n welke verschil
lende qualitcit koper kan z i j n , weet ieder die veel 
met dit metaal te doen heeft. D e gevolgen l iggen 
natuurlijk voor de hand : hoe slechter koper en tin, des 
te slechter is het brons en de klank. M e n eische daarom 
bij een klokbestel l ing een bewijs, waarin het metaal
gehalte duidelijk en uitvoerig vermeld staat en ga 
slechts bij een klokgieter die gunstig bekend is. 
Voor ts schrikke m e n , wanneer dit noodig schijnt, niet 
terug voor een scheikundig onderzoek. 

W e i n i g zorgen verwekt daarentegen het ongeharde 
gietstaal; de bereiding ervan sluit uit den aard der 
zaak een vervalsching uit. 

Ove r de quaestie echter welke k l o k k e n beter z i jn : 
de bronzen of gegoten-stalen, zijn de meeningen nog 
verdeeld , omdat zeer vele fraai en zuiver kl inkende 
bronzen k lokken voorhanden zijn. Tegen de stalen 
k l o k k e n voeren de voorstanders van bronzen k lokken , 
en natuurlijk ook de bronsgieters, het volgende a a n : 

1 ' • gegoten staal is niet edel van toon, althans minder 
edel dan brons; 2° . wanneer een bronzen k l o k barst, 
is herstelling gemakkel i jk , terwijl een barst in gegoten 
staal niet of slechts met veel kosten hersteld kan 
worden ; 3". oud brons kan altijd, oud staal n immer 
weder gebruikt worden. 

W a t den sub I" genoemden zuiveren toon betreft, heeft 
de heer Krause geen onderscheid van eenig belang 
kunnen vinden. H e t is mogelijk dat de toon van 
sommige oude gegoten-stalen k lokken ruwer is dan 
die van bronzen k lokken . Sedert echter in de peer
vormige uiteinden der ijzeren klepels stevige bronzen 
wiggen ingelaten worden en alzoo brons tegen staal 
slaat, komt de ruwe toon niet meer voor, maar is hij 
krachtiger en verder dragend geworden dan dien van 
bronzen k lokken . 

Bronzen k lokken barsten niet zelden. V a n de onge
veer 3000 gegoten stalen k l o k k e n , sedert ongeveer 
40 jaren in gebruik , is echter tot heden geen enkele 
gebarsten. W e l is in 1872 bij den brand der Duitsche 
kerk te St.-Petersburg de stalen k lok naar beneden 
gestort, maar onbeschadigd gebleven; men mag dus 
aannemen dat men niet spoedig in de noodzakelijk
heid komt eene gebarsten stalen k lok te herstel len, 
afgescheiden nog van de omstandigheid dat eene ge
goten-stalen k lok ongeveer de helft goedkooper is dan 
eene bronzen. 

Uithoofde van deze overweging geeft de heer Krause 
beslist aan stalen k l o k k e n de voorkeur. 

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

'B-GHAVENIIAGE. HO Minister van Huitoni. Zaken brengt ter kennis 
vnn belanghebbenden, dot door de Honganrsc.ho Kegeering een 
prysvruag is uitgeschreven voor do ontworpen vnn twoo bruggen 
over den Donau te Budapest. De voorwaarden van mededinging 
liggen aan bot Departement van Buitenlandscbo /.aken ter inzage. 

— Het plan schynt tc bestaan om bjj de opening van do, 
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tentoonstelling te llutaviu en na de plechtige verklaring dat de 
expositie een aanvnng heeft genomen, door bet drukken op een 
knop alle machinerieën in beweging tc doen stellen, de groote 
fontein te doen springen, kanonnen te doen losbranden, — in 
hot kort, een effect tc verwekken, zoo machtig, als bij de 
beschikbare middelen — cn die ziju waarlijk niet onaanzienlijk 
— maar eenigszins mogclyk is. 

— Dc heer L. Pcrmcntier, hoofdingenieur en professor aan de 
technische school tc tient, heeft van dc Kelgisene regeering op
dracht ontvangen 0111 cene studiereis door ons land te maken, 
speciaal ter bezichtiging van de spoorwogkunstwerken. Hem is 
vanwege de Kxploitutic-inuatschnppij als reisgcleidc toegevoegd 
dc heer T. Sassen, sectie-ingenieur der My. tc Nijmegen. 

AHSTKIIIIAM. De Maatschappij van Houwkunst zal dc <iH>" 
algemeene vergadering op II» en 17 September e. k. te Maas
tricht houden. In dc byccukonist, die op Zaterdag Ui September 
des voormiddags te tien uren in een der lokalen van de 
sociëteit .Momus op het Vrijthof geopend wordt, zal de heer 
C. T. J. I.ouis Richer cene lezing houden over de belangrijkheid 
van het zuidelijk deel van Limburg, uit een archeologisch oog
punt, cn de aldaar gevonden overblijfselen van oude nederzettin
gen en bouwwerken. Tc 12 uren bestaat gelegenheid tot het 
deelnemen uau een dejeuner in de restaurutie vnn het hotel 
Daencn op het Onze-Lieve-Vrnuweplcin eu tegen half 2 aren 
wordt een bezoek gebracht aan dc kerk van den II. Servatius 
cn de duurhy aanwezige schatkamer, het nieuwe hospitaal „t'al-
variënherg'", de. kerk van het klooster der zusters l'rsulinen, het 
stadhuis cn de Onzo-I.ievo-Vrouwokerk. Ook hun, die het 
Provinciaal Oudheidkundig Museum of het Provinciaal Archief 
wenschen tc bezichtigen, zal daartoe gelegenheid gegeven worden. 

Volgens de agenda zullen de leden zich tegen 5 uren in het 
Stadspark verzamelen en heeft dc gemeenschappelijke maaltijd 
tegen zes uren in het hotel Dncncn plaats. 

Den volgenden dng, Zondag 17 September, vertrekken de leden 
tc 10 u. 2b* in. naar Mccrsscn, om vundaar naar Gculhom to 
wandelen cn een bezoek tc brengen nun de ouderaardsche kerk 
uit deu tyd der Prunseho overheersching en aan de koepclgrot. 
De wandeling wordt van Gculhcm naar Hoiitheiu of St.-lierlach 
voortgezet en vandaar wordt de tocht per spoor naar Valkenburg 
vervolgd, waar to 2 uren aan ecu gcmccnschuppclijkcn maaltijd 
d cel genomen kan worden. Na attoop van bet middagmaal kunnen 

do bouwvallen van het kasteel der hecren van Valkenburg, do 
kluizcuur en de omstreken bezocht worden. 

Dc leden, die in den avond van Zondag wenschen huiswaarts 
to guan, moeten des naiiiiddagB 5 u 27 Valkenburg verlaten om 
zich de correspondentie met den sneltrein te Maastricht te ver
zekeren. 

ZwOLLE. In de Maandag j.1 gehouden vergadering van den 
Gemeenteraad werd een voorstel van H. en AV. behundcld om dc 
Susscnpoort in eigendom aan het Kijk af tc staan. Het lt ijk zou 
gaarne over dit gebouw beschikken ten behoeve van de verza
meling der rijksarchieven in Overyscl, en als dc gemeente Zwolle 
bereid bevonden word voor dat doel het gebouw in eigendom af 
te staan, zou de Staat zich verbinden dc Susscnpoort tc onder
houden cn zoo noodig to herstellen buiten bezwaar van dc 
gemeente. B. cn V'. stelden voor daartoe tc besluiten, onder 
voorwaarde intusschen dut ook het Kijk bereid is het uurwerk 
op den toren in goeden staat te houden. Met dit voorstel heeft 
de Kaad zich verecnigd. 

LEIDEN'. In het nommer van 12 Augustus j.1. deelden wy mede 
dat de Gemeenteraad het besluit genomen had om het onderzoek 
naar de nieuw gebouwde Stadszaal op tc dragen aan twee door 
H. en \V. te benoemen deskundigen en den gemeente-architect. 
In dc zitting, Donderdag gehouden, werd den Kaad medegedeeld 
dat tot bedoeld onderzoek zijn uitgenoodigd de hecren I. Scholtcns, 
hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van Noord-Holland 
tc Haarlem, en I . II. vaa Malsen, bouwkundige cn fabrikant to 
's-Gruvenhuge, die zich daartoe bereid bobben verklaard. 

Hiti'iiA. Den 8,,e" September zal de openbare aanbesteding plaats 
hebben van het aanleggen eener oppervlakte van ongeveer 15 
bckture vcstinggrond in de onmiddellijke nabijheid van de Nieuwe 
(iianekenslraat eu daaraan ten deele belendende. Het plan voor 
dezen aanleg van den tuiuurehitcet Leonard A. Springer te 
Haarlem en door het Donieiubestaur in overleg met het Gemeente
bestuur vastgesteld, kon de goedkeuring van den heer P. tlrnaf 
van Hogendorp alhier niet in allen deele wegdragen; hij wendde 
zich tot den Minister van Financiën om het voor beplanting 
bestemde gedeelte tc doen aanleggen in wat hy noemt natuur* 
stijl en voegde uan dat verzoek een udres van adhesie met 551 
haniltcekeningcn. De .Minister heeft te kennen gegeven dut be
langhebbende partijen reeds omtrent het plan van aanleg zyn 
overeengekomen en geen reden bestaat om hierop terug te komen. 

-O 
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— Aflevering 8 van Dt Natuur (uitgave 
van J. Gé Broese te l'trecht) bevat: 

WisselBtroomen van hooge spanning eu 
hun toepassingen {met lig.). Soja (metfig.). 
— Tyd. — Snippers. — De Kilima-iidseharo 
(met fig.). — Palmen (met fig.).— De robben
vangst in de Behring-zee. - Sterrenkundige 
opgaven. — Snippers. Correspondentie. 
— Vragenbus. — Verbeteringen. 

— Aflevering 4 van bet Handhoek voor 
den Meubelmaker (uitgave van A. W, Sytbott' 
te Leiden) bevat bet vervolg van hoofdstuk 
III, uiterlijke vormen. 

PERSONALIA. 
— Bjj Kon. besluit is, met ingang van 1 

September, benoemd tot adspirant-ingeiiieur 
van den ryks-waterstaat A. H. van Loon. 

— Bjj den Waterstaat en de burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch-lndië 
hebben de volgende mutation plaats gevon 
den, als: 

Toegevoegd aan den chef der irrigatie-
afdeeling Brantaamet Djombaugalsstundpl., 
de opz. le kl. J. F. 11. van Leeuwen; aan 
den chef der iie waterstaatsafd., de opzich
ter le kl. E. G. Wyers; aan den chef der 
4o waterstaatsafd., de opz. 2e kl. 0. EL 
Bergamin en dc opz. 3c kl. A. Muller; aau 
den chef der 5e waterstaatsafd., de opz. 
Se kl. E. G. Th. Burgers. 

Gesteld: ter beschikking van den gouver
neur van Celebes en Ondcrhoorigbedeii, de 
waarnemende ingenieur 3e kl. J. Heken. 

Geplaatst: in dc residentie Batuviu, do 
adspirant-ingenieur A. I'll. K. 1). v. Malsen. 

Ontslagen, eervol, de opzichter 2c kl. G. 
Koene. 

Benoemd tot architect 2e kl. de opz. le kl. 
C. Vreedenburgh; tot opz. le kl. do opz. 
2e kl. A. Zeiler. 

— By don aanleg der Staatsspoorwegen 
op Java zyn benoemd tot tijdelijk onderopz. 
le kl. do tijdelijk onderopz. 2e kl. J. ('. A. 
Smith en ï . J. Kinski, cn is toegevoegd 
aan den chef der spoorwegopname Djem.be r-
Banjoowangi do onderopz. le k). O. A. 
Geway. 

— In Nederlandsch-lndië zjju by do Staats-

o-

spoorwegen eervol uit 's lands dienst ont
slagen de ingenieur A. Snethlage en de 
opzichter 2e kl. T. Wysmnn. 

— De tijdelijk ingenieur 2e kl. S. Yerwcv 
is eervol ontheven vun bet beheer der 2e 
sectie by den aanleg der lyn Prcangcr— 
Tjilatjap, welk beheer is opgedragen aaa den 
bouwk. ambtenaar le kl. A. Uesselink, chef 
der le cn Be sectie. 

— Met ingang van 1 September zijn bij 
de Maatschappij tot exploitatie van staats
spoorwegen bevorderd tot adjunct-ingenieurs 
le kl. de adj.-ing. 2e kl. II. J. Gutsonides, 
M. lt. ('. Kramers, 1*. J. <'. LuumnnsenJ. 
Franco. 

— Door den minister van koloniën is de 
heer Jhr. F. L. C. van Doorn gesteld ter bo-
sehikkiug van den Uouverneur-iienerual van 
Nederlandsch-lndië om te worden benoemd 
tot adspiraut-ingeiiieur by den waterstaat 
daartelande. 

— Met ingang van 1 September wordt 
de adspirant-ingenieur van den Uykswatcr-
staat Jhr. F. E. I*. Sandberg, thans toege
voegd aan den inspecteur in de 2e inspectie, 
verplaatst naar Heugden en vervangen door 
den onlangs benoemden adspirant-ingenieur 
A. B. Van Loon. 

— Den civiel-ingenieur I*. Hekmoyer, is 
op zyn verzoek, met 20 Augustus e. k., 
eervol ontslag verleend als tijdelijk adjunct-
ingenieur by de werken tot verbetering van 
den Rotterdamse hen waterweg. 

— Door den Minister van Waterstaat, enz-
zyn benoemd tot buitengewoon opzichter: 
J. de Keuning, voor 3 maanden, hy het 
maken van werken tot verbetering van den 
IJsel beneden de Schipbrug te Doesburg; 
K. Klnscns, te helt/ijl, voor 4 maanden bij 
de herstellingswerken aan het post- en 
telegraafgebot'w te Delfzyl. 

— By beschikking van den minister van 
binnenlandsche zaken is voor het tijdvak 
van 1 September 1803 tot en met 31 Aug. 
18!>4, benoemd tot assistent voor de schoone 
bouwkunde aan dc Polytechnische school te 
Delft, A. A. van Anroov, civiel en bouw-
kndig ingenieur te L'treclit. 
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A D V E R T E N T I Ë N . 

ie van Financiën. 
O n t m a n t e l i n g v a n B R E D A . 

Openbare Aanbesteding. 
De Ontvanger der Registratie en 

Domeinen te HHEUA zal op V r i j d a g 
M .Se|itembei- lMSKi des middags te 
IS uren, in liet koffiehuis „de Beurs 
van Breda" van H. Vlasblom, in bet 
openbaar a a n b e s t e d e n : 

H e t a a n l e g g e n v a n d e n vea-
t i n g g r o n d te It It K I» A 
t u m c h e n d e n Z u i d - O o s t 
B u i t e n s i n g e l , de alge
meene begraafplaat)*, d e n 
weg o m de L o o p s c h a n s , 
de X i e n w e t . i n n e k e n -
s traat en de p a r t i c u l i e r e 
e r v e n langM d ie s t raa t . 

Dc besteding geschiedt bij enkele 
inschrijving. 

l ie t Bestek met twee teekeningen 
ligt na 22 Augustus 18113 ter inzage 
aan iie kantoren der Registratie en 
Domeinen te 's Ilertogenboseh, lierym-
op-Zoom en Breda en ia aan laatst
genoemd kantoor van 23 Augustus 
181)3 af tegen betaling van fl per 
exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven 
op Maandag 4 September, des namid
dags tc 1 uur. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
bij den hoofdopzichter voor de ont-
mantelingBwerken P . V A N D E E R V E 
Jz. tc B H E U A . 

-O 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Sloot). 

Op Binmelitg denin Srittemtirr 
IH99. ili's namiddags ten 3i are (locale 
tijd), min het ('entraalbureau ilnrMaat
schappij tot Exploitatie van .Staats
spoorwegen liij (Ie Moreelse l.aan te 
Utrecht, van: 

BESTEK No. HM. 
l ift u i tvoeren v a n hers te l l in 

gen a a n het door i j sgang 
beschadigde r e m m i n g -
w e r k a a n de spoorweg
b r u g over de O u d e M a n » 
n a b i j O O R O It E C H T . 

H e g r o o t i n g f' « 121 

De besteding geschiedt volgens!) Ill 
van hot hestek. 

liet bestek ligt van den 18n Augustus 
18!K) ter lezing aan het Centraalburean 
bij dc Moreelse l.aan cn aan het hureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur \ V . 
H O E U E E T te Rotterdam en isop/'/a/ieo 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst vau Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal ge
schieden den 'Jilsten Augustus 1893, ten 
10 uur voormiddag ( West Europeesche 
tijd). 

UTBKCHT, den 16den Augustus 1898. 

Openl>»re 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S van BOTTERDAM rijn voor
nemens op I rijft ti ff den M Si'11-
t r m h r r lf*93, des namiddags te 1 
uur, ten Raadhuizc aldaar aan te 
best eden: 

H e t bouwen v a n eene 
S C H O O I , a a u de //elmern 
Hlriml. I 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en inliet Stads-Timmerhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor f I,— 
verkrijgbaar hij W i d . 1*. V A N W A E S -
B E R G E en Z O O N . Boekdrukkers llont-
Ini/i No. 7d. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Maandag 
den 11 Septemher lK'.ci. des voormid
dags te 11 uur. 

De inschrijvingsbiljcttcn moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags é é n uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene Zaken. 

Maatschappij totExploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(>p IU 11 ml 1111 den Sn Srlil'rmlier 

IH93. des namiddags ten JJ ure (locale 
tijd), aan het ('entraalliiireau der Maat
schappij tut Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te U T U K C H T , 
van : 

H E S T E K No. 0:42. 
H e t m a k e n v a n een water

l e i d i n g i n de eentrale 
w e r k p l a a t s op het s ta t ion 
T I I . B I Mi. 

Be groo t ing f 4O70.— 
D f besteding geschiedt volgens § '2'.i 

van het bestek. 
liet bestek ligl van deu lMn Augustus 

18113 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan hot bureau 
van den Meer Sectie-Ingenieur II. 
V A N D E K K U N te Breda en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken 1 te bekomen, tegen betaling 
van / 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aau het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den i'.in Augustus 1893, ten 9.80uur 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

U T B K C H T , den llidcn Augustus 18113. 

Maatschappij tot Exploitatie van 

De K K K K E R A A D der Gcref. Ge
meente te Hoofddorp, is voorncinen-
.1.1 X TE BES TED EX: 

Het bouwen van eene Pastorie, 
o p X a t e r d a g £ S e p t . l H » 3 , ( l e s voor
middags ten 11 ure, in dé Consistorieka
mer, waar bestek en teekening ter inzage 
liggen en tc verkrijgen zijn bij den onder-
geteekende, tegen betaling Tan f I.OO. 

II. I t I N C K , 

AANBESTEDING. 
Op IHiiHiltiff \ \. Vi„ Sriilrmlirr 

iM»:t. des namiddags ten % ore (locale 
tijd), aan het ('entraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse Laan te L TltKCHT, 
vnn : 

H E S T E K No. 631. 
Het wij / . igci i en u i tbre iden 

v a n het hoofdgebouw en 
eenige d iverse w e r k e n op 
het s ta t ion O E O E M S -
V A A R T . 

K e g r o o t i n g /«OOO.— 
De besteding geschiedt volgens £ ï>8 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 'Jl sten Augustus 

18113 ter lezing aan het ('entraalbureau 
bij de Moreelse Laan cn aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur W . J. 
K L E R K D E R E U S te Meppelen is op 
franco aanvraag 1 per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) tc bekomen, tegen betaling 
van /'I.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den ttlen September 1SSI3, ten 
8.80 uur voormiddag 1 West Europeesche 
tijd). 

U T B K C H T . den lTden Augustus ÏS'.CS. 
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Bouwkundige, Haart nartemmermeer. 

AANBESTEDING 
Op M a a n d a g 4 S e p t e m b e r 

1V.>.'{. des middags ten 12 uur. zullen 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S 
van Delft, in het openbaar ten Raad-
huize AAXBESTEDEX: 

Het bouwen v a n eene ver
d i e p i n g op het voorgebouw 
v a n de S c h o o l ie a n n de 
R a a m s t r a a t a l d a a r . 

Inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen tot den dag der Aanbe
steding tusschen 1(1 en 11 uur aan 
liet bureau Gemeentewerken, alwaar 
tevens de besteksteekening ter visie 
ligt; het bestek is tegen betaling van 
/' (».'i.> ter Secretarie verkrijgbaar. 

ÏPelt & Co. 
ROTTF.it O ill. ti Inslia ven 4 1 . 
•H-HOSVII. K a n a a l I» »3 . 
Handel in alle soorten hotticnniterialen. 

G R A T I S ! 
1N (11; X11'. 111 s. A K( '111TI ;< T EN en BOUW
KUNDIGEN, nog niet In het hezit van trijjn 
r r U s e o i i r t i ut voor L i c h t d r u k k e n . 
vragen die aan 

A L E X . V A X D I . M ' K . 
riiorocKA.il; 

T A S M A \ S T H A A T . IIF.X H A A G . 

ETu.VAN VREESWIJK, 
/lintramen t maller. 

Aanleg vdu Electrische Geleidingen. 
L U T H E R S C H E B U R G W A L 17, 

bij de Groote Markt,DEXHAAG. 

CREOSOOTOLIE. 
Creosootolie tor voorkoming 

van bederf van HO [IT VLOE
REN. SCHUREN, SCHUTTIN
GEN, SCHOEIINGEN. wordt 
door ons gele void in vaten van 
± 150 K°. netto ad ƒ 10:-
per 100 K°. fust vrij. 

R U T T E N & O . 
Noordwa). JJen Haa?. 

De Haarlemsche Ijzergieterij 
bevoelt zich nnn voor ilo levering van : 

Hpoorivieleii mot «jltî liimle vollin̂ ouder 
garantie MnehineuVeleii vim bizonder 
zaolit en taai ij/»*r. u i e t w r r k e n in Mtahi-
g U M , HttrttfHWN. («eelkoner. Hi'on»-
lioprr. FhoMforbronM enz. 

-O 

Gehr. S E U G M A N K , f IHGELSE. 
Mtooniral.rirkcia Vrrr» a r e n , Amsterdam ** » 

S P E C I A L I T E I T IN: 11 <>!-;« '1 U i s i Jl I. 
„Ia olie gewreven verven" S P E C I A L I T E I T in R E K L E E » 

gegarandeerd zuivere qualiteiten. | « I X t . S S T O E voor S t o o m k e t e l -
Men crags prijslijst. I en R u i z e n . 

J . J . B, J . BOUVY, Dordrecht. 

(Filiaal te AMSTERDAM, Prinsengracht 201.) 
HOOGSTE BEKRONINGEN OP ALLE WERELD-TENTOONSTELLINGEN. 

1 H. WOLVEKAMP S toom-GWUper i j , . 
Glasbuigerij, 

Glasverzilveriüg, 
Vlasbewerking. 

Ateliers voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas in alle stijlen. 
T i : i . K F . \ l \ < . K \ , A M I C U S grat i s . 

BECKER & BU0DIN6H. 
^ / V l ' l l I M ' l l l . 

K O N I N K L I J K E 1 'AHRIEK 
VAS 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
i:s ANDKRE 

I X S T R l ' M E X T E X , 

voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E N , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , enz. 

G e ë m a i l l c c r d - i j z c r c n 

JPeils-solialeii. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

H O U T E W 

Parketvloeren. 
« E R R . V A X M A I . S E X , 

Htoonithnmerralirlek. — l>KX H A A M . 

"KRIJTWIT!!! 
Hijzonder geschikt voor dc valling 

van B r a n d k a s t e n . Wtucadnor-
» e ik . Mtoni erl' enz.. 

VERFMALER1J van 

P. V I S S E R D z . 
Koog ajd '/.aan. 

V R A A U T P R I J S voor V e n 
ster- en Sp iege lg las in alle soorten 
t iebogen (>las, ete., bij 

ROTTERDAM, V e r l a a t s t r a a t SO. 
Specialiteit in liariiglazciiHclioolliorilen. 
Hotte rdaniNrhe Cementste enrabrlek 

V A X W A X I X U A « o . . 
R O T T E R D A M , K n l s D I J K . 

Itrnnil vcih' eonst r i i r t i ë n . Vloerice-
welven, Trappen , en/. Kivormlice Hio-
len. Itiii/.cn cn l'iii i i'ii. steeds in voorraad. 

Getuigschriften, teekeningen en prijsop
gaven op aanvrage. 

F . n i ' M l I T K K . 
Hilelerilijliiilriial Xu. ft3. 

AMSTElf DAM. 
Inrichting voor aanleg van Klertrische 

verlichting. Fabriek van Ll'CllTDKl'K-
I) El' KOPEN EK S, El. i;< !THI 8(' III-'. S(: II EL
LEN, TELEPHOOXS, KLIKSEMAl'LKI-
DEKS en SI'KEEKUl'IZEX. 

P H O T O Z I N C O « R A P H I E , 
e n S t é r é o t y p e - I n r l c h t l n c 

van 6. J TH1EME, te Arnhem, 
De ondergeteekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor P h o t o -
l i t l K i g r a p h i e , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n s , Tee 
k e n i n g e n enz. van l l l l . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
z i i i e o g r a p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n en tiravnres, ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken enz. 
ten dienste van IIII. Uitgevers cn op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor H H . 
Drukkers, alles tot do minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op f r a n c o aanvrage gratis toege
zonden. 

G. J - T H I E M E . 

GEBROEDERS LANDUUDT 
Steen-, Pannen- en Tegelfabriekanten, 

BOOM (bij Antwerpen.) 
I I A M » F , I . I X 

Binnen- en Buitenlandsche 

BOUWMATERIALEN. 
i T r e k weg. 

MugazMnen. j ii o e rh t tvciistr., 's-Hase. 
Adres voor Nederland T r e k w e g - H nabü 

het HoU. Spoorwog-Station 'j-Gravtnhagi. 
Steeds voorhanden aan de Fabrieken en 

Magazjjacn ruime voorraad B e l « l s c h e 
S t e e n , K U " - en W ' a a l v o r m . 

H. J. WESSELS. 
H A N D E L A A R in Hjne H o u t w a r e n , als M a l i o n i e . X o t e n . E s c h -

d o o r n . W i t - ol' S teenbe i ikenho i i t enz. 

0 . Z VOORBURGWAL 128, AMSTERDAM. 
/'.niin IIIIIIH roor S/mnr-. Tram- est Itijlieif/iiiineelrn. 

Rietplankenfabriek. (Syst. 
J . W. M O L I J N . - Gouda. 

Plafonds, Separatiemuren, Ventilatiekokers. 
ONBRANDBAAR GELUID- en WARMTE-ISOLEEREND. 

FkUten K E S S L E R { V < " r h " , < " , 1 C ' v c r , l u u r z l , , u l n K T S n K a , k - en Z a n d s t e e n , 
ueiitsteen. Gips enz. 

o-

G. & B. FABBRICDTTI te Gararra, 
berichten hiermede dat zij aan de ^ 

De Ruijterkade 95, A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een DEPÓT van I T A M A A X S C H M A R M E R . Ruime 
keuze van P l a t e n en T e g e l * in fraaie qualiteit. 

Men adresseere zich aan hunnen Vertegenwoordiger 

d i . W . N . V l ' C I I E N , 
Matetetari Be HuiJlerHutle 9S. AMSTERDAM. 
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J. J. SLEIJSER, Leiden. 
Magazijn vnn T E E K E N B E H O E F T E N , L I C H T 

D R U K P A P I E R , enz. enz. 
3.T.onHtei*s en Î î jweotiviiiiteii woulen op ver

langen franco toegezonden. 

W . J . S T O K V I S 
T e l e p h o o n 

No. 129. 
A r-^ M i • r- K m Oude Kraan 

ARNHEM. 20,60,61,62,63. 

C E N T R A L E VERWARMING 
met warm water van 

Villa's, Woonhuizen, Kantoren, Ziekenhuizen, Scholen, i 
Kerken, oranjeriën, Serres, Plantenkassen enz. É 

Bekroond met de C«-oticl<*ii 3I"e<l«ille op de £•> 
Bloemententoonstelling te Arnhem, 8-11 September 1802, @» 
en met de Zilveren Medaille of Hoogf ^ 
ste oll<ler!Blollei<lillg• (.liirvpii j*) op de m 
Bloemententoonstelling te Nijmegen. 18 — 20 Aug. 1893. t£j 

StalenBalken, 
Dni tHrhp 

X O K J t A A I , . 
F K O F I K 

LHM. 

Sleed* 
groote 

v o o r r a a d . 

H . E . O V I N G J R . , 
Hottenhui, Haringvliet 9S. 

G. & J. COOL, Bloemgracht 77, 
F a b r i k a n t e n v a n .11 A U . 1 I K H K X *< H O O K S T K K X M A X T K I . S , 

ZEER GROOTE MAGAZIJNEN. — Kuimo sorteering. — Concurreerende prjjzen. 
S p e c i a l i t e i t e n i n 4.11 A F Z F . l t K K X r n 1 I O X I M I K X T F . X 

in Escaussünsche, Fransctae cu Dnitschc Bergsteen otc. — Exemplaren aanwezig in de 
Magazijnen. — H a n d e l I n V I . O K K - . 1 H M I T B ( , K I , « 

Bloemgracht 77. AMSTERDAM. Lee u wenB t r nu t 14. ROTTERDAM. 
Bekroond op de'Wereld-Tentoonstellingen te PARIJS, PHILADELPHIA, AMSTERDAM olc. 

P I U I I I P r i l T O P O O r U K X K E D A I L L E . 
U J V l r l l j L . l l I U UU Anlireruen 1H&.1. 

Specialiteit in getarnd IJzeren Hekken, 
SCHIEDAM. Fijne 8i.iedlwcrk.Mi eist. 

Z I L V E R E N M E D A I L L E Fabriek van Stoom- cn andere Werktuigen. 
W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g Eenige Agenten van dc Westinghouse Stoom-

Amtlerrlani 188.1. machine Company te J*ittsl»irgh in Amerika. 

I Tan HtR.nl of vun H a a t worden sinds 1*00 
onder g a r a n t i e geleverd door den uitvinder 

1 en fabrikant W I L H E L M T I K H A X X H , 
1 R e n » e h e l d . 

Oeneraal Agent voor Nederland cn Koloniën: T. 6. TISSOT J r . AMSTERDAM. 

B. HOLSBOER. 
A r n h e m . 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
Fabriek et* Magazijn ran gnnlrunienten roor 

WKTKHHCHAPfKl.lJU élF.HHUIMi. 
B F . K R O O X I » v o o r W A T E R P A N - , H O E K M E B T - e n a n d e r e I X 8 T B V M E H T E N 

m e t S i l v e r U W , 1881, 1889 ( I n t e r n a t . T r n t o o n g t . ) 
Hoog-ate onderneheldlnK 1879. 

EQUERRES, MEETKETTINGEN, BRIEF- en PAKKETBALANSEN enz. enz. 
B a k e n s , R o t a t i e - e n I n d n e t l e - t e e s t e l l e n , T e l e g r a a r - A n p a r a t e n , e u . e n » . 
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MOLENVANGSTUKKEN. 
Iepen- , K a n r h e i i - , L i n d e n - , 

Ktttloorn- en l 'eerei i l iout , K o l 
len, K a m m e n . S t e d e n en een 
l i l t ( K A S . bij (i. DE GOEDEREN 
te WOERDEN. _____ 

Snel Lichtdrukpapier 
van u i t m u n t e n d e k w a l i t e i t , .lat 
in It A 4 minuten bij betrokken lucht 
xnivere v lekke looxe a f d r u k 
k e n geeft. — Reeds bij voorname 
fiibrikiinten in gebruik, al» : 
ETABLISSEMENT KEIJBNOORD 

M A A T S C H A P P I J 1>E MAAS 
M A A T S C H A P P I J DE SCHELDE 

K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S C H K 
O R O E S M E D E K 1 J , 

G E M E E N T E - A R C H I T E C T te Leiden 
eu. 

Alleen verkr||cbaar bij 

Wei S. BENEDICTUS. 
Magazijn van Panieren, 

IIA%IH.I.SIHtI HHI.ltIJ \u 
K O T T E K I I A M . 

ROLLUIKEN 

Gas- en 
Systeem 0 T T 0 , 

van de firma A N T . F E T U D E F I Z B & C ° . 

te LUIK. 
Heer dan 1000in Holland geleverd 

Onze P E T R O L E U M - M O T O R E N be
haalden op de Tentoonstelling, te 
BOLSWARD in de maanden Jul i cn 
Augustus 1 H'.ci gehouden, de hoojrgte 
o i iderarhe id injr : het K • K K-
D I P I / O H A , in concurrentie met 
6 andere firma's. 

Generaal Vertegenwoordiger voor 
( 1 ) NEDERLAND: 

Mm R0Y4KKERS, 
Technisch-Boreaa. — Helmond. 

Waalsteenen. 
Behalve gewone W a a l e t e e n e n , voorradig 

in geljjke kwaliteitcitcn, die van afmetingen 
' lier strekkende Meter aan tas. Lengte 
», breedte 12$, dikte 6} mini., wordende tot 
tere kwantiteit op Iwstelling vervaardigd. 

K . V A X H O L S T , Arnhem. 
Ter drukkerij der Vennoot». „Hot Vaderland'* 

-0 

R E D A C T E U R : F. W. VAN GENDT JGz., V A N - S I ' E Y K S T R A A T 117, ' S - G R A V E N H A G E . 

W O O N H U I S G E V E L T E H A A R L E M . 
(/lij tic plaat.) 

De gevel werd geplaatst op een bestaande houten 
onderpui, die geheel onveranderd is gebleven doch 
waarvan de puibalk werd verzwaard. De baksteen is 
het fabrikaat van de heeren Dericks en Geldens te Dril
len, die ook de tympans boven de ramen leverden van 
verglaasde steen met geprofileerden dekband boven de 
kozijnen. De natuurlijke steen is L'edelfanger zandsteen. 

J. A. G . VAN ])KK STEUR. 

P R A A G . 
Wanneer men 's avonds laat in de hoofdstad van 

Bohème is aangekomen, is men al zeer blij, als 
men in een der talrijke hotels, die Baedeker opgeeft, 
aangeland, een goed maal en een goed bed vindt. 
Om dan nog een straatje om te gaan, zal in de 
meeste gevallen de lust wel ontbreken; wij althans 
hadden daartoe geen moed, doch zochten troost in 
Morpheus' armen. 

Den volgenden morgen, toen wij voor een der 
vensters van den „Blauen Stern'' — het hotel dat het 
toeval ons had aangewezen — zaten te ontbijten, zagen 
wij reeds veel, dat ons zeer vreemd scheen. In de 
eerste plaats de opschriften boven de winkels aan 
de overzijde, die gesteld waren in een geheel vreemde 
taal, waarvan geen syllabe te begrijpen is. Deze 
taal was de Hoheemsche of ïzechische. Niét min
der vreemd kwam het ons voor, dat reeds des 
morgens ten acht uur de koffiehuizen zoo vol 
waren, als bij ons tusschen vieren en vijven, en 
wij hadden respect voor menschen zoo matir.eus 
als de bewoners van Praag. Eindelijk werden wij 
geïntrigeerd door een hoogen Gothischen toren aan 
de westzijde van het plein, waarop wij het uitzicht 
hadden, en het was dan ook dit bouwwerk, dat wij 
het eerst op onzen tocht door de stad in oogen-
schouw namen. 

De toren is eigenlijk een der voormalige stads
poorten, gelijk ook de daarop uitkomende Graben, 
thans een der drukste straten van Praag, vroeger 
de stadswal was. Thans draagt het bouwwerk den 
naam van Pulverthurm; het werd in het laatst van 

de vijftiende eeuw in gehouwen steen opgetrokken 
en is rijk versierd. Misschien dat wel een deel der 
versierselen van een in onzen tijd ondernomen 
restauratie afkomstig is; het kwam ons althans zon
derling voor, dat men een stadspoort aan de buitenzijde 
zoo rijk zou behandelen. 

Wij flaneerden nu de Zeltnergasse door en be
reikten zoo den grooten Ring, waaronder men de 
markt van het oude Praag verstaat. Het plein heeft 
geen bijzonder groote afmetingen, en prijkt met een 
zuil aan Maria gewijd, van een echt barok karakter, 
blijkens het opschrift in 1650 opgericht. 

Aan de oostzijde van het plein staat de Teynkirche. 
die, zonderling genoeg, bijna geheel door woonhuizen 
aan het oog onttrokken wordt. Van den westelijken 
gevel ziet men den top, door twee spitse torens 
geflankeerd, boven do huizen uitsteken. De kerk is 
inwendig zeer donker', waartoe de ombouwing zeker 
veel bijdraagt. Architectonisch levert het gebouw weinig 
bezienswaardigs op; naar men wil zouden de II. 
Johannes Nepomuk en later Johannes Hus in deze 
kerk gepredikt hebben. Onder een der pijlers ligt 
Tycho Brahe, die in 1601 stiert, begraven. 

Aan de noordzijde van deze kerk staat het paleis 
Kinsky, hetwelk door Dientzcnhofer ontworpen werd. 
De gepleisterde gevel heeft een typisch iSe-eeuwsch 
barok karakter. Eigenaardig genoeg is niet de as 
door een voorsprong gekarakteriseerd, maar heeft 
de bouwmeester zijn gevel in vijven verdeeld, en 
het tweede en vierde vak door een fronton met 
pilasters versierd. Tusschen deze frontons is op meer 
origineele dan fraaie wijze een attiek aangebracht. 
De vensters zijn zoo weelderig mogelijk omlijst. 

Aan den overkant van het plein staat het Laat-
Gothische raadhuis, dat echter grootendeels vernieuwd 
is. Slechts de kapel en de groote toren zijn nog 
origineel; het overige is zeer goed in den stijl bij
gebouwd. 

In de Husgasse, niet ver van hier, zien wij het 
paleis Clamgallas, van 1707—1712 door Fischer von 
Er lach gebouwd. Het eigenaardige van dit bouwwerk-
zijn de twee ingangen, waarnaast telkens op een 
pedestal, twee herculische figuren geplaatst zijn, die 
met zichtbare moeite een zwaar balkon dragen, dat 
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hen in werkelijkheid verpletteren zou. De vensters 
van dezen gevel zijn weer zoo rijk mogelijk versierd. 

Verder gaande door de Karlsgasse komen wij aan 
het Clementinum, een reusachtige stichting der Jezuïeten, 
in 1653 begonnen en in 1711 voltooid. De gevel in 
de Plattnergasse wordt door een kolossale composiet
orde versierd; de gevel aan den Mariénplatz heeft een 
statig middenportaal en een balkon, dat door Dorische 
zuilen gedragen wordt. Tegen dit machtige bouw
werk aan staat de Salvatorkirche (1578—1602), die 
een rijken gevel heeft, welke in vele opzichten aan 
de Romeinsche kerken van dien tijd herinnert, voor
namelijk door de reusachtige klauwstukken, welke 
tegen het front van het middenschip geplaatst zijn. 
Wat ecliter deze kerkgevel van de overige onderscheidt, 
is de daarvoor geplaatste loge, die min of meer aan 
een triomfboog herinnert, en waarboven zich een 
terras bevindt, op welks balustrade zes beelden van 
bisschoppen geplaatst zijn. Van binnen is de kerk 
niet bijzonder belangrijk. 

Wij komen nu aan de Moldau, waar wij de be
roemde Karlsbrücke, die reeds in de veertiende eeuw 
gebouwd werd, in het oog krijgen. Daar het midden
deel van deze brug onlangs is weggeslagen, toen de 
Moldau ook op andere plaatsen groote verwoestingen 
aanrichtte, wordt het verkeer, in afwachting van de 
herstelling der brug, door een houten hulpbrug onder
houden. Men betreedt de brug door een toren, in 
vijitiende-eeuwsche Gothische vormen opgetrokken; 
ook aan de andere zijde van de brug bevindt zich een 
dergelijk bouwwerk. Van de standbeelden, die boven 
iederen pijler op de leuning der brug stonden, zijn 
bij de verwoesting verscheidene verloren gegaan; o. a. 
ook dat van den H. Johannes Nepomuk, waarheen 
zich op 16 Mei van ieder jaar tal van bedevaartgangers 
plachten te begeven, is in de rivier gestort. Deze 
heilige werd in het laatst der veertiende eeuw op bevel 
van Keizer Wenceslaus in de Moldau geworpen, om
dat hij niet vertellen wilde, wat de Keizerin hem in 
de biecht had toevertrouwd. Naar de legende wil, bleef 
de heilige drijven, terwijl er sterren om zijn hoofd 
schitterden. 

Het gedeelte van Praag, dat aan de westzijde van 
de Moldau ligt, wordt Kleinseite genoemd. Het is 
hoog gelegen en bevat in hoofdzaak paleizen, kerken 
en geestelijke gestichten. Recht tegenover de Brücken-
gasse ligt de St.-Nicolauskirche, zeker eender meest 
eigenaardige kerkgebouwen, welke Praag heeft aan te 
wijzen. Zij bestaat uit een schip, door een tongewelf 
gedekt; aan beide zijden hiervan zijn kapellen aange
bracht , waarvan er twee een ovalen plattegrond hebben, 
terwijl de anderen in plan een kwadraat met naar 
binnen gebogen zijden vertoonen. Ter plaatse van het 
koor is een reusachtige koepel, door half-ovale nissen 
vergezeld , ontworpen. De eigenlijke koornis is zeer 
klein. De pilasters van het schip zijn overhoeks ge
plaatst. De gevel vertoont de gebogen lijnen, die 
Borromini zoo gaarne toepaste, en waardoor het geheel 
min of meer aan een antieke commode herinnert. De 
koepel, door een hoogen tambour gedragen, heeft een 
bijzonder gelukkig silhouet. Jammer is het, dat vlak 
bij dien koepel, op een der hoeken van het koor, een 
hooge toren geplaatst is , die op zichzelf zeer goed 
van verhouding is, en ook de Brückengasse zeer schilder
achtig afsluit, doch die aan het eflect van den koepel 
veel afbreuk doet. Dientzenhofer is de bouwmeester 
der in 1673 begonnen kerk. 

Niet ver van hier, aan de Thomasgasse, staat de 
Thomaskirche, die een in de l8 Je eeuw verbouwde 
middeleeuwsche kerk is. De schalken zijn door com

posiet-pilasters vervangen; de gevel is een typisch 
staaltje van wilden barokstijl. Ook hier wordt Dientzen
hofer wederom als bouwmeester genoemd. 

(Wordt vervolgd.) 

HOUTBESTRATING. 
Over houtbestrating schijnt nog geen gevestigde 

opinie te bestaan. Terwijl men o. a. te Berlijn met dit 
materiaal geen gunstige uitkomsten verkregen heeft, 
wordt het tc 1'arijs en Londen veel gebruikt. Ook 
hier te lande treft men het hier en daar aan. Ofschoon 
vooral in vergelijking met keibestrating, de kosten 
ervan zeer hoog zijn, verdient het wegens zijn ge-
ruischloosheid alle aanbeveling, vooral daar, waarde 
helling der straten een asphalteering onmogelijk maakt. 

In de Fransche en Engelsche metropolen schijnen 
de stedelijke regeeringen met deze bestrating bijzonder 
veel op te hebben en wordt zij voortdurend uitgebreid. 
Het ligt voor de hand, dat daarvoor goede redenen 
zullen bestaan en de directies der publieke werken in 
deze steden niet dan na voortdurend onderzoek en 
rijpe ervaring tot uitbreiding dezer bestrating zouden 
overgaan. 

Einde 1890 bedroeg de oppervlakte der Parijsche 
houtbestrating meer dan 570,000 M*., ongeveer acht
maal zooveel dan te Berlijn. Deze groote uitbreiding 
schijnt voornamelijk te danken te zijn aan de omstan
digheid dat houtbestrating betrekkelijk goedkooper is 
dan asphalteering. Te Parijs duurt de houtbestrating 
op straten met druk verkeer 6 a 8 jaren, op straten 
met gewoon verkeer 10 a 12 jaren en op straten met 
gering verkeer 11, a 18 jaren. De onderhoudskosten 
worden gemiddeld op (0.70 per M' . en per jaar be
rekend, tegen ƒ0.48 voor keibestrating, ƒ 1.20 voor 
macadam en / 0 9 6 voor asphalt. De kosten der hout
bestrating zijn dus betrekkelijk goedkoop. 

De reden waarom te Parijs deze bestrating beter 
voldoet dan b. v. te Berlijn, schijnt niet te liggen in 
het klimaat en het hoefbeslag der paarden, zooals 
sommigen het willen doen voorkomen; de winter schaadt 
toch geen enkele bestrating minder dan houtbestrating. 
Zoolang echter hieromtrent geen bepaalde aanwijzi-
gingen bestaan, dient men het oordeel op te schor
ten. Van grooten invloed op den weerstand der hout
bestrating is het dwarsprofiel der straat. Te Parijs 
is het namelijk gebruikelijk de 1 meter breede 
strooken langs het trottoir meer dan de dubbele 
helling te geven dan het middengedeelte der straat, 
waardoor een spoedige afvoer van modder, zelfs na 
de snellere afslijting van het middengedeelte mogelijk 
is. Nog meer invloed op den weerstand heeft de 
hoedanigheid van het hout en vooral de hoogteafmeting 
der blokken. Ongelijke qualiteit van het hout moet 
met groote zorg vermeden, de hoogten der blokken 
niet te gering en de oppervlakte der koppen niet te 
groot genomen worden. Daar deze bedingen bij de 
Berlijnsche houtbestrating vroeger niet nauwkeurig in 
het oog gehouden zijn, is het waarlijk geen wonder 
dat men hier alles behalve gunstige resultaten verkregen 
heeft. Eene hoogte van minder dan 8 cM. is verkeerd, 
omdat blokken van zulke geringe hoogte te veel van 
den druk der raderen van voertuigen en dergelijken 
te lijden hebben en zij door afslijting al spoedig on
bruikbaar worden. Voorts sorteerde men in den regel 
de blokken naar hunne grootte en niet naar hunne quali
teit. De sorteering van het hout naar de qualiteit 
is van meer belang dan de soort van het hout, 
cn dit feit is niet te weerspreken. Te Parijs sorteert 
men met pijnlijke nauwgezetheid en neemt men bij 
voorkeur blokken van 15 cM. hoogte, die tot op de 
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helft kunnen slijten. De wijze van drenking, met 
creosoot of chloorzink schijnt op de duurzaamheid 
der houtbestrating geen invloed te hebben. 

Ten einde de blokken op hunne juiste hoogte 
nauwkeurig te kunnen stellen, moet de betononder-
laag hetzelfde profiel hebben als de oppervlakte der 
houtbestrating. De kleine oneffenheden in het beton-
oppervlak kunnen voldoende weggenomen worden door 
ze met eene poedervormige vermenging van gelijke 
deelen cement en zand naar behoefte en zoo dun 
mogelijk aan te vullen, na vooraf den betonkoek met 
eene cementbepleistering glad afgestreken te hebben. 
Daar het noodig is voor de onvermijdelijke verschui
vingen der houtbestrating eene zekere speelruimte te 
hebben, worden te Parijs de blokken niet onmiddellijk 
tegen de kantsteenen der trottoirs gelegd, maar behoudt 
men hier eene voeg van ongeveer 5 cM. breedte, die 
met zand of leem, ofwel met eene vermenging van 
beiden, wordt aangevuld. De blokken staan recht
hoekig op de as der straat, de dikte der voegen 
bedraagt 9 mM. Het ondereinde der voegen wordt 
gevuld door eene 4 c.M. breede houten lat, terwijl 
het overige deel met cementmortel ingevoegd wordt. 
Nadat de bestrating gereed is, bedekt men de opper
vlakte met een dun laagje gezeefde fijne kiezel, die 
in het kophout dringt en waarvoor men ook wel fijn-
gestooten hardsteen gebruikt. Voorts wordt de be
strating dagelijks minstens eenmaal besproeid en twee
maal per week door middel van de waterleiding goed 
afgespoeld. Het kiezellaagje wordt van tijd tot tijd 
vernieuwd. 

METSELEN HIJ VORST. 
Bij den bouw van den stadsschouwburg te Zurich 

heeft het metselen bij vriezend weder aanleiding ge
geven tot opmerkingen en onderzoekingen, die wel 
waard zijn meer algemeen bekend te worden. Uit eene 
voordracht, in December jl. door den heer B. Holmer 
in de Oostenrijksche ingenieurs- en architectenvereeni-
ging gehouden, blijkt dat tot 22 November 1890 het 
metselwerk aan genoemden schouwburg ongestoord 
voortgezet werd; met dezen datum trad vorst in, die 
vijf maanden lang aanhield en den voortgang van den 
bouw aanmerkelijk dreigde te vertragen. Daar bepaalde 
termijnen voor de oplevering der verschillende onder
deden van den bouw gesteld waren, was men genood
zaakt maatregelen te nemen, ten einde, zoo eenigszins 
mogelijk, den bouw te kunnen voortzetten; dien
tengevolge raadpleegden de architecten het Genoot
schap der Weener stadsbouwmeesters, de aannemers 
Gebrs. Locher & Co., die geweigerd hadden gedurende 
de vorst door te werken, en den voorzitter van het 
proefstation voor bouwmaterialen der Polytechnische 
school te Zurich, Professor Tetmajer. De antwoorden 
waren geheel tegenstrijdig met elkaar. Terwij 1 het Genoot
schap der Weener stadsbouwmeesters het metselen met 
mortel van vette kalk aanbeval, was 1'rof. Tetmajer 
voor portlandcemcnt met toevoeging van keukenzout. 
Geen dezer beide middelen kwam den architecten 
doelmatig voor, waarom zij zich tot het bestuur der 
Oostenrijksche ingenieurs- en architectenvereeniging 
wendden en dit de volgende vragen voorlegden: I 
welke mortel kan men bij het metselen in eene tem
peratuur van -T- 2" R. met het minste risico ge
bruiken? 2°. in welke volgorde staan vette kalk, hy
draulische kalk, slakkencement en portlandcement als 
bindmiddel voor metselwerk bij vorst? 

De beantwoording der vraag werd opgedragen aan 
het cement-comité der vereeniging, dat blijkens zijne 
beraadslagingen weder tot verschillende elkaar tegen-

sprekende uitkomsten kwam. De meening dat het 
nadeelig is bij vorst te metselen, wordt door velen 
niet beaamd; zoo veroorlooft °- a - de Berlijnsche 
bouwpolitie het metselen bij 2» onder nul. In Rusland 
voegt men spiritus bij de mortel en in Noorwegen 
en Zweden zeep. Bij deze tegenstrijdige meeningen 
kwam het comité tot het resultaat dat de vraag niet 
theoretisch maar alleen door practische onderzoekingen 
en proefnemingen op te lossen is. Deze proefnemingen 
werden op bevel van den Ober-baurath Berger in 
het jaar 1891 aan Weener gemeentegebouwen met 
baksteenmetselwerk begonnen; de zachte winter werkte 
deze proefnemingen niet in de hand, zoodat zij in den 
nu afgeloopen winter met metselwerk in natuurlijke 
steen werden voortgezet. Van den uitslag vernamen 
wij nog niets. 

Te Zurich moest het werk echter tot eiken prijs 
worden voortgezet, niettegenstaande de koude steeds 
heviger werd en de temperatuur tot 8» onder nul 
daalde. De architecten kwamen met de aannemers 
overeen den boog van het proscenium, waarvan veel 
afhing, daar het opstellen van den ijzeren dakstoel 
hierop wachtte, te metselen in portlandcementmortel 
met toevoeging van twee procent zout. Hoe heviger 
de koude werd, des te voorzichtiger werd gehandeld. 
Bij 8 graden onder nul werd met warm water ge
metseld en het metselwerk des avonds met zakken 
afgedekt. Bovendien werden de muren van het tooneel 
in baksteen met portlandcement in plaats van in 
natuurlijke steen opgetrokken. Over nadeelige gevolgen 
is later niets vernomen. 

Naast deze proefnemingen wijzen wij nog op de 
desbetreffende mededeelingen in „Der Portland-Zement 
und seine Anuendungen im Bauwesen" (Herlijn 1892, 
E. Toeche). Daarin wordt omtrent het metselen bij 
vorst o. a. het volgende gezegd: 

„Van alle hydraulische bindmiddelen is portland
cement tegen den invloed van vorst het minst ge
voelig. Heeft het ontbindingsproces eenmaal plaats 
gehad, dan heeft zelfs sterke vorst geen invloed. 
Tast de vorst het metselwerk tijdens het ontledings
proces aan, dan brengt zij alleen nadeel toe voor 
het geval de mortel te veel water houdt, zoodat het 
bevriezende water de mortel uit elkander scheurt. 
Bij spaarzaam watergebruik zijn muur- en betonwerken 
zelfs bij strenge vorst met goed gevolg uitgevoerd. 
Men moet echter in aanmerking nemen dat de 
ontleding en verharding van portlandcementmortel, 
evenals elke andere scheikundige verbinding, door 
de koude vertraagd wordt. Metselwerk in portland
cement, bij vorst gemaakt, toont derhalve in het 
begin geen groote vastheid; later verkrijgt het even
wel zijne normale hardheid. 

„Men heeft voor metselwerk in portlandcement, bij 
vorst vervaardigd, toevoeging van keukenzout aan 
den mortel aanbevolen en in toepassing gebracht. 
Dit middel is echter niet alleen overbodig maar boven
dien schadelijk, omdat het tot minder fraaie uitslag 
aanleiding geeft en de muren vochtig maakt. Beter is het 
om, wanneer men genoodzaakt is bij strenge koude te 
werken, water en zand te verwarmen cn weinig water 
te gebruiken om het chemisch ontledingsproces te 
bespoedigen. Zorgt men dan bovendien, dat het in 
de mortel aanwezige water door droge steenen wordt 
geabsorbeerd, zoo heeft men zelfs van strenge vorst 
niets te duchten en is het gebruik van keukenzout 
volkomen overbodig. Hiermede wordt echter niet 
gezegd dat men steeds cementwerk bij vorst kan 
verrichten; de bedoeling is dat men geen overdreven 

• vrees behoeft te koesteren. 
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„Cementbepleisteringen bij vriezend weder gemaakt, 

houden zich minder goed; het is althans in geen 
geval aan te bevelen deze glad af te pleisteren. 

„In gevallen, waarin het metselen bij vorst onver
mijdelijk is, verdient het bovendien aanbeveling alleen 
snelbindende cement te gebruiken." 

H E T ONDERHOUD V A N D A K E N G E D E K T 
MET DAKPAI'. 

In den laatsten tijd wordt de dakpap als dakbe
dekking, ook hier-te-lande meer en meer gebruikten 
veeltijds daar, waar het beter zou zijn deugdelijker 
dakmateriaal te nemen; bovendien wordt in den regel 
dit surrogaat nog zoo slecht behandeld, dat de weinige 
goede hoedanigheden, die het bezit, al zeer spoedig 
verdwijnen. Oorspronkelijk slechts voor zulke gebouwen 
aanbevolen, die voor tijdelijke doeleinden dienden, 
verlokte de geringe prijs velen het materiaal ook daar 
toe te passen, waar eene meer duurzame bedekking 
hoogst noodig was. In plaats van aan de economische 
nadeelen , die aan het gebruik van eene goedkoope 
dakbedekking onafscheidelijk verbonden zijn, door eene 
doelmatige toepassing en zorgvuldige behandeling 
eenigermate tegemoet te komen, wordt dikwerf uit 
zorgeloosheid het tegendeel gedaan en doen inhalige 
fabrikanten vaak hun voordeel met de onkunde van 
huiseigenaren. In den regel gaat men als volgt te werk: 
nadat de pap op het dak gebracht is, dat gewoonlijk 
veel te hellend ligt, wordt het eenmaal geteerd. De 
teer, door feilen zonneschijn vloeibaar gemaakt, loopt 
langzamerhand in de dakgoot en de pap droogt in den 
volgenden zomer, omdat zij niet opnieuw geolied wordt, 
geheel uit. Door de droogte trekken de planken der 
bebording te zamen, de pap scheurt en het regent door. 
Nu komen de veelgeprezen heilaanbrengende middelen 
onder allerlei fraaie namen, als: daklak, mastiek, as-
phaltlak enz. De een of andere knoeier of beunhaas 
bestrijkt dan het dak, met een snel drogende, glan
zende en waterdichte stof; het middel werkt uitstekend, 
het dak is hermetisch dicht en de fabrikant van het 
voortreffelijke materiaal wordt overal aanbevolen. Maar 
nauw zijn enkele jaren verloopen of de nadeelige ge
volgen doen zich kennen. De pap is onder de harde 
korst geheel van de lucht afgesloten en eene stof, die 
haar elasticiteit en zachtheid kon teruggeven, kan niet 
tot haar doordringen; de pap is murw geworden en 
zoodanig verdroogd dat men haar tusschen de vingers 
tot een bruin poeder wrijven kan. De korst houdt 
dan wel is waar nog den regen tegen, maar slechts 
zoolang zij onbeschadigd blijft; al spoedig scheurt zij 
echter en na betrekkelijk korten tijd moet het dak-
vernieuwd worden en kan het spelletje opnieuw beginnen. 
Onder deze omstandigheden duurt een dergelijk dak 
12 a 16 jaar en kost het, met inbegrip van het onder
houd , / I . IO a / 1.20 per M*. Neemt men in plaats 
van zink of houtcement, dakpap tot bedekking 
en wil men niet bedrogen uitkomen, dan handele 
men als volgt: 

i ' . De helling van het dak mag niet meer dan acht 
graden bedragen, daar de teer anders te spoedig af
loopt. 

2Ü. Na het dekken tecre men het dak zonder het 
te zanden, daar het op de pap aanwezige zand vol
doende is om bij geringe helling de teer vast te houden. 

3°. Het volgend jaar teert men opnieuw en strooit 
wat zand na; dan kan het dak 4 a 5 jaren lang liggen 
zonder dat men cr omzien naar heeft. 

4". Later moet met tusschenruimten van drie jaren 
geteerd worden, waarbij afwisselend om den anderen 
keer gezand moet worden. 

5". De teer moet een behoorlijk volume aan olie 
bevatten. Daar men dit op het oog niet kan bepalen, 
onderzoekt men haar op de volgende wijze: men distil
leert 4 a 500 gram der teer door een glazen retort 
met een koeler van Liebig. De voorhanden olie moet 
bij 70 a So° C. beginnen te distilleeren. 

V A R IA. 
BRAND VAN DEN DOM TE RATZEBURG. 

Den 20 Augustus jl. sloeg de bliksem in deze kerk 
en veroorzaakte een brand, die dit oude bouwwerk 
zeer beschadigde. Met de Kloosterkerk te Jerichow be
hoort de Dom te Ratzeburg tot de oudste baksteen
bouwwerken van Duitschland. Omstreeks het jaar 1165 
begonnen, werd hij in de dertiende eeuw voltooid en 
in de jaren 1871 —1881 onder leiding van Perth. 
Daniel gerestaureerd. De dakstoel en het houtwerk
der beide westelijke torens zijn afgebrand. De ver
binding van den grooten in het koor hangenden luchter 
is in het gewelf gesmolten en de luchter naar beneden 
gestort; eveneens zijn de kleine klokken gesmolten, 
terwijl de groote 82 centenaars wegende klok naar be
neden gevallen en boven het orgel door het gewelf heen
geslagen is. Toch hebben de gewelven zich uitstekend 
gehouden, zoodat de vele kunstschatten, in de kerk 
aanwezig, nagenneg onbeschadigd gebleven zijn. 

BRU<; OVER DE MISSISSIPPI HIJ NEW-ORLEANS. 
Eenige maanden geleden heeft het congres der Ver-

eenigde Staten van Noord-Amerika de concessie voor 
den bouw eener spoorwegbrug over de Mississippi, in 
de nabijheid van New-Orleans, goedgekeurd. Ofschoon 
de hoofdoverspanning der brug alleen door die van 
de brug over de Eorth overtroffen wordt, zal zij de 
grootste brug zijn, tot heden van staal of vloeiijzer 
vervaardigd. 

De naastbijzijnde stroomopwaarts gelegen Missis-
sippibrug is de onlangs gebouwde brug bij Memphis 
in Tennessee, die een 241 M. wijde hoofdopening, heeft 
en op 600 K M . afstand daarvan ligt. Op aansporing van 
het gemeentebestuur, dat reeds in 1888 een ontwerp liet 
vervaardigen , hebben de twee spoorwegondernemingen 
op den westelijken en de vier op den oostelijken oever 
een maatschappij voor den bouw eener brug opge
richt. Voorzitter en hoofdingenieur voor den bouw is 
de heer E. L . Corthell, een waterbouwkundig ingenieur 
van grooten naam, die o. a. de uitvoering der werken 
aan de monding der Mississippi geleid heeft. De brug 
zal ongeveer 5 K M . boven Carrollton, een voorstad 
van New-Orleans, en buiten de grenzen van het zee
vaartkanaal, gebouwd worden. De concessie schrijft 
een hoofdopening van minstens 305 M. breedte bij 
laagwater voor, terwijl alle stroomopeningen 25.9 M. 
boven den hoogsten waterstand moeten liggen. De 
eigenlijke stroombrug bevat een middelopening van 
330 M. en twee zij-openingen van 240 M. breedte, 
zoodat slechts twee pijlers in den diepen stroom ge
fundeerd behoeven te worden. Daar de diepte der 
rivier ongeveer 30 M. bij hoogwater bedraagt, met 
een stroomsnelheid van 1.8 M. per seconde, en de 
bodem tot op groote diepte uit zeer beweeglijk zand 
en klei bestaat, is de aanleg der fundeering van de 
beide stroompijlers op ongeveer 50 M. onder laagwater 
bepaald. De deelen ter wederzijde van de stroombrug 
verkrijgen een helling van I : 67 en verrijzen als 
viaducten over het laaggelegen land. Dientengevolge 
heeft de brug een lengte van 3350 M. De kosten 
worden, met inbegrip der aansluiting van dc bestaande-
spoorbanen, op /7,200,000 begroot. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 

'S-GRAVENHAGE. Voor het in I8!I4 alhier te houden lie intcrim-
tionali! congres voor binnenlnndschc scheepvaart is liet programma 
van werkzaamheden reeds vastgesteld. Het congres zal zich ver-
deelen in vier sectiën. 

I>c volgende onderwerpen zijn ter behandeling in dc afdeelingen 
aangewezen; iu de eerste: aanleg en onderhoud vnn kanalen en 
havens; iu de tweede: technische exploitatie; in de derde: dc 
exploitatie der kanalen voor den handel en andere economische 
vraagstukken, met name de tolrechten op de waterwegen; in de 
vierde: bevaarbare rivieren cn haar verbetering. 

— De Verttktringibode deelt mede, dat aau ambtenaren van 
liet Departi -ut van Waterstaat enz. hij ministerieele circulaire 
verboden is, zich in te laten met de verzekering van bet porsoneel 
van aannemers. 

— Dc V'eree.iiging van Nederlanclsehc stcenfubrikanton heelt 
op eene audiëntie bij den Minister van Waterstaat het navolgende 
adres aangeboden cn mondeling tocgeliebt: 

„Geefl mot gepasten eerbied te kennen dc Vereeniging van 
NederUndeohe iteenfabrikanten (erkend bij Koninklijk besluit dd. 
27 Xovcmber 18S4 Stbt. 11». 24); 

..dat zij cr tot haar leedwezen op moet wjjzen, dat aan werken 
van den .Staat — nu o. a. in grooten getale aan de uitbreiding 
van het station tc 's-llortogonbosoh het gebruik van Belgische 
steenen wordt toegestaan: 

„dat dit geschiedt, alhoewel uit ecu wetenschappelijk onderzoek, 
ingesteld op bevel van den ingenieur belast met do leiding der 
werken aldaar, dc superioriteit der Noderlandsche steenen bjj 
gelijke soort op afdoende wijze was gebleken; 

„dat dit resultaat nog nader bevestigd wordt door eene enquête, 
gehouden bjj verschillende mannen van de prurtyk, waarvan de 
vereeniging voornoemd de vrijheid neemt do resultaten hiernevens 
aan l'wc Kxeellcntie over tc leggen; 

„dat tengevolge van het gebruik van llelgische stecuen aan 
bouwwerken van het Kijk, deze eveneens en steeds in klimmende 
mate aan tal van gemeentewerken worden gebezigd: dat dien
tengevolge dc Xederlandsche Hteeuindtistrie zoodanig wordt ge
drukt, dat de Hteenfabrikanti'ii hun fabrikage aanmerkelijk hebben 
moeten inkrimpen, waardoor niet slechts aau de duizenden arbeiders 
daarin werkzaam een gevoelige slag wordt toegebracht, maar 
eveneens aan de binnenscheepvaart lan de veenderijen, welke 
takken van volksbestaan niet de steen-industrie hand aan hand gaan: 

„dat toch het grootste gedeelte van den productie-prijs der 
stecuen, zoowel al» van den productie-prys der turf wordt besteed 
aan nrbcidslooneii, zoodat bet ongetwijfeld eene nationale ramp mag 
worden genoemd, indien door het gebruik van llelgische steenen 
hicr-tc-landc dc Xederlandsche turf- en Hteenindiistrie zou worden 
vernietigd ; 

„dat reeds in den afgeloopen winter veel ellende in dc veen
derijen, tengevolge van werkeloosheid, is geleden, en deze treurige 
toestand zich stellig spoedig zal uitstrekken ook over andere 
doelen van ons vaderland, waar tot dusverre onder de arbeidende 
klasse een betrekkelijke welvaart mocht worden waargenomen; 

„dat bet daarom in V lands belang wenschelijk toeschijnt, dat 
onverwijld alles beproefd worde wat strekken kan om het drei
gende gevaar af tc wenden; 

„redenen waarom de Vereeniging van Xederlnndsebe steen-
fabrikanten, overtuigd van Uwer Excellentie'» belangstelling in 
alles wat de Xederlandsche nijverheid betreft, Uwe Excellentie 
eerbiedig verzoekt, onder leiding van eene voor dat doel speciaal 
te benoemen commissie, vergelijkende proefnemingen te doen 
plaats hebben tusschen llelgische cn Xcderlaudsehe steenen, welke 
commissie in den kortst mogcljjkcn tijd de resultuten van haar 
onderzoek zou moeten bekend maken. De door deze commissie 
vereischte onkosten zullen tot een bedrag van J 1000 gaarne door 
de Vereeniging van Xederlandsche steenfabrikanten worden ge
dragen." 

• Door den Minister van Waterstaat is eene commissie be
noemd om een onderzoek in tc stellen omtrent de klachten, 
bfl de regeering en by dc Tweede Kamer ingediend over de 
uitvoering van art. b' der overeenkomst tusschen den staat en 
dc Xederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij dd. 21 Januari 1800. 

/ij bestaat uit de heeren Jhr. mi'. S. I.aimin Trip, president der 
arrnndisseiiients-rechtbnnk te Zutfen, voorzitter: It. W. J. C'. 
van den Wall Hake, directeur der Xederlandscli-Zuidafrikaaiische 
Spoorwegmaatschappij te Amsterdam; D. W. Stork, fabrikant te 
llengeloo, leden, en 1,. Ch. Rosier, secretaris. 

Een aantal personen uit dc spoorwogwereld zijn uitgenoodigd , 
in dc volgende weck te Utrecht voor die commissie tc ver
schijnen, teneinde baar inlichtingen te geven omtrent de gerezen 
klachten en ten behoeve van voormeld onderzoek door haar te 
worden gehoord. 

— Voor eenlgen tyd deelden wij mede dat de heeren W. It. 
van Liefland c.s. den Gemeenteraad het verzoek hadden gedaan 
om bet terrein, gelegen aun de Xieuwc l'arklaan en het Govers-
Deviiootplcin op grondrente in eigendom te bekomen. Daar een 
gedeelte van bet door adressanten bedoelde terrein reeds aan don 
heer O. Carré werd verkocht, stellen II. en W. den Raad voor. 
om aan adressanten mede te deelen, (lat niet de geheele opper
vlakte van het door hen bedoelde terrein eigendom is van dc 
gemeente, zoodat hun verzoek, zooals bet daar ligt, niet voor 
overweging in aanmerking kan komen. 

— Ook bet bestuurder Naaiulooze Vennootschap Kxploitutic-
maatsebappij van roerende en onroerende goederen „Scheveningen", 
heeft den Raad het verzoek gedaan, hun het terrein tusschen 
dat vun den heer O. Carré en hotel Alteburg alsnog af te staan 
tegen den prijs van / 0.75 per centiare op grondrente, of 50 pCt. 
hooger dan waarop de gemeente bet daarnaast liggende terrein 
aan den heer O. Carré beeft verkocht. 

— B. en W. geven den Raad in overweging afwijzend tc be
schikken op het adres van den heer Corn. Rok om voorloopigc 
eoneessle, voor zooveel deze gemeente daarin betrokken is, voor 
den aanleg en de exploitatie eener spoorlijn van den Hoek van 
Holland al' langs de hlnncnduinzjjdc voor bet vervoer naar en 
van Scheveningen vnn visschersachepen en andere vaartuigen, 
goederen en vee. 

Daargelaten, dat de door adressant bij zijn aanvrage overgelegde 
teekeningen geheel onvoldoende zyn, om daaruit de technische 
waarde van het werk te kunnen beoordeelen, mist het plan van 
den heer link bovendien den steun van de reodery' te Scheve
ningen, in wier belang het ontworpen is. De permanente com
missie uit die reedcry, wier meening ten aanzien van adrcssant's 
denkbeeld door R. en W. word gevraagd, achtte reeds aanstonds 
de bezwaren tegen het vervoer per as der vaartuigen te groot, 
dun dat zij vrijheid kon vinden om het verleenen der concessie 
aan tc bevelen. 

ARNHEM. Door het bestuur van Arti et Amicitiae te Amsterdam 
werden op dc tentoonstelling alhier de volgende doeken voor de 
verloting aangekocht: Landschap, van Sieger Baukema; Vtld-
-.eaehlershuisje te Dooruterth, van I'll, dc Rock; Op hel exerei/ieplein, 
van Jac. H. Ocerlings: Zomei van H. W. .lansen: Aan het s/rand 
van Joh. M. ten Kate Mz.: ('/ hel duin. van Willy Martens : 
Ijverig aan het werk, van l'ietcr Oijcns ; Iris, van Oldewclt: . lan 
de Beek, van Willem Steelink. 

GROMNGEK. Door deu architect J. I'. Ilazeu, alhier, is concessie 
aangevraagd voor het leggen cn exploiteeren eener drinkwaterleiding 
te Assen, voor het tijdvak van één jaar, welk adres door den Kaad 
«mi het dagelijksch bestuur is verzonden, ter tine van bericht en rand. 

HKXGKI.'HI. Half September zal de machinefabriek der hrmii 
(icbr. stork & Co.. alhier, 2"> jaar bestaan hebben. Het voornemen 
bestuut een groot feest tc vieren, waartoe een feesttent wordt 
opgericht voor ruim 1000 personen, waarin de heer I). W. Stork 
dc openingsrede zal houden voor dc aan de fabriek verbonden 
personen met hun vrouwen en meisjes. De harmonie-kapel van de 
Xed. Gist- en Spiritus- eu < Miol'ahriek uit Delft komt ecu uit
voering geven: van arbcids- en tcckenw cdstrjjdcn w orden de prijzen 
uitgereikt. Een gedenkboek, inhoudende een beschrijving van de 
ontwikkeling en uitbreiding der fabriek en een overzicht der tal
rijke aan de fabriek verbonden instellingen en fondsen, zal aan 
alle beambten cn werklieden ter herinnering worden aangeboden. 

BOSBOM, Een terrein tusschen do Xieuwc Enghlaan cn S.-laan 
zal met villa's bebouwd worden, terwjjl ook in de hot Xassaupurk 
aldaar door eenige Amsterdamsche heeren bouwterrein werd 
aangekocht. 

— De vyfde aflevering van het Handboek 
vuor den meubelmaker (uitgave van A. W. 
Sythott'te Leiden) bevat het vervolg en slot 
van hoofdstuk III: uiterlijke vormen. In 
deze art. wordt een begin gemaakt met 
hoofdstuk IV: bet bcslagwerk. Dit hoofdstuk 
bevat: 1. Sloten. — 2. Sleutelplaten. — 8. 
Sleutels. — 4. Schuiven of grendels. — 5. 
Scharnieren. — Schyn-scharnicrhladcn. — 
7. Handvatten. — 8. Klecrhakon. It.Lcdi-
kanthaken. - - 10. Rollen en kogelbewe
gingen. - - 11. Piano- cn toilettafelluster». — 
12. Spiegelsehroevcu. - Ui. Xagels enandere 
uictaalvcrsteringen. 14. Verschillend 
bcslagwerk. 

l'KRSOXAI.IA. 
— ity Koninklijk besluit zyn benoemd 

tot ridder in dc orde van den Xcdcrlumlschen 
Leeuw: X. 11. llenket, hooglceraur aan de 
Pol)technische school tc Delft; 0. K. M. II. 
Scbncbhclie, hoofdingenieur der Ie kl. van 
's Kijks waterstaat; F'. C. linke, hoofdinge
nieur van den Provincialen waterstaat in 
Noordbrabant; 0. P A. Renaud, hoofd
ingenieur, chef van den dienst vau bet myn-
wezen in Xederlandsch-ludië; W. 1'. lleskes. 
hoofdingenieur der le kl. van den water
staat in Xcdcrhindsch-lndic, en J. K. Kern-
pees, gewezen hoofdinspecteur der spoor
wegdiensten en vau het stoomwezen in 
Xedcrlandscb-Indië. 

— l!y Koninklijk besluit zijn benoemd 
iu de orde vun Oranje-Xnssaii : 

tot t'ffiieier J. Stroebei, kunstschilder te 

's-(iraveiihage en W. R. G. Molkenboer, 
directeur der Ryksnormunlscbool voor tce-
keuonderwyzers te Amsterdam.; 

tot liddei- Willem J..Martens,kunstschilder 
te Herlijn: .1.1.. Pierson. laatstelyk ingenieur 
der le kl. vnn den waterstaat in Xcdcrl.-
Indië en .1. W. Visser, directeur der kweek
school voor machinisten te Amsterdam. 

— Hy Koninklyk besluit is de gouden ecre-
mcduillc der orde van Oranje-Xassau ver
leend nan : M. I.. Van Breen, eerste tee-
keuuar bij 's Rijks werven; II. de Kiewit. 
opzichter 2e kl. van 's Rijks waterstaat; C. 
J. Aneuiaet, bareel-ambtenaar by idem. 

--- Door den Minister van Waterstaat is 
beptuild dat met ingang van 1 Sept. a. s. 
de ailspirant-ingenieur vun den Rijkswater-
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utaat K. Baticko, thnnH tc Dordrecht, /nl 
dienst doen onder de bevelen van den hoofd
ingenieur In I;ist met den algcmcenen dienst 
ter rttandpliiatrj V-tiravenliage en dat de 
ftdip^ingenieiir II. L. van Hooft', than* te 
Tornooien, zal dienst doen onder de hevelen 
vun den hootdingenieiir voor de rivieren, 
ten einde te worden toegevoegd uan den 
ingenieur in het 4e rivier-arrondirit*einent, 
ter D t und plaats Dordrecht. 

— liy beschikking vun den Minister van 
Waterstaat zijn, met ingang van 1 September, 
Inj den Kfjkswjttrrstnat bevorderd: tot 
opzichter 2e kl. I,. Kuiler, thans opzichter 
i(e kl. en tot oplichter 8e kl. .1. X. O. .Mink, 
thans opzichter 4e kl. 

— Etrvol ontheven: van de i'unetiën van 
adjunct-chef der Bde afdeeling hij de expl. 
van (k westerlijuen der SS. en vun bet helleer 
der algemeene werkplaatsen te Buitenzorg 
de werktuigkundige \V. J. Tjassens Keizer, 
met bepaling dat by ter beschikking l-ljjft 
gesteld vun den hoofdingenieur, chef van 
den aanleg der lijn l*reanger-Tjilutjap; vun 
de waarneming der betrekking vun gecommit
teerde by de Droogdokmaatsehappij Tandjong 
Priok de udjunet-ehcf der 3e afdeeling hij 
de exploitatie der SS. <i. A. Kokker, met 
bepaling, dat hij weer by de Westerlijuen 
geplaatst en belast wordt met het beheer 
der algemeene werkplaatsen te Buitenzorg. 

— Ity beschikking van deu Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid is dc 
heer <i. Ilellendoorn, te Lemmer, voor 3 
maanden benoemd tot buitengewóón-opzich
ter by de havenwerken aldaar. 

— Door den Directeur-generaal der Maat-
sehuppij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
/ijii de volgende beschikkingen genomen: 

Bevorderd^ met ingang van 1 Augustus 
jl., tot adjunct-ingenieur 2e klasse by den 
dienst van tractie en materieel, de beer C. 
M. Koessingh l'dink, thans adspirant-adjunct-
ingenieur. 

Benoemd, niet ingang van 1 September, 
tot adspiraut-ad junet-ingenieur hij den dienst 
van weg en werken, de heeren Al. L. Jtleu-
landt van Oordt en A. J. Koelof*; hij den 
dienst vun tractie en materieel de heer II. 
F. 'riiyrtseti, tlmns werktuigkundig ingenieur 

Door de Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen is den heer K. II. 
Bloemendal, adjunet-ingeni.'ur te Zwolle, 
op zjjn verzoek eervol ontslag verleend met 
ingang van Lfi September a.s. Deadspirant-
adjum't-ingenieur H. de Kat wordt met 10 
Sept. e. k. van Utrecht naar Zwolle verplaatst. 

— Tot leeraar in tic wis-, natuur- en 
werktuigkunde aun de hoogere burgerschool 
te Donrecht is benoemd de heer (.'. van 
r.iiijM'ii. ingenieur, leeraar aan de hoogere 
hurgersehool te Apeldoorn. 

— De civiel-ingenieur AI. dc Jongh is 
dezer dagen aangesteld bij het bureau van 
plnatselykc werken te Botterdam. 

De hoofddirecteur van 's Kijkt» museum, 
de beer Ohrecn, iu benoemd tot lionoruir 
lid der Koninklijke Academie van Schoone 
Kunsten te Antwerpen. 

— De Gemeenteraad van Breda benoemde 
liij het Htadstecken-instituut den beer J. X. 
I . Ituining, leeraar uan de Kon. .Mil. Aca
demie aldaar, tot directeur, de heeren A. 
Wirtz en F. Alaassen tot leeraars iu het 
handtrekenen enden heer \V. J. Kunneman» 
tot leeruur in bet muchinc-tcekcnen. 

— Den heer J. II. Wildernis, eervol ont
slagen opzichter der plantsoenen te l'trecht, 
ia een pensioen van f 47!* verleend. 

— Aan den heer Ch. AI. Itleys is een 
eervol ontslag verleend als tydelijk opzichter 
2e kl. hij de beplantingen te Amsterdam. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Bouwkundig opzichter op 

een ingenieursbureau. Adres lett. S. B. D. 
aan het Alg. Adv.-bur. Nygh i\ van Ditmnr, 
Botterdam* 

— Flink t e e k o n a a r, goed hekend 
met de constructie van yzeren bruggen en 
overkuppingen. Adres onder lett. A hij de 
firma I.utkie CYnnenhurg te Kotterdam. 

— T ij d e 1 ij k o p z i c h t c r by de ge
meentewerken te Arnhem. Salaris /8ü a 
/"100 ner maand. Adres vóór 15 Sept. hjj 
den directeur der gemeentewerken. {Zie 
advert, in no. 35). 

A D V E R T E N T T E N . 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S .Ier Gemeente ARNHEM, zullen 
D o n d e r d a g 14 September iHW.t, 
'• v o o r m i d d a g » uur, in het open
baar, ten Gemeentehaize aanbe
steden : 

B E S T E K No. 16. 
H e t m a k e n v a n de F I T X O E E -

K I X 4 . H X v o o r de A m -
baehtHMehool en A v o n d 
school voor H a n d w e r k s 
l i e d e n , met b i jbehooren
de <• r o n d w e r k e n . 

H e g r o o t i n g fX*,*an. 
l iet work omvat in hoofdzaak: Leve

ring van 11000 M s . rivierzand; pl. m. 
"ti-t M * . metselwerk van boerengrauw; 
pl. in. 106 M ' . metselwerk ran klinkers. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Donderdag 7 September a.s., 's namid
dags 1'/. ure, op liet terrein aan den 
Boulevard; inlichtingen worden alle 
werkdagen, tot den dag iler aanbeste
ding, tusschen 10 en 12 uur gegeven 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
Gemcentehuize, alwaar liet bestek met 
gezegeld inschrijvingsbiljet en 2 teeke
ningen tegen betaling van fO.lö per 
stel verkrijgbaar is. 

Iepen- , E s s r h e i i - , I , iaden- , 
Hsdoorn- eu l ' ecrenhout , K o l 
len , K a m m e n , Nteelen en een 
K It I K A s . bij (f. DE GOEDEREN 
te WOERDEN. 

Bij de gemeentewerken tc A R N H E M 
wordt g e v r a a g d een 

voor liet ontwerpen van en het houden 
van toezicht bij de uitvoering van ge
bouwen, op een traetenient van f HO— 
/ K M I per maand. 

Sollicitanten gelieven zich v ó ó r den 
15en September a. s. aan te melden bij 
den Directeur der gemeentewerken, die 
inlichtingen geeft bij voorkeur op werk
dagen van 10—12 uur des vooriniddags 
op zijn bureau ten Gemeentehuizc. 

~ C ¥ Ö S M T Ö L I É 7 
Creosootolie ter voorkoming 

van bederf van HO UT V L O E 
R E N , S C H U R E N , S C H U T T I N 
G E N , S C H O E I I N G E N , wordt 
door ons geleveid in vaten van 
± 150 K°. netto ad ƒ 10.-
per 100 K°. fust vrij. 

R U T T E N & C°. 
Noordwal. Den Haag. 
M'ü.VANVttEESTOK, 

Mnnlrnmenftnafier. 
Aanleg van Electrische Geleidingen. 

L U T B E R S C H E B U R G W A L 17, 
bij de Groote Markt,DEN HAAG. 

P e l t & Co. 
I I O m . n n i F I . U l a s h a v e n 41. 
H-HONVII. K a n a a l I» «Kt. 
Handel in oliesoorten bouwmaterialen. 

Q V E R K A P P I N G E N , L 00 DSEN 

V A N G E G O L F D I J Z E R 

^ ^ j ^ ^ W n h . T i l l m a n n s 

• i CR ICH T 1856 - £\t.RFDIPL. OMA -

ï E N f RAAL-AGENT: T. G. TISSOT J R . . AMSTERDAM. 

G. & B. FABBRICOTTl te Gararra, 
berichten hiermede dat zij aan de 

De liuijterkade 9 5 , A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een D E P Ó T van 
keuze van P l a t e n en T e g e l » in 

Men adresseerc zich aan hunnen 

I T A L I A A X S C 1 I M A K M F . l t . Ruime 
fraaie qualiteit. 

Vertegenwoordiger 

ii. \ \ . gANCIIKS. 
Mianloort ne Huijlerüatle 9.1. AMSTERDAM. 

van S i aal nl' van Hout worden sinds 1SOO 
onder garantie geleverd door den uitvinder 
en fabrikant H l l . l l l l , M T I I . M A X X M , 
IteuiMcheld. 

Generaal Agent voor Nederland en Koloniën: f ii. T18S0T J r , AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 
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W. H. INGELSE. 
Rosendaal. 

S l ' F . C I A M T F I T in B E K L E E * 
l U X K N H T O F voor S t o o m k e t e l -
cn Bnly .en . 

Maarlemsche Ijzergieterij 
bevoelt zich aan voor de levering van: 

Hpoorwlelen met glasharde veiling onder 
garantie, Maehlnedeelen van hi zonder 
zacht en taai yzer, « l e t w e r k e n in Htahl-
K U H H . llai'iuiiNM. Gee lkoper , Krona-
koper , PhoxforbronH enz. 

„ F A A Z E N 
N I J M E I i E X , M o l e n s t r a a t 1 » » . 

Café-Restaurant, 
Eigenaar T h . C . H U K U E R N , 

wordt H.H. AANNEMERS en REIZIGERS 
beleefd aanbevolen. 

Y I T R A Ü X G L A C I E R 
( Kaam versie line) 

duurzaam en schooner dan gehrniid glas, 
voor K e r k e n . Hulzen , Mrholen, Merres, 
H o r r e n , enz. 
AMSTERDAM. J . Lu V A X D E T H , 
Beulingstr. ~>. Behanger. 

Gebr. S E L I G M A M , 
Ktoonifiiliriek van V e r f w a r e n , Amsterdam 

SPECIALITEIT IN: 
„Ia olie gewreven verven" 

gegarandeerd zuivere qualiteiten. 
Men vrage prijslijst. 

Employers' Liability Assurance Corporation, Limited 
te LONDEN. 

Maatschappij van Verzekering tegen Persoonlijke Ongelukken. 
Verzekert ook tegen R I J W I E L - en S P O O R W E G O N G E L U K K E N 
ensluit C O L L E C T I E V E V E R Z E K E R I N G E N voor Werklieden. 

Generaal-Agenten voor Nederland: HIENFELD & RAPP. 
K E I Z E K N U H A C H T 455, A M S T D R B A M . 

»'/» het Gebouw der Leiensierzekeringmaatseliappij „l¥ete-tor/t '. 
Agent voor 's-Gravenhage en omstreken : P . L . A . W O X B T , K e r k p l e i n 8. D. J . ENTHOVEN & ZOON. 

7 Vlamingstraat. Den Haag. 
Groote sorteering: 

K r n k k e n . Espagno le t t en , D e u r - cn V e n s t e r h a n d v a t t e n in de 

^ ^ K i e p v e n t i ï n t e u r » in diverse maten. A s p h a l t p a p i e r o n m a kwaliteit 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
R O L L U I K E N , 

J A L O U S I E N , M A R Q U I S E S , Z O N 8 C H E R M E N 
t ie , C o n c u r r e e r e n d e p r ü a e n 

enz. X i e n w s t e construe-

j i . K R Ö N E R & Z O y E X . M e v e ^ 

H l l v e r s i i m s e h e l . l / . ergieter i j 
e n M a c h i n e f a b r i e k 

E N S I N K & C ° . 
MrofomederU. — IJaereonNtructles. 

GIETWERKEN voor het UOIWVAK. 
I N S T A L L A T I E S voor F A B R I E K E N . 

Stoom-Timmerfabriek 
„INDIA", 

Van der Meniën óWan Epen, 
A M S T E R D A M . 

V K R V A A K l> I <i K X : 
Alle timmerwerken volg. teeke
ning. Architraven, Lijsten, enz. 

LU*ten voor het meubelvak 
in I-aken,Amerik.greeneu.-Mahn-
nij. Amerik. en Ital. Noten. 

L K V E R R I : 
Vuren, Grenen en Eiken bestek-
hout. Moulmain Teakhout, 
b tee is in magazijn voorradig: 
pl. 111. 3000 vuren 2 pan. Kast
en Kamerdeuren, Architraven, 
Kroonlijsten in vuren-en gr nen-
hout en Eiken-, Mahonij- en 
Notenlijsten. 

liOon-MtoomhoutaacerU 
en -MehnverU. 

Catalogus op aanvraag gratis ver
krjjgbaar. 

I 

O 

V F K I I A X I I K I S T E X volgens do 
A. V. levert 

H I L L E N EN C ° . 
F a b r i e k v a n V e r b a n d s t o f l e n 

ARXMUM. 

Y BENNEWITZ & C°. 
Papiers tüc - fabrikanten. 

DAMRAK 85. AMSTERDAM. 
bevelen liun reeds zoo gunstig bekend fabrikaat 

aan tot decoratie van Plafonds en Wanden, zooals 
Kroon, Koof. Perk en andere lijsten, ltosetten, Deui-

• bekroningen BU ter geheele vervanging van •«"«»''«"-
werk; hel laat zich zeer gemakkelijk en tegen alles bev es-

3P " ligen, is zeer licht, tegen vocht en vuur bestand dn eet ie 
r beschilderen, eigent zieh zoowel voor nieuwe als te 'n™'"" 1 » 1 ^." 

gebouwen en kal bij verhuizing zonder gevaar voor breken afgenom 
en in d. te betrekken woning bevestigd worden. Het lastige wilt in 

vervallen ongelukken, door afvallen, zooal. bij gi|>s dikwijls voorkomi 
z(jn totaal onmogelijk. Geïllustreerd monsterboek ii f 1 — verkrijgbaar. 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 
K O N I A G ék B I E N F A I T , 

A m s t o r d a m . 
M K t l l A X I S t H en C H E M I S C H O N D E R Z O E K van 

Minerale en Plantaardige Bliën en Vetten. 
Tarief op aanvrage eerkriJtitMiar. 

F. D O L I K & Z O O I s T . 
Botterdam. 

Fabriek van p:eornementeerd SPIEGEL- en 
VENSTERGLAS in alle stijlen. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. Glazen-
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Tirma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 
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GEBR. BREED VELD, 

' t o o i i l i o i i w o v H . i >c> ï * i > 111 <:CJI I T . 

voor K U I T - co D A K B E D E K K I N G enz. 
in dlverHe kleuren, levert 

EirmnII. Hooghu iul.cl. (inriiir/inii. 

I ENOPPEN 
O. <t> m 
n 
H 

KONINIU. NEDERL.FABRIEK, 
VAN KOOKMACHINES VOOR 
HOTELS en GROOTE INRICHTINGEN. 

Geheel verbeterde Constructie van 
VUURHAARD, OVENVERHITTING. 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODEL IN WERKING TE ZIEN AAN DE FABRIEK 

VAN P. NOPPEN,HOFLEVERANCIER V»N ZADEN KONING. 

Velperbuitensingel, A R N H E M . 

GEBR. D E P R E Z . 
S t o o m k e t e l f a I» r i k a n t e n 

Fit.til HU. 

V e r v a a r d i g e n a l « » p e c i a l i t c i t 
S T O O M K i l l I S van alle afmetin
gen en systemen. Attesten voor Ketels 
van 2 tot 600 PK. 
Leveren ook It V, H K R V O I IINi. 

S C H O O R S T K K X E X en an den 
P l a a t ij / . e r » e r k e n . 

R e p a r a t i e » v l u g en b i l l i j k . 

r T a i i J M • • T K i t . 
itihltriliilihlititil V » . S3 . 

AMSTERDAM. 
Inrichting voer aanleg van r.lecl rlNrlie 

verlirhtiiiic. Fabriek van l.l ( Mil il.T K-
DEntOI'EXEItS, I-:I,I-:CTKIS(;I1K SCHEL
LEN', TI'.I.EI'HOONS, HL1KSEMAFLEI-
DEUS en SI'ltEEKHI'IZEN'. 

Stalen Balken, 
HnitMche 

X O R M A A L -
F l t O F I K 

LEX. 

Hardsteen-, M a r m e r - en Zandsteenwerken. 
N € l l O O R N T E E V * I I A l ' T E I i N . 

Draaierij vaa Morlev, IS»vonière en St. .Toii'e. 

J. J. SLEIJSER, Leiden. 
Magazijn van TEEKENBEHOEETEX, LICHT

DRUKPAPIER, enz. 6 D Z . 
Monstei's en l3i'ijso« »uranten worden op ver

langen franco toegezonden. 

S t e e d H 
g r o o t e 

v o o r r a a d . 

H.E.OVING JR„ 
Botterdam. Haringvliet 9-i. 

HEYENBROCK, HASELAGER & Go., 
Koningsplein V . 1, Gebouw „Kosmos", Amsterdam. 

TELEGBAM-ADEES: „TYPEWRITER". TELEFOOXSCMMEB * * » t . 

Amerikaansche K e r k - cn S c h o o l b a n k e n . 
1.1/.eren H e k k e n voor Portieken, Buitenplaatsen, Winkelramen, 

Graftombes, enz. 
O n k p a p i e r tot bedekking van Kappen of Platten, bestand tegen elke 

weersgesteldheid. 
JiegrootingcH van L i f t e n cp aanvrage. 
<«la» i n lood voor Kerken cn Wii.kelramen of tot versiering. 
Porseleinen Rec lamele t t er s voor Winkelruiten. 
K e r k k a r h e l s met aanleg, V u l k a c h e l s voor Winkels cn Zalen. 
De „Homaeoustic" S p r e e k b u i » , die bediend wordt als dc Telefoon. 
Edison Minicograaf, tot vormenigvuhligidg van bestekken , enz. 
Aan onze Inrichting is verbonden een COPIEER-1XRICHTIXG tot het 

vervaardigen van afdrukken voor Bestekken enz., tegen matigen prijs en door 
middel van de Schrijfmachine. 

Vraag onze Prijscouranten. — Gratis toezending. (1) 
Personee l - , A d m i n i s t r a t i e - en A d v e r t e n t i e - R n r e a n . 

<pi:itll l i l » . MOEZELAAlt & Co. 
<- It I M It I It 4. U \ K 9. A f l S T H It I» V Tl . 

Belasten zieh •p-ciiml n u l MA- en Verkoop v u woi ide zaken, 
lift plaatsen cn aannemen van f l i n k l'eraoneel l>ij Bouwondernemingen, Stoom- en 

Machinefabrieken. 
Het inea»Meeren vun Ncliuldvimlerin̂ en tcjjcn « e e r m a t i g tarief', en het verleenen 

vnn bijstand in alle mogelijke zaken. 
Plaatsing van advertentiën in Dog, Week- en Advertentiebladen in \ e d e r l a n r t en 

zijni' K o l o i i l f i i zonder prjjwverliooging. 
Inlichtingen op f r a n e o aanvrage gratis. Kantoor geopend van 0—7 uur. 

M T M - , G E V E L - E N G R A F P L A T E N 
van Massief* Wit- en Zwart ïflarmerglas 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 
EERSTE F A B R I E K k SIERLIJK, ZUIVER 

i n N e d e r l a n d . T a fgewerkt . 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , g e b r e v c t e e r d e C i l a s f a b r i e k 

HAARLEM. 
Toonbankbladen. — Schoolborden. 

T g - TH. W. SANDERS & C0., « 
11 Chemicaliën, g. 
| 98 L A U R I E R G R A C H T 73. A M S T E R D A M . s> 
« K leveren tot zeer b i l l i j k e prijzen spec iaa l voor H H . b o u w - § 
ti-m o n d e r n e m e r s : g> 

l\ CARBOLINEUM „AVENARIUS", * 
^ Z E E O B A S . S L A K K E X W O L . M E X I E . r i J P Z W A V E L e n z . 
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DE OPMERKER 1803. PLAAT JLYLT 

Ü N T W E J I P VANE™TJUBBELÏ :" \ ÏLIA. . 

H D LTFJJ G E V E L . 
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Phol.olith.Vcin G. J. Thieine, Arnhem. 
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DE ORMERKER 1893. P L A A T i y m . 

NTWE RF VAN EER I TJUEBEUE VILLA.. 

Photolith.van 6. J . Thieme, Arnhem. 
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REDACTEUR: 1'. W. V A N GENDT JGz., VAN-SPF.YKSTRAAT 117, 'S-GRAVENHAGE. 

o X T W K R l ' V A X KKN'K DL'UBKI.K V1I.I.A. 
(.1/, ' / drie platen) 

Dit ontwerp is gedacht voor een kleine familie 
(of alleenwonend persoon) en een grooter gezin. 

liet terrein is verondersteld te zijn gelegen in een 
der buitenwijken van een stad. 

In het programma stond op den voorgrond het 
gebouw als ééne compositie te laten spreken. De 
gevels zijn geïnspireerd op de zoo schilderachtige 
periode onzer Renaissance in de 17e eeuw. 

liet geheel is een ontwerp van den heer II . A. 
Reus, architect te Dordrecht. 

P R A A G . 

{Vervolg fan bladzijde .i.So.) 
Wij bereiken nu den Waldsteinplatz , waar het door 

den beroemden veldheer Wallcnstein van 1623—1627 
gebouwde paleis zich verheft. Men wil, dat dit paleis 
een werk is van den Italiaanschen architect Giovanni 
Marini De gevel, met het afgeplat fronton, de in 
nissen geplaatste zuilen en de forsche boekblokken, is 
niet bijzonder interessant. Van het inwendige verdient 
een loge naar Italiaanschen trant, die op een tuin 
uitkomt, de aandacht. Deze hal, die aan de tuinzijde 
groote Dorische arcades heeft, waarmede, aan den 
tegenovergelegen wand diepe nissen correspondeeren, 
wordt door rijkversierde. in stuc uitgevoerde kruis
gewelven afgedekt, liet zijn meer de reusachtige ver
houdingen dan wel de sierlijke details, waardoor deze 
loge indruk maakt. 

In de nauwe Waldsteingasse staat het paleis 1'ürsten-
berg, dat om zijn fijn gedetaillecrden Marokgevel de 
aandacht verdient. De hoekrisalieten zijn met kompo-
sietpilasters georneerd, en de vensters hebben zeer 
rijke omlijstingen. Terecht noemt Baedeker den tuin 
van dit paleis bezienswaardig. Hoewel de ruimte hier 
niet groot genoemd kan worden, is toch door terrassen 
van het oploopend terrein uitmuntend partij getrok
ken , terwijl ook paviljoens en monumentale trappen 
aan het geheel een zeer eigenaardig cachet geven. 

Van den Waldsteinplatz keeren wij nu door de 
Fiinfkirchenstrasse weer naar den Kleinseitner Ring 
terug, en gaan dan door de Karmelitergasse naar 

den Malthescrplatz, om het paleis Nostitz in oogen-
schouw te nemen Deze gevel, uit de 17e eeuw, bestaat 
uit een komposiet-orde van twaalf pilasters: de ven
sters zijn twee aan twee gekoppeld. De pilasters staan 
op een lage rustiekverdieping: de kapiteelen zijn zeer 
fantastisch van opvatting. In liet paleis zijn schilde
rijen te zien. die niet bijzonder aantrekkelijk ge
noemd kunnen worden, al vertelt de Hausmeister 
dat er van Rembrandt en Rubens bij zijn. Toch loont 
het de moeite het gebouw van binnen te bezichtigen, 
al ware het maar om de fraaie hoofdtrap en om de 
monumentale binnenplaats. 

Van de Kleinseitner Ring leidt een steil opstij
gende straat, de Spornergasse, naar den Hradschin, 
liet hoogste punt en als het ware het kapitool der 
stad. In- de Spornergasse staat het paleis Thun , een 
gebouw van vier verdiepingen zonder veel interes
sante details, doch met fraaien terrasvormige!, tuin, 
die tegen den Hradschin oploopt en vanwaar men een 
zeer schoon uitzicht over de stad heeft. 1 Iet in dezelfde 
straat gelegen paleis Morzin schijnt, evenals het vorige, 
uit de 1 Sc eeuw ; het onderscheidt zich door een groot 
balkon, dat door herculische figuren wordt gedragen. 

Het middelpunt van den Hradschin wordt gevormd 
door den Hradschinplatz, die langwerpig vierkant 
is en aan alle zijden door paleizen begrensd wordt; 
een zuil met een Mariabeeld staat in het midden. 

Het prachtigste paleis, dat in het laatst der zeven
tiende eeuw door een zekeren graaf Czernin werd 
gebouwd, doch dat thans als kazerne dient, staat 
aan de westzijde van een in de nabijheid gelegen 
plein, de Loretoplatz. De gevel heeft een buiten
gewone lengte en bestaat uit negenen-twintig traveeën 
van ongecanneleerde komposietpilasters, die tie hoogte 
van den geheelen gevel hebben en op een rustiek 
basement rusten. In het midden en aan de beide 
einden springt dit basement eenigszins naar voren, 
en in deze gedeelten bevinden zich de ingangen. 

Het kan niet ontkend worden, dat die lange rei 
van pilasters een monumentalen indruk teweegbrengt, 
doch tevens ook niet van een zekere eentonigheid is 
vrij te pleiten. 1 let inwendige konden wij niet zien'; 
het komt ons voor, dat het bij de inrichting als 
kazerne niet gewonnen zal hebben. 
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De paleizen aan den Hradschinplatz zijn uit een 

bouwkundig oogpunt niet bijster belangrijk; zij zijn 
allen in meer of minder geslaagde Barokvormen op
getrokken. De keizerlijke burcht, hoe uitgestrekt ook, 
munt architectonisch niet uit. De gevel aan den Hrad
schinplatz met zijn eindelooze lisencn is wanhopig 
saai; het portiek in het midden kan daaraan niets 
veranderen. 

Door dit portiek komt men op het eerste binnen
plein van het paleis, en bereikt dan het tweede plein, 
waar men zeer verrast wordt door het zien van 
een Gothische kathedraal, de Prager domkerk, aan 
St. Vitus gewijd. 

Het gebouw werd in 1344 door Matthias van Atrecht 
begonnen en door Peter van Gemund voortgezet. 
Toch kwamen alleen het koor en de aan den zuid
kant daarvan geplaatste toren gereed. Het schip is 
op het oogenblik in aanbouw. De plattegrond van 
het koor herinnert door zijn omgang en polygone 
kapellen, aan dien der Fransche kathedralen; de details 
van dit bouwdeel brengen die van den Keulschen dom 
in herinnering. De toren heeft een barokke spits. Hoven 
den zuidelijken ingang ziet men een glasmozaïek, 
dat in 1371 vervaardigd is en vrij goed bewaard 
bleef. Het vertoont de beeltenissen van heiligen, de 
opstanding en Karei IV en zijn gemalin. Eigenaardig 
is het, dat de mozaïektechniek, die in de latere 
middeleeuwen in Noord-Kuropa vrij wel onbekend 
was, hier toepassing heeft gevonden. Het meest be
zienswaardige in de kerk is de graftombe, waaronder 
de Boheemsche koningen rusten; zij werd in 1589 
doer Alexander Colijns uit Mechelen, denzelfde, 
die ook het beroemde grafmonument in de Stiftskerk 
te Insbrück. maakte, vervaardigd. Naar den smaak 
des tijds is verschillend gekleurd marmer en albast 
gebezigd. Op het gedenkteeken zijn drie liggende 
figuren, van Ferdinand I, zijn gemalin Anna en van 
Maximiliaan II De vroegere koningen en koninginnen 
van Bohème zijn in medaillons, welke tusschen pilasters 
en rijk, in Vlaamschen trant behandeld ornement 
zijn aangebracht, te zien 

Ook wordt nog de Wenzclskapel getoond, die met 
Boheemsche edelgesteenten versierd is, en waar zich 
het graf van den heilige bevindt. Naar den stijl te 
oordeelen is deze kapel een werk uit den aanvang 
der vijftiende eeuw. Onder de merkwaardigheden in 
deze kapel bevindt zich ook een luchter van brons, 
uit het begin der 16e eeuw, met het beeld van den 
heilige; deze luchter is een werk van den beroemden 
Neurenberger geelgieter Peter Vischer. Nog allerlei 
meer wordt den verbaasden bezoeker aangewezen, 
'o. a. het grafteeken van den H. Johannes Nepomuk, 
een weinig interessant l8e-eeuwsch werk, waaraan 
echter 30 centenaars zilver moeten gebezigd zijn, 
verder een kandelaar, die uit den tempel van Salomo 
afkomstig heet te zijn, doch blijkbaar tot de Romaansche 
periode behoort. 

Voor de kerk staat een zeer eigenaardig ruiterbeeld 
uit de veertiende eeuw, in brons gegoten en bijzonder 
fijn van bewerking. Het verbeeldt St Joris, die den 
draak bevecht; het paard is eenigszins vreemd van vorm, 
en de ruiter is wat groot, in verho jding tot zijn ros. 

Op het hoogste punt van den Hradschin staat het 
klooster Strachow, dat zeker tot de meest uitgestrekte 
inrichtingen van dien aard behoort. Uit een bouw
kundig oogpunt heeft dit gebouw echter geen waarde. 
Baedeker plaatst echter terecht een sterretje bij de 
vermelding van dit klooster, daar men uit de vensters 
een bijzonder fraai uitzicht over Praag en omgeving 
heeft. 

In den slottuin staat het zoogenaamde Belvédère, 
een villa, naar Italiaanschen trant in 1534 gebouwd. 
Het eigenlijke bouwwerk wordt door een galerij, die 
op Jonische zuilen rust, omgeven. Deze galerij is hier 
en daar met beeldhouwwerk versierd en draagt een 
terras, vanwaar weder een zeer schoon uitzicht te 
genieten valt. 

(Wordt vervolgd.) 

IIOUTBESTR ATING. 
Naar aanleiding van het artikel over houtbestrating, 

opgenomen in het vorige nommer, vestigt een onzer 
lezers de aandacht op het systeem-Kerr, dus genoemd 
naar den uitvinder, voorzitter der Improved Wood 
Pavement Co. te Londen. Volgens dit systeem worden 
de houten blokken op de beton-onderlaag in rechte 
rijen gelegd, waartusschen voegen van 8 a 10 mM.; 
in deze voegen wordt ter hoogte van I a 2 cM. een 
bitume-mengsel gegoten, dat de blokken onmiddellijk 
onderling en aan de beton-onderlaag onverwrikbaar 
verbindt; het overige deel der voegen wordt volge
goten met cementmortel. De houtbestrating wordt door 
deze bewerking geheel waterdicht, slijt gelijkmatig af 
en vormt steeds eene nagenoeg gelijke oppervlakte, 
die weerstand biedt aan het weer en de straatmodder 
en uit een hygiënisch oogpunt groote voordeden bezit. 
Te Londen, en ook tc Parijs, wordt de zoogenaamde 
Kerr-bestrating dan ook als de beste erkend, waartoe 
voor een groot deel de wijze van impregncering, 
waarvan het voornaamste bestanddeel creosootolie is, 
bijdraagt. 

Volgens den heer H. Lönholdt, ingenieur te Frank
fort a/M., kan geen andere hout- of andere bestrating 
op zooveel goede eigenschappen bogen. De hout-
bestrating, zooals zij te Berlijn gelegd wordt, kan 
daarmede in geene vergelijking komen. Te Londen 
werden indertijd met het Berlijnsche systeem verschil
lende proeven genomen, maar ofschoon deze bestrating 
er den eersten tijd zeer goed uitzag, hield zij 
op den duur geen stand. Zij werd dan ook al 
spoedig door de Kerr-bestrating vervangen. Zoo werd 
hier o. a. de Regentstreet, een oppervlakte van onge
veer 20,000 vierkante yards, in den herfst van 1887 
van eene Kerr-bestrating voorzien, en gebruikt de 
hoofdingenieur van het district Kensington (ongeveer 
800,000 inwoners), die langen tijd houtbestratingen 
naar een bijzonder systeem toepaste, sedert een viertal 
jaren uitsluitend de Kerr-bestrating. 

De Berlijnsche houtbestrating slijt ongelijkmatig af, 
biedt geen weerstand aan ongunstig weder en straat-
vuil, en moet dientengevolge dikwerf, hersteld worden, 
welke herstellingen, wanneer zij niet met groote 
nauwkeurigheid en zaakkennis uitgevoerd worden, 
bovendien oorzaak worden van spoedig verval, zoodat 
het waarlijk geen verwondering kon wekken dat deze 
bestrating in den regel nauwlijks 4 jaren duurt en 
de ongunstige meening, die zich daarover gevestigd 
heeft, gereedelijk verklaard wordt. 

De volgende straten te Londen, volgens het Kerr-
systeem geplaveid, liggen ten deele nog heden en 
hebben slechts weinig kosten aan herstelling ge
vorderd. 

De Farrington-street, Bond-street en St.-James-
street, oppervlakte 17,273 vierkante yards, voltoo'd 
in October 1879. 

Grosvenor-place, Grosvenor-gardens, Buckingham-
Palace road, Park-lane, Hamilton-place, Aldgate en 
Holborn, oppervlakte 47,621 vierkante yards, vol
tooid in Maart 1880. 

Kensington-road, Norfolk-terrace en Archer-street 1 
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oppervlakte 42,367 vierkante yards, voltooid in De
cember 1880. 

Broad-Sanctuary, Princess-, St.-Georges-, Bridge-, 
Great Smith- en Victoria-streets, oppervlakte 31,980 
vierkante yards, voltooid in September 1881. 

Al deze straten hebben een dagelijksch verkeer van 
7000 a 20,000 voertuigen, dat te Berlijn lang niet 
bereikt wordt. 

In de eerste vijf jaren behoeven de Kerr-bestratingen 
geene of althans geen noemenswaardige herstellingen; 
in de volgende jaren vereischen zij bij zeer sterk en 
zwaar verkeer, eenige kosten, en eene vernieuwing 
is in de drukst bereden straten van Londen binnen 
de 10 jaren onnoodig. 

De houtbestrating is betrekkelijk nog nieuw, maar 
de ondervinding, vooral met het systeem-Kerr op
gedaan , heeft bewezen , dat zij de voorkeur ver
dient boven alle andere bestratingen, als graniet, 
macadam of asphalt. In vergelijking met de beide 
laatste bestratingen is zij minder geraasmakend en 
duurzamer en vereischt zij minder onderhoud; voorts 
is zij zuidelijker en van eene meer gelijke en minder 
gladde oppervlakte, zoodat de paarden minder aan 
vallen blootstaan; last not least is zij niet duurder in 
aanleg en op den duur voordceliger. 

De voorspelling is dus niet gewaagd dat in de 
meeste plaatsen van eenige beteekenis binnen niet te 
langen tijd de houtbestrating volgens het systeem-Kerr 
zal worden aangenomen. 

Wellicht zal deze zaak weldra ter sprake komen 
in den Gemeenteraad te Rotterdam, daar een groot 
aantal ingezetenen, allen eigenaars en bewoners van 
panden aan de Hoogstraat, de Korte Hoogstraat en 
de Hoofdsteeg het verzoek hebben gedaan om ge
noemde straten te bedekken met asphalt of eenig 
ander materiaal, waarop rij- en voertuigen in het 
rijden geen , of nagenoeg geen geraas maken. 

tot 

Xe-

I November tot in April 9 uur, en tot November 
I I uur te doen werken, tegen een minimum loon 
voor een vakman van 25 cents per uur; dat echter 
bovenstaande maatregelen alleen bij algemeene ia-
voering en als ook de gemeente ze bij haar werken 
toepast, doel kunnen treffen; dat behalve de invoering 
van den maximum arbeidsdag bovendien ook bepaald 
moet worden, dat alle onderdeden van werken binnen 
de gemeente moeten worden vervaardigd (tenzij voor 
speciale gevallen afwijking daarvan door de Directie 
van het werk of bij gemeentewerken door B . en W . 
wordt toegestaan); 

dat bovendien ook bepaald moet worden, dat men 
om mede te mogen werken, minstens een jaar binnen 
de gemeente hebbe gewoond; 

dat zij zich tot den Raad wenden, met het verzoek 
dat deze overwege in hoever het mogelijk zou zijn 
in de werken, voor rekening der gemeente uit te 
voeren, eene regeling als de boven vermelde in de 
bestekken toe te passen, onder bijvoeging van straf
bepalingen bij overtreding, 

't Welk doende enz., 
I. GOSSCHALK, 
H . P. BERLAÜE NZ.V, \ Architecten. 
I. E . VAX DER PEK., 

A . J. DE H A A N , 
J . F . S T A A L , 

VV. VAN DER BROEK, 
IL H. WoLLRING. 

Aannemers. 

Werklieden. 

MAXIMUM-WERKTIJD EN MINIMUM-LOON. 
Onder dagteekening van den eersten dezer maand 

is onderstaand adres aan den Gemeenteraad van 
Amsterdam gezonden: 

Geven eerbiedig te kennen; de ondergeteekenden 
dat zij gezamenlijk met afgevaardigden van 

de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij 
Bevordering der Bouwkunst, 

de Aannemers-sociëteit Eenheid, 
de Aannemers-sociëteit de Vereeniging, 
de Vereeniging Amstels Botewkring, 
de Afdeeling Amsterdam van het Algen 

derlandseh 11 'crkliedcnverbond, 
de Afdeeling Amsterdam van den Xcdcrlandsclien 

Roomscli- Katholieken I 'olksboud, 
de Afdeeling Amsterdam van het Xed. Werklieden

verbond Patrimonium, 
de Timmcrgezellenvereeniging Concordia Inter Xos en 
de Timmerliedenvereeniging Door Eendracht Ver

betering, 
zich sedert geruimen tijd hebben onledig gehouden 

met het beramen van middelen tot vermindering en 
voorkoming van werkeloosheid, bij werklieden in het 
bouwvak , binnen deze Gemeente verblijvende; 
* dat onder de middelen, die spoedig tot het ge
wenschte dod voeren, het eerst in aanmerking komt 
het vcrkoiten van den arbeidsduur, evenwel met daarmede 
evenredige loonsverhooging; 

dat vele architecten zullen trachten maatregelen in 
dien geest ingang te doen vinden en vele aannemers 
zich, voorwaardelijk, bereid hebben verklaard van af 

De volgende toelichting vergezelt het adres: 

„Op iedereen rust de plicht te trachten werkeloos
heid zooveel mogelijk in haar noodlottige gevolgen 
te beperken. 

„Het behoeft geen betoog, dat, wanneer de arbeids
duur wordt verkort — terwijl de hoeveelheid van het 
te produceeren werk dezelfde blijft — het aantal be-
noodigde handen in de verhouding der verkorting zal 
vermeerderen. 

„In de bouwvakken zal men niet, als in enkele 
takken van fabrieksnijverheid kunnen verkrijgen, dat 
in korteren werktijd een zelfde hoeveelheid wordt ge
produceerd, als bij langeren werktijd. 

„Wanneer de arbeidsduur wordt verkort, dienen de 
loonen in evenredigen mate te worden verhoogd, daar 
zij bij den stand der levensbenoodigdheden niet voor 
vermindering vatbaar zijn. 

„Dc Amsterdamsche aannemers zouden echter ten 
zeerste in hun bestaan benadeeld worden en achter
staan bij hun collega's uit de overige deelen van het 
Rijk, (die of hun werklieden medebrengen of voor 
lager loon werken, dan de thans bestaande loon-
standaard voor .Amsterdam aangeeft) wanneer niet in 
de bestekken bepalingen worden opgenomen omtrent 
loon en arbeidsduur, en tevens wordt voorkomen, 
dat het grootste gedeelte der timmer-, ijzer- en stecn-
houwerswerken buiten de gemeente of buiten het Rijk 
wordt vervaardig'd. 

„Hoewel buiten twijfel, voor de gemeente uit de 
invoering der in het adres omschreven maatregelen, 
kosten zullen voortvloeien, zullen deze ternauwernood 
opwegen tegen de daaruit voortgevloeide voordeden. 

„Immers behalve vermeerdering van levensgenot 
voor duizenden, zal de armlastigheid, welke door de 
werkeloosheid schrikbarend toeneemt, daardoor ver
minderen , en de jaarlijks terugkeerende bijdrage der 
gemeente voor armverzorging afnemen. 

„Het spreekt van zelf, dat wanneer de Raad mei 
d.- onderteekenaars van bijgaand adres van meening 
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is, dat dc door hen beoogde maatregelen voor uit
voering vatbaar zijn, aan het Dagelijksch Bestuur der 
gemeente de opdracht moet worden gegeven, ze in 
de bestekken der van gemeentewege uit te voeren 
werken te doen opnemen." 

METSELEN HIJ VORST. 
Als vervolg op het in ons vorig nommer opgenomen 

artikel laten wij hieronder volgen hetgeen de Génie 
civil omtrent deze quaestie mededeelt. 

Volgens dit tijdschrift is het metselen bij vriezend 
weer mogelijk door soda in de mortel te mengen. 
De groote stoornis, die bij vorst in den voortgang 
der metselwerken ontstaat, heeft aanleiding gegeven 
tot het nemen van talrijke proeven. De uitslag daar
van voerde tot de conclusie aan het water van de 
mortel licht oplosbare bestanddeelen toe te voegen, 
die' het vriespunt van het water aanmerkelijk ver
laagden. Proeven, in dit opzicht met alcohol en 
zeezout genomen, moesten onderdoen voor de proef
nemingen met de in den handel voorkomende gewone 
soda. Door het gebruik van dit middel behoefden 
in den strengen winter van i S y i — 1892 verschillende 
metselwerken bij temperaturen van 10 a 15" onder 
nul niet te worden gestaakt; de meeste metselarbeid 
werd verricht met gewone kalkmortel en alleen voor 
het werk, dat in bijzondere mate aan de vorst was 
blootgesteld, werd cementmortel gebruikt. Geen enkel 
werk ondervond later hiervan nadeel. 

De soda, voor dit doel het beste geschikt, is de 
zoogenaamde watervrije. Zij wordt in poedervormigen 
toestand in zakken bewaard, in eene verhouding van 
1 KG. op 5 liter water opgelost en deze oplossing 
voortdurend op eene temperatuur van 30" gehouden. 
Bij het gebruik wordt dc oplossing met een gelijk 
volume water verdund. De metselaars vermengden 
de oplossing naar behoefte met de mortel en ten 
einde de bijtende werking der soda te vermijden, 
waren zij voorzien van handschoenen van caoutchouc. 
Het voor de mortel benoodigde zand moet, wanneer 
het bevroren is, vóór het gebruik fijngestooten worden. 
Deze mortel kan met goeden uitslag bij temperaturen 
van + 10 tot T 'ebruikt worden. 

De toevoeging van soda vordert slechts weinig 
kusten, die per M 3 metselwerk berekend, met inbe
grip van de brandstoffen ter verkrijging eener tem
peratuur van 50" voor de oplossing, op ongeveer 
2.50 francs te staan komen, eene uitgave, die dooi
de verkregen voordeden rijkelijk opgewogen wordt. 
Bij de mogelijkheid om bij zeer lage temperatuur 
met het metselen voort te gaan, geeft de soda nog 
het voordeel dat het werk spoedig bindt, eene om
standigheid, die door de oogenblikkelijke vorming 
van kalk-carbonaat verklaard en bij elke temperatuur 
bereikt wordt. Kr werd geconstateerd dat sodamortel 
bij eene temperatuur van -f- 5" nog tweemaal spoediger 
verhardde dan gewone mortel bij + 10". 

In weerwil van deze voordeden, moet men de 
sodamortel slechts daar gebruiken, waar de omstan
digheden liet onvermijdelijk maken. Want ofschoon 
deze mortel aan de oppervlakte onder den invloed 
der lucht tot op eene diepte van ongeveer 5 mM. 
spoedig verhardt en droogt, heeft men bij proef
stukken , die vijf maanden na de vervaardiging ge
broken werden, ontdekt, dat het inwendige nog zeer 
vochtig was en eerst nadat het met dc lucht in 
aanraking kwam, snel opdroogde. Voorts zweette 
het muurwerk gedurende langen tijd sterk uit, welke 
uitslag eerst langzamerhand ophield. Dezelfde mortel 
in water verwerkt, toonde veel minder bindende 

kracht dan in de vrije lucht; dit alles te zamen 
vattende, schijnt deze stof voor den woonhuisbouw 
ten eenenmale onbruikbaar. 

The Engineer bevatte vóór eenige jaren een artikel over 
het onderzoek te dezen opzichte in Noorwegen gedaan. 
Hier gebruikt men, ten einde den ongunstigen invloed 
van het klimaat te overwinnen, bij de uitvoering van 
baksteenmetselwerk ongebluschtc kalk voor de mortel-
bereiding. De goede uitslag van dit onderzoek werd 
door de ondervinding en eene twaalfjarige waarneming 
bevestigd, maar men zou o. i. verkeerd doen de 
bewering van sommige Noorweegsche bouwmeesters 
te beamen dat wintermetselwerk, met de noodige 
zorg uitgevoerd, beter is dan metselwerk, in den 
zomer verricht. Men is daar-te-lande van meening 
dat door het groote temperatuurverschil de met on
gebluschtc kalk bereide mortel aan de lucht en de 
muren meer vocht onttrekt, dan des zomers het 
geval is. 

Over de proeven zelf wordt medegedeeld dat men 
de ongebliischte kalk, voor zij aan de mortel wordt 
toegevoegd, in kleine hoeveelheden bereidt, en hoe-
lager de temperatuur is, men des te meer kalk bij
mengt. De kalk bluscht natuurlijk bij de verbinding 
met de mortel onder warmteontwikkeling en het is 
dus zaak deze zoo spoedig te verwerken, dat zij niet 
vóór de verbinding met de steenen afkoelt. Deze 
moeten zorgvuldig drooggehouden cn dus niet in de 
open lucht opgeslagen worden. Eveneens moet men 
er nauwkeurig voor waken dat er geen water met 
het voltooide metselwerk in aanraking komt, omdat 
dit bij vorst vernielend werkt. Het muurwerk moet 
daarom bij te verwachten vochtig weer zorgvuldig 
afgedekt worden, maar kan daarentegen bij heldere 
nachten onbedekt blijven. Alleen bij aanhoudende en 
langdurige vorst is afdekking gewenscht en bij het 
hervatten der werkzaamheden zal men dan goed doen 
de bovenste laag van het metselwerk te verwijderen 
en eerst op de volgende laag voort te arbeiden. De 
Noorweegsche metselaars werken op deze wijze tot 
eene temperatuur van 20 ;'i 25 graden onder nul. 

V A R I A. 
D Ü BASILIEK „SAN PAOLO FUORI LE MURA" TE ROME, 

Dit bouwwerk, dat in het jaar 1S23 door een brand 
grootendcels verwoest werd, onderging eerst onder 
Paus I.eo XII en zijne opvolgers tot en met Pius 
IX, en later vanwege de Italiaansche regeering eene 
geheele herstelling. Achtereenvolgens waren de ar
chitecten Pasquale Belli (tot 1833), Luigi Poletti 
(tot 1869) en Virginio Vespignani (tot 1882) met de 
restauratie belast. Na den dood van den laatste, in 
1889, droeg de Minister Boselli den architecten Calde-
rini en Sacconi op de noodige ontwerpen tot herstel
ling van het oud-Christelijke voorplein in gereedheid 
te brengen. De uitvoering ervan nam Calderini alleen 
op zich. Het voorplein is 72 M. breed en 74 M. lang 
en heeft rondom zuilenhallen in Korinthisch-Byzan-
tijnschen stijl, waarvan de dicht bij elkaar staande 
zuilen door kleine archivoltcn verbonden zijn. De 
hoeken worden door fraaie portieken gebroken. De 
stijlvormen van het voorplein sluiten zich streng 
aan de vormenspraak der basiliek. Het materiaal 
voor de colonnaden is travertin, rood en lichtkleurig 
graniet en wit carrarisch marmer. Aan de voorzijde-
staan de beelden der apostelen en in het midden, op 
het kruispunt der diagonalen van het plein, het stand
beeld van den apostel Paulus. 
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R.ESTAUKATIE VAN BOUWWERKEN. 

In de nabijheid van het fraaie oude Raadhuis van 
Bremen staat een huis uit de 16e eeuw, dat onlangs 
gedeeltelijk- afbrandde. Ten einde te verkrijgen dat 
de herbouw met smaak geschiede en dat de gevel 
in harmonie zal zijn met het Stadhuis, den Dom en 
de Beurs, heeft het gemeentebestuur 15,000 mark 
en hebben belangstellende particulieren io.coo mark 
aan den eigenaar van het huis geschonken, wijl deze 
(een apotheker) niet rijk genoeg is om geheel op 
eigen kosten het huis behoorlijk te restaureeren. 

Ook in andere steden komt het meermalen voor, 
dat de gemeente zich geldelijke offers getroost tot 
bevordering van den welstand en van het aanzien 
van straten of pleinen. Zoo bekostigt de stad Brussel 
de restauratie van dc antieke aan particulieren be
hoorende gevels van het marktplein. 

In ons land is het andersom. Daar ziet men den 
gemeenteraad van Kampen de fraaie Haagpoort sloopen 
en aldus het aanzien dezer wegens hare monumenten 
zoo merkwaardige stad schenden. (N. R. ('.) 

ARCH 1 T F,t!T l' R A KT AMICITIA. 
übOste gewone vergadering op Woensdag li September. 

Do Voorzitter, de heer II. O. .luimen, opent do vergadering, 
roept de leden uit de zoinorvncaiitie een hartelijk welkom toe en 
hoopt dat op de nu volgende vergaderingen veel nuttigs moge 
behandeld worden. Hierna worden de notulen gelezen en onver
anderd goedgekeurd, waarna aan de orde komt punt I van de 
agenda , zijnde mededeeling van ingekomen stukken. 

Ingekomen is een schrijven van de Vereeniging Arti et Ami
citiae, waarin aan het Genootschap /' 100 uit het Davidsfonds 
wordt beschikbaar gesteld voor het uitschrijven van een prijsvraag. 

De beer Leliman drukt zjjn verwondering hierover uit. daar 
genoemd fonds gesticht is tot ondersteuning van arme kunstenaars. 
De Voorzitter evenwel meent, dat dit hier weinig ter zake doet 
en men deze gift dankbaar moet aannemen, waarmede de Ver
gadering met applaus instemt. 

Verder is een schrijven van den Ilotelhoudershond Ingekomen, 
waarbij het Hestuur gemachtigd wordt ecu prijsvraag uit te schrijven 
voor de inrichting der .Muscumterreinen te Amsterdam voor een 
tentoonstelling van alles wat betrekking heeft op het hotelwezen, 
het reizen, enz. Beschikbaar is gesteld een som yan f 700 voor 
prijzen. Het programma zal zoo spoedig mogelijk in het Genoot-
schapsorgaan opgenomen wordeo. 

Ken brief van den heer W. Van Boven bevat een verzoek tot 
ontslag als lokaal-coiuiiiissaris. 

Ken schrijven vnn dc heeren Walenkamp, Molkcnboer, De 
Hazel en Lauwcriks behelst een opmerking over de slechte ver
houdingen |0.Ï5 bij 1.40 Jl.), aangenomen voor de prijsvraag voor 
ecu reclunie-billet. Genoemde heeren wenschen deze bepaling 
gewijzigd te zien. De behandeling vun dit verzoek wordt opge
dragen aan de commissie tot benoeming der juryleden voor dc 
loopende prijsvragen. 

Tot benoeming dezer commissie van li gewone leden wordt nu 
overgegaan (art. I 14 der wet), en gekozen worden de heeren 
I'. J. de Jongh |18), Berghuis (15), De Bazel (151, J. G. Van 
Gendt |I4), JL De Jongh (UI) en JL Lauweriks, welke hoeren 
na atloop der vergadering dadelijk zullen samenkomen. 

De kunstbeschouwing, bcstuandc uit fraaie lichtdrukken naar 
italiaansche ornementen, kunstvoorwerpen enz., wordt met be
langstelling bezichtigd. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering onder 
dankzegging gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-GiiAVKNiiAiii:. Overeenkomstig dc conclusie, door dc Tweede 

Kamer 8 Jtaart jl. aangenomen, is door den .Minister vnn Water
staat een wetsontwerp ingediend om aan de uannemers J. J. Bekker 
te Amsterdam en A. D. van Beters te Jlaarscn wegens de levering 
van zand bjj de uitvoering vun een bestek voor bet maken vun 
grond- cn andere werken ten behoeve van den spoorweg Staveren 
Sneek, een schadeloosstelling toe te kennen vun /'40,(i:iS. Bij 
nader onderzoek is don .Minister gebleken, dut hierdoor geen 
onbillijkheid zul worden begaan tegenover andere inschrijvers. 
Tevens moet worden voorzien in dc betaling van den laatsteu 
termijn vun dat bestek, ad /'15,570, die door de uannemers iu 
verband met hun vordering nog niet was geaccepteerd. 

— Door den Minister van Waterstaat is de volgende missive 
itun dc voornaamste Kamers vun Koophandel cn Fabrieken ge
zonden ; 

„Zooals u bekend is, is Nederland onder de staten, welke deel 
uitmaken van de in 1883 tc l'arys gesloten l'nie ter bescherming 
van den industrieelcn eigendom, dc eenige, waar geen octrooien 
voor eigendom worden verleend. Door Nederland kan dan ook ami 

dc in ls8:i gesloten overeenkomst, goedgekeurd bjj dc « e t van 
SB April 1884 (Staatsblad n". 53), zoolang hier eene octrooiwet 
ontbreekt, geen volledige uitvoering worden gegeven. Dit heeft 
de andere, tot de l ' n i e behoorende, staten er reeds meermalen 
toe geleid, op eene aanvulling onzer wetgeving in dit opzicht aan 
te dringen. Ilarer Majesteits regeering heeft besloten het vraag
stuk van dc weder-invoering eener octrooiwet ter hand te nemen, 
ten einde tot eene definitieve beslissing omtrent het nl dan niet 
wenscheiyke daarvan tc geraken, 

Vermits echter het antwoord op deze vraag voor een goed 
deel afhangt vun de mogelijkheid, om de ipiaestiëu, die zich 
bij di' wettelijke regeling der octrooien voordoen, tot ecuo 
bevredigende oplossing te brengen, is nun mijn departement eene 
nota opgemaakt, waarin die quaestiSn zijn uiteengezet en in den 
vorm van een wetsontwerp reeds dadelijk eene oplossing daarvan 
is beproefd. 

Ik zal het op prys stellen, ook uw gevoelen te vernemen 
omtrent de vraag, of invoering eener octrooiwet llicr-te-lailde 
gewenscht en noodig iB, alsmede uw oordeel over de conclusion 
van bovenbedoelde, u hierbij aangeboden nota vernemen." 

AMSTERDAM. Vrijdag 8 dezer droeg de advocaat-generaal .Mr. 
A . j . K. Jolles voor het gerechtshof te Amsterdam zijne conclusie 
voor in zake het geding tusschen de gemeente Amsterdam en 
dc Imperial Continental Gas-Association. 

Zijne conclusie bleek geheel in liet voordcel der gemeente tc 
strekken. 

Als uitgangspunt van zijn betoog wees Mr. Jolles op artikel 
15 iler concessie, waarin gehandeld wordt over de lichtsterkte 
van het te leveren gas, dat. zoo staat in de concessie, 150 liter 
per uur moet verbranden in een normaal Argand-hrandcr van 
Diiinns, met eene lichtsterkte van lti parleiuentskaarsen. 

Wat is nu een normaal Argand-brander van Dumas? Dc 
advocaat-generaal toont aan de band van verschillende Fransche 
eu Duitsche schrijvers over de gasfabrikage aan. dat die naam 
eigenlijk niet bestaat; dat er wel branders zijn, welker benaming 
wel eenigszins daarop gelijkt, maar dat die niet bedoeld kunnen 
zyn, oïnoat deze Duitsche branders zijn, terwijl de gemeente 
verklaard luid, een Frnnschen brander te willen. Dat was vooral 
het geval met den brander van Klster, tot welks gebruik dc 
Imperial thans de gemeente wilde dwingen, en dat wel een bran
der, die de Imperial zelve een verouderden collllnereieelell brander 
bad genoemd, dien men gerust onder de slechtste branders kon 
rangschikken. 

Zekerheid omtrent den geconditioncerden brander bestond volgens 
deu advocaat-generaal niet. zoodat men moest afgaan op de be
doeling vun den concessie-gever; dun moet volgens hem daarvoor 
gehouden worden de brander, dien zy na 1 Augustus 18S7 ge
bruikte cn die naar huur oordeel geheel voldoet aan de bepalingen 
der concessie. 

Volgens den advocaat-generaal is de vordering van Ar Imperial, 
om een der door haar bepaald aangewezen branders te doen 
bezigen, niet gerechtvaardigd, zoodat die vordering moet worden 
afgewezen. 

Gebleken is het volgens hem niet, dat na I Aug. 1SM7 kost
baarder gas is geleverd dan waartoe dc Maatschappij verplicht 
was; het is niet bewezen, dut er schilde is geleden, zoodat van 
schadevergoeding geen sprake kan zijn; ook de vordering van 
schadevergoeding behoort dus volgens hem, te worden afgewezen. 

Ken onderdeel van het verzoek om schadevergoeding betrof 
dc boeten, die aan de Imperial door B. cn W. waren opgelegd, 
nadat op 1 en 2 Augustus 1887 gebleken was. dat het gas de 
uuiir het oordeel van B. en JV. voorgeschreven lichtsterkte niet 
bezat. Daar evenwel bij art. 23 der concessie is bepaald, dat B. 
en W. kunnen beboeten, en dut men van die boeten in hooger 
beroep kan komen bij den Raad, meende dc advocaat-generaal, 
dat omtrent dat onderdeel dc competentie vun den burgerlijken 
rechter wus uitgesloten, zoodat bet bof zich in dit opzicht onbe
voegd zou moeten verklaren. 

Hij concludeerde dus ten slotte: 
1°. tot onbevoegd-verklaring van liet Hof om vuu deze zaak 

kennis tc nemen, voor zooveel de vordering vun schadevergoeding 
wegens opgelegde boete betreft, en 

2". tot ontzegging der vordering van de Imperial, niet ver-
oordcéling dezer .Maatschappij in alle kosten vun het geding. 

De zaak zal op 13 October a. s. weder worden opgeroepen out 
alsdan den datum voor de uitspraak van bet Hol' valt te stellen. 

— Zeventien buitengewone opzichter» by dc gemeentewerken 
alhier hebben aanzegging ontvangen, dut zij, wegens slapte va.i 
werk, niet I October a. s. zullen worden ontslagen. 

LxiDE.v. Ten behoeve van dc gemeentelijke gasfabriek werden 
door de gemeente bij openbaren verkoop aangekocht de fabrieks
gebouwen en het terrein van de lirinu Burneveld * Co., gelegen 
naast genoemde gasfabriek aan den Vestwul en aan de Lungegraclit 
en de Tweelingstraat, groot 42 uren en 45 centiaren, voor de 
som van ƒ18,000. 

UTRECHT. Van 1 tot ÏO Oct. zal alhier een internationale ten
toonstelling van photogrnphieën plaatshebben van beroeps- en 
aniateurs-photografen, uitgeschreven door dc 1'eieeniging tot be
vordering van liet vreemtleliagenverkeer. 

De ji'irv bestaat uit 5 personen en een groot aantal medailles 
zijn uitgeloofd; de kunstschilders Arthur Briet cn Apol zyn uit
genoodigd leden der jury te ziju. 
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DORDRECHT. De firma .1. .). lï. .1. Bouw alhier heeft veel vol

doening met haar keurige in/ending op de internationale tentoon
stelling te lïatnviu, die juist aau den in̂ aiî  vau een der /alen, 
tegenover do restauratie geplotte! is en algemeen de aandacht 
trekt. Ity zijn voorloopig bezoek, dut de (touverneur-Uenerual 
van Ned.-lndië op 30 Juli incognito auu de tentoonstelling lirarht. 
was de inzending reeds geheel ojtgesteld en kon de vertegenwoor
diger der I'ordsche fabriek Z.Kx. alle noodige inlichtingen ver
schatten, welke door dezen met de grootste nandacht werden 
gevolgd, en waarvoor hij later door den Directeur-ueneraal der 
tentoonstelling z(jn hooge tevredenheid deed betuigen. 

lYu.m:ni:Nt>. Naar men verneemt zul spoedig een begin worden 
gemaakt met den aanleg der t rum lijn vun Xuuderdorp naur 
rormerend. Nabij het station Znnderaorp zul de nieuwe Imun 
uit de lijn naar Kdam worden getrokken, terwül het station en 
de verhoogde perrons te Zunderdorp zuilen worden geplaatst. 

EG.MONir-lïixNi:\. De gemeenteraad heeft afwijzend beschikt op 
het verzoek van den heer Jan Holland te Amsterdam, om concessie 
voor den aanleg en de exploitatie eener stoomtram vnn lloilo langs 
den Vennewaterweg tloor de/e gemeente naar Kgmoml-aan-/.ee. 

Znn-llAiu;.:. Op het verzoek van het centraal comité voor den 

aanleg van den ontworpen X. O. Locaahtpoorweg, om voor do 
exploitatie van dezen spoorweg / 41,000 gemeente-subsidie to ver
leenen, is door den Haad ufw[jzcud beschikt. 

— De Staatscourant bevat de goedgekeurde statuten der „Ver
eeniging tot restauratie der Uroote of St.-Kusebiuskerk to 
Arnhem". 

Maar doel is, genoemd monument overeenkomstig de eischen 
van zijn stijl te herstellen. 

De gelden, voor dat doel noodig, tracht zij te verkrygen uit 
bydragen van den Staat, de provincie Gelderland, de gemeonto 
Arnhem, de kerkvoogden der Xederduitaehe Hervormde Gemeente 
te Arnhem, vereenigingen en alle andere gepaste middelen. 

liet bestuur bestaat uit minstens tien leden, van wie éeii wordt 
aangewezen door den Minister vun Hinneulundsehe Zaken en drie 
door het college van kerkvoogden der Xederduitsche Hervormde 
(iemeente van Arnhem. 

Als oprichters treden op de tegenwoordige commissieleden, do 
heeren: Mr. K. O. C. Scheidius, Mr. V. D. Aberson, Dr. W. 
F. (J. van Laak, Mr. 1\ Ljjndrajer, L. (ioysbeek Molenaar, 
J. \V. Moerbooms, D. baron van A shock, A. S. van Oldcnborgh, 
V. (i. A. Bosch, A. tt. Freem, EL 11. Scheidius, F. L. S. F. baron 
van Tuvll van Serooskerken, li. van Driest en S. J. Huukema. 

1 
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PER80NALIA. 
— Bij beschikking van den Minister van 

Waterstaat is ('. de Kiewit, te Lage Zwuluwe 
met ingang van 1<> Sept. a. s., benoemd tot 
opzichter der 4e kl. van den Rijkswater
staat, eu is bepiiald dat bij zul dienst doen 
in bet 11de district, ter standplaats Sus-
van-' «ent. 

— Bij den waterstaat in Nederlandsch-
ludië hebben de volgende mutation plants 
gehad: Toegevoegduan den chef der werken 
OB opnemingen aan de Solorivier de opz. 
3e kl. M. K. W'ollrake van de res. .Madoera 
en J. Vreedenburgfl van den gewest, dienst 
in de res. Kemhnng, en de opz. 3e kl. B. 
J. Tilinu van de res. ('herilion; aau den 
chef der irrigat'ie-afd. llrantas met Ngaudjoek 
I Kediri) als stundpl. de opz. 3e kl. I'. I.. 
Keusden; aan den chef der 5e waterstaatsafd. 
voor de Fategoeanwerken (1'asoeroean), de 
opz. 3e kl. A. B. C. Kolmus. 

Geplaatst: in de res. ('Iieribon de opz. 3e 
kl. ('. Svarthof; in de res. Madoera de 
opz, le kl. V . A. A boll. 

lïij de exploitatie der Staatsspoorwegen 
op Java is benoemd tot opzichter le kl. 
L. van der Ploeg T i , 

— Bij bet kadaster in X.-l. geplaatst: bjj 
de kad. bew. te Batavia, de ben. adj.-landm. 
3e kl. J. H. K. Cobot; bij de opnemings-
sectie: te (ïaroet, de ben. adj.-landm. 3e 
kl. J. A. Kien baas: te Tjiundjner, de ben. 
adj.-laudin. Se kl. A. J. Vincent. 

— De civiel-iugenieur 1'. Hekinejjer is 
benoemd tot ingenieur bij de Ned. Zuid-
Af rikaansche Spoorweg-maatschappij. 

— Met ingang vun I October zal de heer 
J. I*. L. Soutcudijk, thans ingenieur-verilica-
teur van liet kadaster in de le divisie te 
Groningen, zijn lunetten uitoefenen in de 
5e divisie, tor standplaats Arnhem. 

De heer J. T. Hessels, onlangs benoemd 
tot ingenieur-verinentour van het kadaster, 
zal zijn function uitoefenen in de le divisie, 
ter standplaats (ironingeu. 

— lïij Kon. besluit zijn bij bet kadaster 
benoemd tot landmeter der le kl. J. J. 
vnn Roosmalen te Deventer en JL J. I\ 
Biugen te Roermond, thans 2e kl.; tot land
meter der 2e kl. II. D. Arentsen te Breda 
en J. 11. Loewer, te Zieriksee, thans 3e kl.: 
tot landmeter der 3e kl. 1'. W. Drouth te 
Amsterdam en 0. Van der Wijk te Amster
dam, thans 4e kl. 

Op het zestal voor de betrokking van ge
meente-architect van Kerwerderadeel werden 
geplaatst (alphab.) de boeren: Joh. van 
Dyk te Blija. O. W. Dijkstra tc Boden. D, 
B. Kalina fee Deutichem, (1. W. v. d. Meer 
te Kukhui/.en, F. Kuadsma te Assen en J. 
Zeven te Franeker. De heer D. It. Kalina 
werd door den Kaad in zijne zitting vun 
5 dezer benoemd. 

— In plaats van den heer Jtcijding, die 
bedankte, is do kunstschilder Muller te Am
sterdam unngestcld tot leeraar in do kostuum-
kunde aan de Tooneelscliool. 

VACANTE BKTKKKK1XGEN. 
Bouwkundig opzichter voor 

drie maanden. Adres den arch. I'. Andriessen 
te Hilversum. 

— T y d e 1 ij k opzichter luj de ge
meentewerken te Arnhem. Salaris /8U H 
/'100 per maand. Adres vóór 15 Sept. by 
den directeur der gemeentewerken. (Zie 
advert, in no. 3(i). 

— Leeraar in het lyn- en bouwkundig 
teokenaar una do avondteekenschool te 
(Kroningen. Honor. / 300 voor een cursus 
van 5 maanden. Adres vóór 1*2 Sept., aan 
den direct, der ambachtsschool. 

— Bouwkundig o p z i c h t e r - t e e-
kenaar by den bouw van oen boerenhuis 
te 's-Hage. Salaris /'(JO 's maands. Adres 
onder no. H4211 aan het Alg. Ned. Adver
tentieblad te 's-Hage. 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r bij de 
Dedeiiisvnurtscbe stoomtramwegmij. Salaris 
'• 70 per maand. Adres in persoon aan den 
directeur te Avereest. 

— - Bouwkundig t e e kenuar. Adres 
onder no. 231G8 aau het Bureau der X. 
A'ott. Ct. 

— L c c r a n r in 't li a u d teek e n e u 
uau de teekenschool m. o. te Havenstein. 
Jaarwedde / ÜOO. Adres den Burgemeester. 

— O a d e r w ij l e r in het hou w-
kundig koekenen aan de teekenschool 
te Charlois, van 1 Oct. 31 Maart, gedurende 
3 avonden per week. Salaris / 225. Adres 
vóór 15 Sept. aan B. ('. A. Kykee, Linker 
.Maasoever. 

A D Y E R T E N T I E N . 

Openbai'e 

AANBESTEDING. 
Op 'tZalerelag dén / « l e n Nen-

lemöer e. k. zijn ondergeteekenden 
voornemens, namens hunnen principaal, 
aan te besteden : 

H e t a m o v e e r e n fier P a n d e n , 
s taande a a n de H o o f d -
steeg, g e n u m m e r d 4, O 
en K e n d ie a a n den H o u t 
t u i n , g e n u m m e r d 71 en 
7ft, te R o t t e r d a m . 

Bestekken zijn tegen betaling van 
/'0.25 van af den 'Jen September te 
verkrijgen ter Drukkerij van J . 1)K 
JONG, Wijnstraat 84, terwijl dagelijks 

van l ' / j tot 2 ure inlichtingen worden 
verstrekt uan de bureaux der Arehi -
tekten. 

.1. S T O K i t ZOON' . Visrhsteeg 7, 
en W . M O L E N B R O E K , Wijnstraat 7ti. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S der Gemeente ARNHEM, zullen 
D o n d e r d a g 14 September IHO.'t, 
's vooriniddags uur, in het open
baar, ten Oenieentehui/.e aanbe
s teden : 

BESTEK No. 16. 
H e t m a k e n v a n de l ' l X I I K K -

K I X 4 . E X voor de A m 
bachtsschool en A v o n d 
school voor H a n d w e r k s 
l i eden , met b i jbehooren
de t . r o m l w e r k e n . 

H e g r o o t i n g /'22,2<M>. 
Het werk omvat in hoofdzaak: Leve

ring van 11U0U M a . rivierzand; pl. m. 
Ï 6 4 JO. metselwerk van boerengrauw; 
pl. m. 106 M 3 . metselwerk van klinkers. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Donderdag ï September a.s., 's namid
dag» ure, op het terrein aan den 
lloulevaril ; inlichtingen worden alle 
werkdagen, tot den dag der aanbeste
ding, tusschen 10 en 12 uur gegeven 
aan liet bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentehuizc, alwaar het bestek met 
gezegeld inschrijvingsbiljet en 2 teeke
ningen tegen betaling van fO.lö per 
stel verkrijgbaar i». 

Bij ile gemeentewerken te A R N H E M 
wordt g e v r a a g d een 

Tijdelijke Opzichter 
voor liet ontwerpen van en liet houden 
van toezicht bij de uitvoering van ge
bouwen, op een tractement van f99— 
/ IOO per maand. 

Sollicitanten gelieven zich v ó ó r den 
15en September a. s. aan te melden bij 
den Directeur der gemeentewerken, die 
inlichtingen geeft hij voorkeur op werk
dagen van 10—12 uur des vooriniddags 
op zijn bureau ten Gemeentehuizc. 

Wij berichten hierdoor aan 11.11. Architecten en belanghebbenden, dat wij 
de Heeren D E L I N T & C o . te Hotleritatn. den n l l é é n v e r k o o p onzer 
P a r q u e t - en W a n d t e g e l s , M o s a ï k w e r k e n enz. hebben opgedragen, 
(ook voor export) en door ben uitgebreide dessins, prijzen cn c o n d i t i ë n , op 
aanvraag worden verstrekt. 

M K Ï T L A l ' l l , Merzig Juli 18U3. V 1 I . L K R O Y & H O C H . 
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Openbare 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S van ROTTERDAM zijn voor
nemens op I rijilay den tt Sep
tember i893, dc» namiddags te 1 
uur, ten Raadhuize aldaar a a n te 
besteden: 

H e t bouwen van een 
K 1.1' VT It I S< II C E S -
T R A A L - S T A T I O X op 
het t e r r e i n d e r Iiiemeente-
d ias fabr iek a a n den Oost-
teeilijti. 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen cn uren, 
ter kennisneming op de ilaatselijke 
Secretarie en inliet Stads-Tim nierhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor f 1,— 
verkrijgbaar bij W e d . 1'. V A N W A K S -
B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers Hout
tuin No. 78. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loco zal plaats hebben op Vrijdag 
den 1') September 1H'.)3, des voorinid
dags te 11 uur, op het terrein der 
Gemeente-Gasfabriek. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbesteding v ó ó r des 
namiddags é é n uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene Zaken. 

A t e l i e r 
v o o r 

Glasschilderkunst en Glas in lood. 
Speciale inrichting coor glasetserij, 
Artistiek geschilderd-gebrande ruinen niet 

figuren, familiewapens, tropische planten, 
vogels enz. enz. voor trapraaiea, veranda's, 
erkere, vallichten, levenlichten, tochtdeuren, 
raamhorren enz. enz. 

E. L ö H R E R . Stationsplein Utrecht 
Men vrnge schetsen en prijscourant. 

Opgericht 1881. Gouden medaille 1886. 
« i o n d r n M e d a i l l e Schcveningen 1892. 

(hoogste onderscheiding). 
D i p l o m a Dordrecht 1892. 
Z i l v e r e n m e d a i l l e Winschoten 1893. 

M. Elfring&Zooa. 
D E N H A A C J , 

2-0. Buitensingel. 
Fabrikanten van« ' emen tn t een en R l e t -

planken. SPECIALITEIT in hardgebak
ken Tet-elH, ENGELSCHE, FRANSCHE 
DUITSCHE en HOLLANDSCHE V l o e r - en 
Wandteici-lx. voor Serres, Vestibules enz. 
Alle» tegen c o a e s r r e e r e n d e prjjzen. 

Stalen Balken, 
D u i t s c h e 

X O R H A A L -
P R O F I K 

u n 

H . E . O V I N G J R . . 
Rotterdam, Haringvliet 7£. 

o-

H O U T E N 

Parketvloeren. 
tJKItl t . V A X 1 I A I . S K X . 

M t o o n i l l m m e r r a b r l e k . — l>r.\ H A A M . 

E.Tb.V A N VREESWIJK, 
Mnntrutnest tentetter. 

Aanleg van Electrische (Jeleidingeu 

L U T H E R S G H E B U R G W A L 17, 
bij de Groote Markt,DEN HAAG. 

II\k VILT 
waarbij planken-onderlaag overbodig. 
Firma H . Hooghwinkel.Gorinchtm. 

Gebr. S E L 1 G M A N N 7 
Slooml'aliriel. vnn Vrrfwnrrn. Amsterdam 

SPECIALITEIT IN: 

„In olie gewreven verven" 
gegarandeerd zuivere qualiteiten. 

Men crage prijslijst. 

1 W. J. STOKVIS 
T e l e p h o o n 

No. 129. ARNHEM. Oude Kraan 
20,60,61,62,63. 

( l Y l ï i U I V E R W A R » 
met warm water van 

s. Woonhuizen, Kantoren, Ziekenhui 
Kerken, oranjeriën, Serres, Plantenka: enz. 

Bekroond met de O Ö I M I O H 3Ie<lnille op de 
BloemontentoonstelliiiK te Arnhem, 8-11 September 1802, I 
en met de Zilveren IMednille ol' Hoog i 
ste on<lei-se]iei<ling- (.liii*y|»i*ij*>| op de i 
Bloemententoonstelling te Nijmegen, 18 — 20 Aug. 1893. i 

G. & B. FABBRIGOTTI te Gararra, 
berichten hiermede dat zij aun de 

De Ruijteikade 95, A M S T E R D A M , 
gevestigd hebben een DEPÓT van I T A I . l . V A V S t ' H . 1 1 A K M K R . Ruime 
keuze van P l a t e n en T e g e l s in fraaie qualiteit. 

Men adresseert' zich aan hunnen Vertegenwoordiger 
€•>. 11'. «Al< in:». 

Kantoor: Be Huijlerhaile » . ï . AMSTERDAM. 

H U l J J i .U11UU11, 1111UJJXJX1U1J11 VA. U U , , 
Koningrsplein I¥o. 1. Cicbouw „H€»^<iMOë,,. 

AMSTERDAM. 
TELEGRAM-ADRES „ T V P E W l T K I t " , TELEFOON Nr. « 2 9 8 . 

Voor II.II. Architecten en Bouwkundigen is de E D I S O N II l i l K O t . l t A A F 
o n m i s b a a r . 

Met dit Copieertoestel kan men Bestekken, Begrootingen, Contracten enz., 
met e e n m a a l schrijven tot 2 0 0 0 m a a l afdrukken. 

Prijs compleet in Kist f 3 0 . -
Vraag Prijscourant. Op onze Bureaux in werking te tien. 

Tevens is aan onze Bureaux verbonden een (2) 

COPIEER-INRICHTINC 
en leveren wij a f d r u k k e n van Bestekken, Begrootingen, Contracten enz. 
tegen m a t i g e n prijs, geschreven op de M ' I l l t l . l F . H A C H l X K en afge
drukt op de E D I S O N H 1 H E O G R A A F . 
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Technisch Bureau BLOIJS VAN TRESLONG, P . J . K R A U S 
*i»iiivev>v«,iit«' -A^milcolon. Firma B. W . G. VAN ERKEL 

A m s t e r d a m , I . -Z . V o o r b u r g w a l 334. WITTE-Dt-WITHSTRAAT, 
Bentheiiner steen 
Gildehavser ,, 
Bollinger „ 
Blankenburger „ 
A V c z e r z a n d s l e e i i 

Udelfangerzandstoen 
Aacher 
Lorigcr „ 
Lohrberger Doloril 
Oordeler zandsteen 
liotlier .Mainz 
Bocbette steen 
Dilinecn 

(J ilsdorfsteen 
Saronniere ordinaire 

., demi fin 
„ fin 

La rijs 
Lurijs Grimale 
Lerouville 
Bane Royal 
Demi Roche 
Roche douce 
Kllville 
Charentcnaij 
Comblanchin 

Vergelet 
Hard-teen 
Belgisch graniet 
Blankenburger ,, 
Zwart 
Groene 
Roode 
Groene Syeniet 
Kassa used 
Mecklinghauter 
Hydro zandsteen 
Kunst 

marnier 

EH.BELTMAN, -
r u b r i e k en M a g a z i j n van 

Marmeren Schoorsteenmantels, m . , u • ÏJÏÏJSJ™ 1 1 ™ m , pamajjuun Siig5*ïgSg 
G.J.WISPELWEY&C". 

/»«<•/.• i am ittits'H * i/i „*(HI„I. 
D E N HAAGr. 
FABRIEK van K l t A X I t K A M -

T E X en K M ' I N H E I H E X . 
Attesten van vuur- en vul proe

ven verkrijgbaar. 
P A X T ! S E lt K A S T E N , veilig 

tegen (liefxtul en i n b r a a k . 

to- en PctrolcuramotoFen 
S y s t e e m O T T O . 

van de tinna A XT. FEIT DKFIZE&C". 
t e L U I K . 

Meer dan 1000 in Holland geleverd. 
Onze PETROLEUM-MOTOREN behaal

den op de Tentoonstelling, tc I IOI .MVV A l t l> 
in de maanden Juli en Augustus 1898 ge
houden, de h iMi | [ « te nmlerxe helding;: 
het BBBB-DINiOMA, in concurrentie 
met li andere firma's. (11 
llcncraal Vertegenwoordiger veer Xcderland-

JOH AN R0 VAKKERS, 
T e r l i n i M c h - K a r e a n . - H e l m o n d . 

Gevestigd 1951. 
IJaser- en 3£etajalgletei*y. 

Machinefabriek, Ketelmakerij en Grofsmederij. 

S. B M Y É b Ü t 3Wm. Aanleg voor Maalderijen niet 
Gas- of Petroleummotoren. 

Z W O L L E , c. W. BLANKE J. 

F A l t l t l K W T 1 \ M O I . K V W K K K I . V 
tla m l i l s l , atle. Deventer. 

Belast zich niet het maken vau pluimen 
voor l 'nl irickii iricl it i i igcn en de dim in
stelling van 

C O M P L E T E M O L E N W E R K E N , 
voor: Meelfabrieken, Korenmolens, liruttc-
rjjeii, I lüeslagcrljell en andere fabrieken. 

LeldaehekadeM, lanafri afwan. 
liroote sorteering van l i e l iung» i - l |>a#Ier 

in conenrreerende prijzen, alsook G l r t T r O 
oiiifeveeiiiHi Uezondheldsbehang-ftel-
•aater. Stalen worden up aanvraag franco 
gezonden naar bolton. 

Steeds in voorraad M O I I M I M C C I I I M I en 
andere Mil ieuart ikelen eu voortdurend in 
bewerking < e inclruganlbi iHen. E leva
toren , gewone H i i i l m i i l r i i » . Tii l inks-
l t i i i l i i i i i l i - i i» . Iluti-rk IniaelilneN . 
en andere M I ' . l t K T I n.i:v 

i i i i i i i i i i ^ i F O L K E R S & C o . 
DIRECTE AAKVOKR van P o r t l a n d C e m e n t . Merk: Knii/ht Heron 

ê Sturge. Merk: üyckerhoff' <('• Söhne. 
I>ï'Üi-. M o w - o n Mots-soltsteoiioii . 

ENGELSCHE, DUITSCHE, FRANSCHE en HOLLANDSCHE 
T R O T T O I R - . V L O E R - en W A X O T K 4 . E I . M . in verschillend. mm. 

H i t k p a i i i e r , A » p h n l t en verdere BO L" \Y M A T E li 1 A I. KK. 
f A H H O M X E I Jl . middel tegen liet rot ten van HOUT en TOUW, 

tegen zwamvormine enz . 

BECKER SBUÜÜINÜH. 
-A-iMiliom. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A N - H O E K J I E E T -
EN ASDKRK 

I K M T R I J I E X T E X . 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKEKAARS, enz. 

Oeéniailleerd-ijzeren 

A N T O N N. B O U W . 
-A - l l iS -Hoi 'dnil l . 

Fabriek: HOOGTE KA DIJK 12. 
Heft EEXIG e,, ALLEEN 

in 1S8:I iu ons land in den handel gebracht: 
X A A M - . t ^ E V E E - en l i l t A F 

P L A T E X . P I L A N T E R N e n i . , 
van M a r m e r J T I R N , 

wit cu zwart, fraaier dan .Marmer cn in den 
dampkring niet dof wordend met gegraveerd 
vergulde of glansrol lef letters op dotten grond. 
Marmerglazen Taambaakblaafea, Wnnd-
l iekleeiling. Selioollioi'ileii en verdere 
tuepassingen. 

W. H. IWGELSE. 
X t O ! - i 0 1 1 t l ï » J l l . 

MPECTAIiITP.IT in H E K L E E -
H I X < . i N N T O F voor Nt oom kete l* 
en H u i z e n . 

H. * J. SUYVER: 
F A B R I K A N T E N 

"1 ' 

F e i l s o l i J i l e i i i 

V V E E G W E R K T U I G E N . 
O-

Intern. Tentoonstelling te Amster
dam 18S3 bekrooml met 

EERE D I P L O M A hoogste ouderscheiding). 
Hollands, h. T u i n e n K e e p a a r d , 

B i c k e r s traat 

AMSTKBBAW. 
Ter drukkerij der Vcnnuots. „liet Vaderland' 

1' R A A G. 
(Vervolg en slot van btalsiide 288.) 

Wij hebben nu het merkwaardigste, hetwelk de 
Hradschin oplevert, gezien en dalen dus naar de 
Moldau af, om langs een ijzeren kettingbrug, die 
alleen voor voetgangers dient, de Altstadt weer te 
bereiken. Het gedeelte, waar wij ons thans bevinden, 
heet Joscfstadt en was, van oudsher, de Jodenhoek 
van Praag. De Israëlieten zijn daar altijd zeer talrijk 
geweest; nog heden maken zij een achtste van de 
geheele bevolking uit. In den laatsten tijd is deze 
wijk voor een groot gedeelte gemoderniseerd, vooral 
aan den kant van dc Moldau , waar een fraaie kade, 
naar den ongelukkigen kroonprins Rudolf genoemd, 
is aangelegd. Aan deze kade staat ook het in den 
bekenden Weener Renaissance-stijl gebouwde Rudol-
phinum, dat half aan de schilderkunst, half aan de 
toonkunst gewijd is In het 1100 delijk gedeelte bevindt 
zich namelijk het museum, in de zuidelijke helft is 
een conservatorium met aanhoorende concertzalen ge
vestigd. Het komt ons voor, dat deze combinatie niet 
bepaald gelukkig is, althans wij vonden het niet aan
genaam, bij het beschouwen der schilderijen de alles 
behalve amusante gamma's der aanstaande I.iszts en 
1'aganini's te moeten aanhooren. De museumzalen be
hooren tot de best verlichte, die wij ergens zagen. 
Under de schilderijen bevinden zich wel-is-waar geen 
meesterstukken van den eersten rang, doch men ziet 
er toch verscheidene fraaie werken. Ken triptiek, dat 
men aan den Haarlemschen schilder Geertgen van 
St.-Jans meent te mogen toeschrijven, vertoont in de 
figuren de eigenaardigheden van dezen vijftiendt-eeuw-
schen Haarlemmer. Van Jan Gossaert, gezegd Jan 
van Mabuse, den Vlaamschen schilder, die met zoo
veel talent de i6e-eeuwsche Italianen navolgde, be
vat de verzameling een schilderij, St. Lucas de H . 
Maagd schilderende, die voor zijn meesterstuk door
gaat. Jammer is het, dat de ondoeltreffend tegen de 
wanden aangebrachte heete-luchtverwarming in dit 
op paneel geschilderd stuk een groote scheur heeft 
doen ontstaan. Van een onbekend Hollandsen meester 
uit het begin der zeventiende eeuw bezit de ver
zameling het portret eener jonge vrouw, hetwelk 

zeker om het prachtige coloriet een meesterstuk ge
noemd mag worden. De verzameling moderne mees
ters bevat alleen werken van Duitse hers en is dus 
al zeer weinig interessant. Het prentenkabinet bevat 
een zeldzaam compleete verzameling gravures van 
Wenzel Hollar, die te Praag verblijf hield. 

Achter het Rudolphinum begint de eigenlijke Praag* 
sche Jodenhoek, waar men vele nieuwe straten ziet 

! en allerlei handel gedreven worde De oude synagoge 
1 in de Rabbinergassj moet reeds uit de 12e eeuw 
! afkomstig zijn, wat misschien wel mogelijk is, daar 
j zij nog Romaansche elementen vertoont. Tusschen 

dit gebouw en het Rudolphinum bevindt zicli het oude 
jodenkerkhof, dat tusschen huizen en nauwe straatjes 
in ligt. Het wordt niet meer gebruikt, doch is zeer 
interessant om de eeuwenheugende grafsteenen die 
daar opgericht staan, en die door woekerplanten schil
derachtig omlijst worden. 

Wij hebben nu de voornaamste bezienswaardig
heden van de Altstadt in oogenschouw genomen en 
gaan nu naar de Neustadt, die zich halvemaan
vormig om het oudere deel der stad uitstrekt. De 
„graben", de vroegere gracht, die de beide stads-
deelen scheidde, is thans gedempt en vormt een 
aantrekkelijken boulevard met prachtige winkels en 
koffiehuizen. Loodrecht op dezen boulevard loopt een 
tweede die veel breeder is, en die naar het zuidoosten 
langzamerhand stijgt. Ken monumentaal gebouw sluit 
dezen boulevard, die Wenzelsplatz heet, op waardige 
wijze af. 1 Iet bouwwerk is het Roheemsche Nationale 
Museum, en werd pas onlangs voltooid; hoewel de 
verzamelingen die het moet opnemen nog niet op hare 
plaats gebracht zijn, was het gebouw toch reeds voor 
liet belangstellend publiek geopend. In een der zalen 
was een verzameling, betrekking hebbende op Comenius 
tentoongesteld; wij merkten daarbij verschillende Ne
derlandsche prenten, o. a gezichten op Amsterdam, 
kaarten, enz. op. 

Het gebouw is zeker monumentaal genoeg, waartoe 
het prachtige terras met fontein ervoor, hetwelk langs 
twee opritten cn twee trappen bereikt wordt, veel 
bijdraagt. De voornaamste gevel heeft een breed midden-
risaliet en twee smallere zijrisalieten. 1 Iet benedendeel 
van het bouwwerk, dat door een forsche cordonlijst wordt 
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afgesloten, is geheel in rustica, op zijn Florentijnsch, 
behandeld. Het minst voldoen hier de drie hoofdtoe
gangsdeuren , die even onbeduidend zijn als die van 
het paleis te Amsterdam. Men zou willen, dat de 
bouwmeester zich voor deze ingangen geïnspireerd 
had op een der Barokpaleizen, die tc Praag zoo talrijk 
zijn. De beide hoofdverdiepingen van het bouwwerk 
hebben gezamenlijk één kolossale Korinthische orde, 
zoodat het geheel min of meer herinnert aan Per-
rault's beroemde I.ouvre-colonnade te Parijs. Naar 
W'eener voorbeelden (het zou mij niet verwonderen, 
als de bouwmeester van den Donau afkomstig was, 
en misschien onder Ferstel gestudeerd had) zijn de 
zuilen en pilasters op pedestallen geplaatst. Daar deze 
pedestallen natuurlijk in verhouding tot de zuilen 
gemaakt zijn, reiken zij tot de halve hoogte van dc 
benedenste vensters, wat geen fraai effect maakt, 
vooral niet, daar deze vensters nog balustrades heb
ben , die vrij onbeholpen tusschen de pedestallen 
geplaatst zijn. De bovenste vensters reiken tot aan 
de kroonlijst; in het middenrisaliet zijn zij echter door 
paneelcn met beeldhouwwerk vervangen, hetwelk een 
minder goede werking doet. Ken balustrade kroont 
den geheelen gevel; op de hoekrisalieten zijn een paar 
lage koepels naar Weener model aangebracht. Boven 
de middenpartij is een hooge koepel met vierkanten 
tambour aanwezig; aan dezen koepel is het verguldsel 
niet gespaard. De geheele gevel is streng naar Vignola 
gedetailleerd cn is zeker monumentaal van aspect. De 
indruk zou nog beter zijn, indien de assen wat wijder 
uit elkander stonden. 

Aan de noordzijde van dit nruseum ligt liet uitge
breide Stadtpark, waar zich de nieuwe Duitsche schouw
burg bevindt, dien wij alleen van buiten zagen. De 
stijl van dit gebouw is eveneens dc klassieke Weener 
Renaissance; het kwam ons echter voor, dat hij min 
of meer een N'oord-Duitsch tintje had en dat bijv. 
de Frankfurter schouwburg niet zonder invloed was 
gebleven. 

Door de Bredauergasse komen wij opnieuw aan 
den „graben" en bereiken door de Ferdin.mdstrasse 
weer de Moldau, doch thans op een punt, zuidelijker 
dan vroeger. Hier leidt de Kaiser-Franz.-brticke, een 
zeer monumentale brug, welker middendeel op het 
Schiitzen-insel rust, naar de Kleinscite. Wij gaan die 
brug echter niet over, doch beschouwen den aan 
de rivier in dc nabijheid gelegen Boliccmschen schouw 
burg, die in zijn ensemble aan het 1'arijzer Chatelet 
herinnert, vooral door het verhoogde middengedeelte, 
met een 1'hilibertkap gedekt. De architectuur vertoont 
een vrij kalme Renaissance; het eenige eigenaardigi 
is de breede fries, waarin zelfs vensters zijn aange 
bracht. Ook aan het dak van dit gebouw heeft men 
hier en daar goud aangebracht. 

Wij woonden in dezen schouwburg een voorstelling 
bij, en zagen toen dat de zaal zeer smaakvol in 
lichte tinten gedecoreerd is. Van het stuk was echter 
geen woord te verstaan; zelfs de titel was onbegrij
pelijk. Gelukkig was het een „Ausstattungsstück", 
zoodat er veel mise- en-scène en af en toe ook ballet 
te zien viel, waarbij de schoonheid van het Slavische 
ras duidelijk bleek. 

Het grootste plein van Praag is de Karlsplatz, 
waar men het gerechtshof, vroeger het Neustadter 
raadhuis, ziet. Dit gebouw is echter grootendeels ver
bouwd; alleen de toren schijnt nog uit de 14e eeuw 
afkomstig. Hier begon in 1419 de Hussieten-oorlog, 
toen Ziska met zijn getrouwen het raadhuis bestormde, 
de gevangen Hussieten bevrijdde en de stedelijke 
regeerders uit de vensters wierp. 

De bouwkundige merkwaardigheden van Praag zijn 
hiermede nog volstrekt niet uitgeput. Ken tweedaagsch 
verblijf evenwel is niet voldoende, om alles wat de 
stad oplevert, te bezichtigen. Wij hebben echter ge
tracht , den tijd zoo goed mogelijk te besteden en 
meenen het voornaamste, wat de Boheemsche hoofd
stad voor den bouwmeester oplevert, te hebben 
aangestipt. 

D1-: T A A K V A N D E BESTUREN DER GE-
M E E N T E W E R K E N BIJ EPIDEMIEËN. 

Het behoort natuurlijk niet tot den werkkring der 
gemeentc-fabrikage zich in te laten met de behandeling 
der ziekten, die wij met het algemeene predicaat 
„besmettelijk" aanduiden. Dokters en verplegers zijn, 
als van zelf spreekt, de aangewezen personen, welke 
deze ziekten bestrijden moeten. Wel echter is het de 
plicht der gemeentebesturen aan de openbare inrich
tingen , die tot verbreiding dier ziekten kunnen mede
werken , als waterleiding, openbare pompen, bad
inrichtingen, wasscherijen, rioleering, straatreiniging 
enz hunne bijzondere aandacht te schenken. In de-
eerste plaats geldt dit voor zulke epidemisch optre
dende ziekten, bij welker verbreiding het water een 
groote rol speelt, als typhus, pokken, buikloop en 
cholera. 

Groote steden zijn van deze ziekten, evenmin als van 
diphthcritis en dergelijken, zelden geheel vrij. Anders 
is het gelegen met de herwaarts uit warme streken 
overgebrachte ziekten. Van gele koorts b. v. zijn slechts 
zcjr enkele gevallen tloor schepen aangebracht, zonder 
dat daaruit epidemieën ontstaan zijn; hetzelfde geldt 
van de pest. Daarentegen heeft de cholera sedert 1 83 1 
in Europa zoo dikwerf en zoo hevig huisgehouden , 
dat deze vijand der menschlieid met alle ten dienste 
staande wapenen bestreden en, zoo mogelijk, zijn 
inval voorkomen moet worden. Wij meenen daarom 
dat het volgende, hoofdzakelijk ontleend aan eene 
voordracht van den heer Kümmel in de Berlijnsche 
architecten-vereeniging, in de tegenwoordige omstan
digheden van belang geacht kan worden. 

De zorg voor de algemeene gezondheid berust ook 
hicrtelande nagenoeg uitsluitend bij den arts. Naar 
onze meening ten onrechte, daar natuurlijk niet ver
wacht kan worden dat hij van alle technische hulp
middelen eene onontbeerlijke zaakkennis bezit. Het 
zou daarom aanbeveling verdienen den arts met het 
hoofd der publieke werken te laten samenwerken; 
eerst dan kan het beoogde doel niet zekerheid bereikt 
worden. 

De te nemen maatregelen betreffen de bescherming 
der gezonden, de genezing der zieken en het begraven 
der gestorvenen. 

Ten behoeve van den algemeenen gezondheids
toestand is in de laatste jaren in de meeste plaatsen 
veel gedaan. Rioleering en waterleiding zijn tegen
woordig, behoudens enkele uitzonderingen, in min of 
meer goeden toestand; niet zoo goed is het gesteld 
met de openbare reinheid en den afvoer van fecaliën 
en evenmin is de woningquaestie tot eene bevredi
gende oplossing gebracht. Het is de taak van den 
technicus om aan alles, wat in dit opzicht verzuimd 
is, binnen den kortst mogelijken tijd zoo goed 
mogelijk tegemoet te komen. 

Ten einde zekerheid te hebben dat het door de 
waterleiding geleverde water niets te wenschen over
laat , is een voortdurend chemisch en bactcrioscopisch 
onderzoek, om het even of het water door filtratie 
uit rivieren of meeren of uit den grond verkregen 
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wordt, zeer noodig. In dit opzicht wordt nog veel j 
verzuimd. Het gevaar van verontreiniging is echter 
uit den aard der zaak bij rivierwater het grootste. 
Het is daarom wenschelijk, dat de directeur eener 
waterleiding ook genoeg bacterioloog is om zijn ambt 
naar behooren waar te nemen. 

Nog erger dan met de waterleiding is het in den 
regel met de straatpompen gesteld. Gewoonlijk is een 
groot aantal dezer pompen besmet en moeten zij als 
schadelijk voor de gezondheid gesloten worden. 

Naast de waterverzorging is de afvoer van fecaliën 
en huiswater van groot belang. Bij goede rioleering 
met doelmatige spui-inrichting behoeft men geen vrees 
te koesteren, dat zich in de riolen aanslag zal vor
men. Ten opzichte van de desinfectie der riolen zijn 
de meeningen der artsen echter verdeeld, maar het 
schijnt vast te staan dat men de ziektekiemen slechts 
in de nabijheid der zieken met goed gevolg kan 
vernietigen. Het is daarom van groot belang dat alle 
uitwerpselen der zieken dadelijk gedesinfecteerd worden, 
voor zij in de riolen terecht komen. Zijn, z.ooals in 
vele plaatsen het geval is, privaten niet waterspoeling 
verboden of slechts in bijzondere gevallen geoorloofd, 
dan zullen de meeste huizen geen onmiddellijke riool-
aansluiting hebben , waardoor het gevaar ontstaat dat 
de uitwerpselen in beerputten, zinkputten, goot-
steenen en dergelijken geworpen worden, waardoor 
het gevaar voor verbreiding der ziekte vermeerdert, 
Het is Jaarom gewenscht dat men, waar dit eenigszins 
mogelijk is, de spotlprivaten invoert. Het is in elk 
geval zaak voor den ingenieur, met het bestuur 
de rioleering belast, voortdurend toezicht te 
houden op huizen met beerputten. 

Is de stad niet in het bezit van eene rioleering met 
spoelinrichting, dan heeft de taak van den ingenieur 
meer bezwaren. De bestaande oude riolen zijn gewoon
lijk heel of half verstopt en de inhoud is een uitste
kende voedingsbron voor de ziektekiemen. Hier is eene 
ontsmetting op groote schaal hoogst noodig. 

(ieeft de straatreiniging eene voortdurende zorg aan 
de gemeentebesturen, in het bijzonder wordt dit het 
geval in tijden van besmettelijke ziekten. In dit opzicht 
is echter nog veel te doen. Ook de afvoer van het 
straat- en huisvuil is van het grootste gewicht, daar 
de ziektekiemen zich in het straatvuil en den inhoud 
van mest- en vuilnishoopen sterk voortplanten. Hoe 
vcelvuldiger en nauwkeuriger deze ongerechtigheden 
verwijderd worden , hoe beter. Voorts is het zeer aan 
te raden de vuilnis te verbranden , in plaats van haar 
als mest naar de bergplaatsen of landerijen te doen 
vervoeren. 

Voorts is de straatbesproeiing van belang. In het 
bijzonder gedijt de kommabacil in vochtigen toestand 
uitstekend, terwijl hij in drogen staat spoedig sterft. 
Daarom is het aan tc bevelen de straten des nachts 
te besproeien en slechts voor zoover dit noodig is om 
de reiniging stofvrij te volbrengen. 

De cholera is eene ziekte, die door onreinheid het 
zekerst verspreid wordt. Reinheid in elk opzicht, licht, 
lucht en goed water zijn de beste voorbehoedmiddelen. 
In het algemeen zijn de welgestelden beter in de gelegen
heid zich het bezit dezer middelen te verzekeren dan 
de minder gegoeden, die daardoor spoediger aan be
smetting blootstaan, temeer daar zij door slechtere 
voeding minder weerstand kunnen bieden. Ook uit 
dien hoofde is eene verbetering der woningen hoog 
noodig en ofschoon hier en daar reeds verbetering 
valt waar te nemen, is op dit gebied nog oneindig 
veel te doen, want elke groote stad bevat helaas 
buurten, die dicht bebouwd en waarin de menschen 

als het ware opgehoopt zijn, buurten die men gerust 
pestholen kan noemen. 

Bij het uitbreken eener besmettelijke ziekte is het 
voorts zaak de zieken voor de gezonden onschadelijk 
te maken. Biedt de woning voor de verpleging van 
den zieke voldoende ruimte, dan dient men dezen, zoo 
mogelijk, buiten de nabijheid der huisgenooten te 
brengen en voor eene overvloedige desinfectie zorg te 
dragen. Hiervoor zijn ontsmcttings-kolonnes aan te 
bevelen, terwijl voorts ontsniettings-stations moeten 
worden opgericht om het waschgoed en andere voor
werpen der lijders zoo spoedig mogelijk te reinigen. 

Bij eene hevige epidemische ziekte, als de cholera, 
zullen de meeste zieken naar ziekenhuizen en daar
voor speciaal ingerichte barakken vervoerd moeten 
worden. Voor het vervoer moeten expresselijk daar
voor ingerichte ziekenwagens dienen, terwijl als bedie
ningspersoneel in de eerste plaats de brandweer met 
hare uitstekinde organisatie in aanmerking komt. 

De inrichting der barakken behoort natuurlijk hoofd
zakelijk tot den werkkring van den technicus. Op hem 
rust de zorg voor den bouw, de inrichting, de ver
lichting, de verwarming, de aansluiting aan de rio
leering en waterleiding enz. Daar transporten over 
verre afstanden uit den aard der zaak voor de onge
lukkige lijders nadeelig zijn, is het van belang de 
barakken over de geheele stad te verdeelen, en ze 
vooral in de nabijheid der woningen van de arme 
bevolking op te slaan. 

Geen enkele stad zal bij een hevige epidemie in dit 
opzicht met de bestaande inrichtingen toekomen De 
laatste cholera-epidemic te Hamburg tot maatstaf 
nemende, zal b.v. Amsterdam in staat moeten zijn 
om dagelijks 1600 zieken te herbergen en 400 te 
vervoeren. Het behoeft geen betoog dat met zulke 
cijfers de voorhanden middelen ten eenenmale falen. 
Men zij er daarom op bedacht om, evenals de generale 
staf in vredestijd het mobilisatieplan tot in de kleinste 
onderdeden vaststelt, ook tegenover den steeds drei
genden inval eener hevige epidemie een verdedigings
plan te maken om zoodoende den vijand, reeds vóór 
hij de grenzen van het land overschrijdt, te bestrijden. 

Het vervoer der gestorvenen, waarvoor verhuis- en 
meubelwagens gebezigd kunnen worden, ontmoet in 
het algemeen geen groote zwarigheid. Van belang is 
natuurlijk de spoedige verwijdering der lijken uit de 
woningen; in dergelijke gevallen moet de eerbied voor 
de overledenen wijken voor het algemeene welzijn. 

De hierboven genoemde werkzaamheden zijn bij 
hevige epidemieën buitengewoon omvangrijk en bezor
gen de besturen der gemeentewerken veel arbeid en 
hoofdbrekens en de gemeenten groote kosten. Zoo werden 
verleden jaar te Hamburg ongeveer 18,000 menschen 
door de cholera aangetast, waarvan er 7200stierven. 
De uitgaven bedroegen aan bouwkosten van de barak
ken 682,000 mark, voor inrichting en bediening 
600,000 mark, voor zieken-en lijkentransport 300,000 
mark, voor desinfectie 560,000 mark, samen ongeveer 3 
millioen mark. 

Het is derhalve voor de verschillende gemeenten 
van het grootste en dringendste belang hare maat
regelen zoodanig te nemen dat zij aan de eischen der 
gezondheidsleer ten volle beantwoorden. Geene kosten 
mogen tc groot zijn om het verzuimde ten spoedigste 
goed te maken. 

UIT R O T T E R D A M . 
Onder de vaderlandsche steden, wier snelle uit

breiding in de laatste jaren op bouwkundig gebied 
eene meer dan gewone levendigheid heeft te voorschijn 
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geroepen, bekleedt Rotterdam eene niet geringe plaats. 

Het zou ondankbaar zijn te willen beweren, dat 
deze bouwtewegittg in geen enkel opzicht ook voor de 
bouwAW/.sY van nut is geweest. Integendeel: in de plaats 
van de vroegere onverschilligheid is in vele gevallen 
een streven naar het betere ontwaakt, waarvan wij 
niet anders dan met waardeering willen gewagen. 

Eene andere vraag is, of niet veeltijds de goede 
wil de maat der beschikbare kracht verre overtroffen 
heeft. Dc bouwkunst geniet nog maar altijd de twijfel
achtige eer van bij voorkeur het arbeidsveld der on-
geroepenen te mogen genoemd worden. 

Zijn cr dan in ons midden geen mannen van ont
wikkelden smaak, van dcgelijken, ernstigen kunstzin, 
die uit hunne werken tot ons spreken? Stellig: — 
„II y en a jusqu'a trois, que je pourrais citer". 

Één verschijnsel treft ons bovenal bij eene wandeling 
door sommige onzer nieuwe wijken. Wij zouden het 
den triomf iter topgevels kunnen noemen, indien wij 
niet evenzeer in de verzoeking kwamen, te verzuchten : 
zooveel topgevels, zooveel monstruositeiten. 

Onze Hollandsche vaderen hebben, gelijk op elk
ander gebied, ook in de bouwkunst schoone voor
beelden nagelaten. Maarniet alles, wat zij ons nalieten, 
of wat van oud-Vlaamschen of oud-Duitschen kant 
tot ons komt, is even navolgenswaard. 

Wij hebben evenwel niets tegen den barokstijl in 
het algemeen, noch tegen den versierden topgevel in 
het bijzonder. Wij gelooven alleen, dat hier-ter-stede 
van beiden een schromelijk misbruik wordt gemaakt 

En het zijn niet enkel de dü minores, die hier zon
digen. Wij kennen hier onder meer een topgevel, ont
worpen door een architect, wiens vaardige en smaak
volle hand onze stad met menig fraai bouwwerk 
verrijkt heeft. Vele meters hoog zweeft het duizeling
wekkende gevaarte boven de nok van het gebouw. 
Wie zóó bouwt, gaat zich zeker niet te buiten aan 
„verisme". 

Rij schemerlicht gezien, doet de spookachtige aan
blik van zulk een reeks moderne topgevels den toe
schouwer min of meer huiveren. En hoeveel gevoel 
voor het goed recht van het schilderachtige in de bouw
kunst men ook moge bezitten, al die slecht gecon
strueerde en met moeite in evenwicht gehouden hakerige, 
buikerige en onevenredige toppen en topjes kunnen 
ons niet bevredigen. Zij doen den wensch bij ons rijzen, 
dat de overheid — zij het al niet op esthetische, ten 
minste op constructieve gronden — dergelijke afdwalin
gen in de toekomst moge weten te voorkomen. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Het Instituut hield een vergadering op Dinsdag 12 

September 1893 in Maison Stroucken te Amsterdam, 
die door ruim honderd leden en eenige genoodigden 
uit den Gemeenteraad en de Kamer van Koophandel 
werd bijgewoond. 

Daar de president W. F. Leemans door onge
steldheid verhinderd was tegenwoordig te zijn, nam 
de vice president J. E. W. Conrad de leiding van de 
vergadering op zich, welke hij te 11 uren opende. 

Ilij ving aan met de leden te herdenken , die sedert 
dc vorige vergadering door den dood aan het In-tituut 
waren ontvallen, met name de gewone leden C. E. 
Perk en R. van I larencarspel en de honoraire leden V. 
Contamin en J. A. A. Waldorp. 

De notulen der Instituuts-vergadering van 8 Juni 
1893 waren gedrukt aan de leden toegezonden. Nie
mand verlangde daarover het woord te voeren cn zij 
werden mitsdien goedgekeurd. 

Een aantal geschenken waren wederom ingekomen. 

Een voorstel van den Raad van Pestuur, kortelijk 
door den president toegelicht, om aan de commissie 
tot veredeling van het ambacht een bijdrage voor eens 
toe te kennen, ten bedrage van / too, als blijk van 
belangstelling in haar streven, werd zonder beraad
slaging aangenomen. 

De vice-president deelde hierop het een en ander 
mede met betrekking tot het zesde congres voor bin-
nenlandache scheepvaart, dat in den zomer van 1894, 
onder de leiding van het Instituut, te 's-Gravenhage 
zal bijeenkomen. Daaruit bleek, dat de voorbereidende 
commissie, ook in verband met de door het vijfde 
congres genomen besluiten, zeven onderwerpen ter 
behandeling in het aanstaand congres heeft vastgesteld, 
nadat daaromtrent ook het oordeel was ingewonnen 
van eenige buitenlandsche leden der vorige congressen. 
Die onderwerpen zijn: I °. Inrichting der scheepvaart-
kanalen , in verband met een snelle vaart der schepen; 
2°. Inrichting van havens voor het goederenvervoer; 
3". Middelen om stremming van de scheepvaart ge
durende vorst te voorkomen; 4". Trekken en voort
stuwen van schepen op de kanalen, gekanaliseerde 
rivieren en vrijstroomende rivieren; 5". Te heffen 
gelden op de bevaarbare waterwegen; 6". Verband 
tusschen het doorstroomingsprofiel der rivieren en de 
diepte in de vaargeul ; 7". Normaliseeren der rivieren 
voor lage waterstanden. De commissie is verder in 
overleg getreden met gemelde buitenlanders tot het 
aanwijzen van rapporteurs voor de verschillende onder
werpen en stelt zich voor ook eenige Nederlanders als 
zoodanig uit te noodigen. Spreker vertrouwt dat het 
Xederlandsche congres niet zal achterstaan bij zijn 
voorgangers. 

Van den hoofdingenieur van den waterstaat in het 
9de district waren de gewone waarnemingen aan Den 
1 leider ingekomen en van de Hollandsche Maatschappij 
het programma voor 1893. 

Door de heeren Koning en Hienfait te Amsterdam 
was een brief ingezonden, ten geleide van een voor-
loopig verslag betreffende het verhandelde op de con
ferentie „Zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungs-
methoden für Bau- und Constructions Materialien" te 
Weenen en van een verslag omtrent door hen genomen 
verhardingsproeven in zeewater met drie cementmortels 
cn een trasmortel. 

Deze stukken zullen in het Tijdschrift worden op
genomen. 

Van het lid J. D. C. M. de Roos was een ver
handeling ontvangen, getiteld: Iets over vertraagde 
ontladingen bij krachtige electriciteitsbronnen in ver
band met het vraagstuk van den bliksemafleider. Dit 
stuk is in handen van een commissie gesteld om advies. 

Voorlezing werd gedaan van een brief van het lid A. 
Huet betreffende het door hem ingediend voorloopig 
ontwerp van een open verbinding van Amsterdam met 
de Noordzee. Aan de bespreking van dit onderwerp 
was overigens deze vergadering uitsluitend gewijd. De 
bij het ontwerp behoorende teekeningen waren in de 
vergaderzaal opgehangen, terwijl het stuk reeds eenigen 
tijd geleden aan de leden was toegezonden. 

Het eerst werd aan den heer Huet het woord 
verleend, die kortelijk het standpunt wenschte in 
het licht te stellen, door hem te dezer zake inge
nomen. Hij wist, dat voor velen dit ontwerp is 
een plan in de lucht, dat toch niet zal worden uit
gevoerd ; en toch volgens zijne overtuiging kan en 
moet het worden uitgevoerd en zal het er eenmaal 
komen. Er bestaat wat dit aangaat geen enkele onmo
gelijkheid op topographisch gebied. Amsterdam heeft 
op dit oogenblik tweemaal meer bevolking dan Rotter-
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dam en driemaal minder scheepvaartbcweging, en 
hierin moet verandering komen. De kosten moeten 
voorloopig buiten discussie blijven. Zeker staat deze 
zaak in verband met dc droogmaking van de Zuider
zee, maar hoe ook, een open doorgraving moet er 
mettertijd komen. Spreker treedt in eenige beschou
wingen over de toenemende grootte der schepen en 
wat in het buitenland geschiedt cn houdt aan de slot
som vast: het kanaal kan gelegd worden en de haven
werken gemaakt om daarvan profijt te trekken. 

Het lid H. E. de Pruyn besprak de waterbeweging 
in de Noordzee, een onderdeel, waaromtrent door den 
heer Huet de wensch was uitgesproken, dat de mede
werking der Regeering zou worden ingeroepen om 
in het Texelsche zeegat nauwkeurige waarnemingen 
omtrent de waterbeweging te doen plaats hebben. 
Spreker zag hierin geen heil, alzoo deze voor de open 
doorgraving van geenerlei nut konden zijn en de 
Texelsche zeegaten met de open doorgraving niet zijn 
te vergelijken. Hij trad in uitvoerige beschouwingen 
omtrent een bestaanden waterweg, die zeer goed met 
de open doorgraving kan worden vergeleken, namelijk 
het Sucz-kanaal, en hoezeer de in de open doorgra
ving te verwachten stroomsnelheid voor hem geen 
hoofdbezwaar was, bleven andere bezwaren bestaan, 
voornamelijk betrekking hebbende op de ongelijkmatige 
rijzing en daling. 

Het lid Huet antwoordde dat zijns inziens een onder
zoek in het Texelsche zeegat wel degelijk noodig is, 
omdat wij daar een zelfde verbinding tusschen Noord
en Zuiderzee hebben als door open doorgraving zal 
worden verkregen, al zijn natuurlijk de toestanden 
niet geheel dezelfde. Het geldt hier vooral de zaken 
in haar verband en niet ieder op zichzelve te beschou
wen. Het is hier niet te doen om een afzonderlijk 
plan voor de doorgraving en een afzonderlijk plan 
voor de droogmaking van de Zuiderzee. 

Het lid N. H. Nierstrasz ontwikkelde de bezwaren, 
die bij hem wegen tegen de door het lid Huet voor
gestelde spoorwegverbindingen en middelen tot behoud 
van het verkeer. 

Het raadslid M. J. van Basse had willen behan
delen de financieelc quaestie. Nu echter de heer H uet 
in het door hem ingenomen standpunt het vraagstuk 
van de kosten geheel ter zijde wil laten en bij hem 
de technische uitvoerbaarheid hoofdzaak is, ziet hij 
van het woord af. Alleen merkt hij op, dat het cijfer 
van 22 millioen gulden, waarvan in de toelichting 
van het plan sprake is, dan ook niet had behoeven 
te worden genoemd. 

Het lid J. A. Schuurman is van oordeel, dat de 
zaak moet beschouwd worden met het oog op den 
tegenwoordigen toestand der Zuiderzee. Hij vreest 
voor een te groote snelheid in de open doorgraving, 
die hij voor den bodem zeer gevaarlijk zou achten; 
tegen de ontworpen haven-inrichtingen heeft spreker, 
behoudens daarin aan te brengen wijzigingen, geen 
bezwaar. Maar alles wordt overheerscht door de quaestie 
van de kosten, waarvoor spreker geen raming zou kun
nen maken, maar waarmede naar zijn oordeel toch zeker 
I O O millioen gulden zoude gemoeid zijn. Dit punt 
wordt ook door het lid Mr. A. J. Cohen Stuart en 
nader door het lid Van Posse besproken, door den 
laatste met het oog op hetgeen te Rotterdam tot stand 
is gebracht en de rentabiliteit van de aldaar tot stand 
gebrachte werken, waaromtrent echter het raadslid 
G. J. de Jongh den spreker met opgave van cijfers 
beantwoordde. 

Het lid Huet beantwoordde alle sprekers zeer uit
voerig en bleef vasthouden aan zijn meening, dat, of 

men het wenschte of niet, de open doorgraving er 
eenmaal komen moet en zal. Hij zag overigens in de 
belangstelling door het Instituut in de zaak getoond 
en vooral in veel wat hij heden had gehoord, een 
stap op den goeden weg, die tot een goede uitkomst 
kan leiden. 

Voorzeker heeft de heer I [uet zich ook nu weder 
als een zeer gevat cn handig debater doen kennen. 
Of hij de bezwaren, tegen zijn ontwerp ingebracht, 
zegevierend heeft bestreden, is eene tweede vraag. 
Met belangstelling zien wij de officicele notulen van 
deze vergadering tegemoet. 

Staande de vergadering had de ballotage van een 
aantal nieuwe leden plaats, die allen werden aan
genomen. 

Te 5 uren sloot de vice-president de vergadering 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGji.vvKNii.vGE. De Ambachtsschool heeft Terleden Maa ndag lmnr 

twintigjarig bestaan gevierd cn hy die gelegenheid liet niouwaan-
ge bouwde gedeelte ingewijd. De lokalen waren door de leerlingen 
versierd en vooral de groote zaal, waarin de scholieren ea tul vau 
belangstellenden zieli vereonigden, was kwistig met groen cn 
bloemen getooid. De tentoonstelling van werkstukken eu teeke
ningen der leerlingen, en ook van de oud-leerlingen, was aller-
beLangrijkst en trok veler nundueht. 

Deu direeteur wen! reeds in den voormiddag eene verrassing, 
hereid; hy het binnenkomen iu de zaal werd hy niet gejuich 
door de van hun zitplaatsen opgerezen leerlingen ontvangen eu door 
een hunner toegesproken, om hem dank te brengen voor alles 
wat hy onverpoosd gedaan had en een geschenk aan te bieden. 
De heer lïoersma aanvaardde het zichtbaar geroerd en bedankte 
de leerlingen daarvoor op recht hartelijke wy/.e. 

Tegen nalt' drie begon de eigenlijke plechtigheid, waarhij tal 
van corporation vertegenwoordigd waren en allen rezen op, toen 
het Bestuur met den directeur de zaal binnentrad. De president, 
de heer A. 1'. (iodon, nam het woord om de wording der Verioniijin"-
en hare geschiedenis over het afgeloopen twintigjarig tijdvak in 
herinnering te brengen ; spreker vestigde bet oog op de geleidelijke 
uitbreiding, dankte de oud-leerlingen der school voor hun Hink 
optreden in de maatschappij en gal' zoowel directeur als leeraren, 
de verzekering dut hun toewijding en arbeid door bet hestuur ge
waardeerd worden. Ook aan de heeren Mondt en L'osthumti, architect 
en aannemer van deu bijhouw, werd een woord van dank gebracht, 
waarna de heer (iodon zich van de aangename taak kweet om 
den Directeur namens de leden van het hestuur eeu étui met een 
prachtig stel zilveren couverts aan te bieden. 

•Stormachtige toejuichingen bewezen hoezeer de aanwezigen met 
deze hulde instemden. Namens een honderdtal oud-leerlingen werd 
daarop aan de school e»i het bestuur — doch in het bijzonder aan 
den geëerden voorzitter -- een huldeblijk aangeboden, bestaande 
iu de reetls bijgebrachte gelden of het gromlkupitaaltje voor de 
stichting van een fonds voor de Ambachtsschool, waarvoor de 
bestemming later door het bestuur zou worden aangewezen. Ook 
deze hulde maakte indruk en tie heer < iodon was zichtbaar ontroerd. 

Ook de oud-leerlingen bleven niet iu gebreke den beer Hocrsma 
en zyne echtgenoote een blijk van hoogschatting te geven; zij 
boden den directeur een kolossalen lauwerkrans en zijne echtge
noote een smaakvolle bouquet aan. Diep bewogen nam de heer 
lïoersma daarop het woord eu de schoone, uit 't hart gevloeide 
toespraak werd met eindeloos gejuich begroet. 

Na afloop der plechtigheid werden de nieuwe lokalen bezichtigd 
en werd een bezoek aan de tentoonstelling gebracht. 

ROTTERDAM. Tot jury-leden voor de op Zaterdag te openen 
tentoonstelling van photographieën in het voormalig Hotel du 
/.tssti^e alhier, zyn benoemd de heeren ('. |], .Mögle, L. v. d. 
Winkel, (i. ,1. liruijnzeel, .!. Schipperus, allen alhier, en de heer 
B. Groote, te Amsterdam. Tevens zijn nog tot de regel iugs-com-
missie toegetreden de heeren li. tiroote eu Kil. («. A. Fol. 

I*iHECHT Het nieuwe universiteitsgebouw zal naar alle waar
schijnlijkheid 1 November in gebruik worden genomen. 

Hoven den hoofdingang wordt de fraaie buste van II. >!. de 
Koningin geplaatst, cn verder zal de vestibule worden opgeluis
terd door de portretten in olieverf van de professoren, die iu het 
verledeu het meest tot deu roem vuu die universiteit hebben 
bygedragen. 

I1KM;I:I,OU. De tinna Uehr. Stork ft Co. beeft aan baar personeel 
by gelegenheid van het 85-jarig bestaan der fabriek, een schenking 
gedaan bestaande uit een stuk grond, ter grootte van circa 7000 
M- cn een kapitaal van /'20,000. Hy bet aanvaarden dezer schenking 
Verplicht de vereeniging uit het personeel zich op het aangeboden 
stuk grond een gebouw te doen plaatsen, dat gelegenheden zal 
moeten bevatten voor nuttige bezigheden cn voor gepaste ont
spanning. De daarvoor ontworpen teekeningen zyn van de hand 
des heeren Posthumus Meyies te Amsterdam, die ook de ont
werper van Om Huis iu de Rozenstraat aldaar ia. 

De firma verplicht zich gedurende een nader te bepalen aantal 
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jaren aan liet bestuur rente en ntlonsing te i 
'gnrandeeren over het door de Vereeniging 
te storten ka|>itaal. Po tinna verplicht zich 
tcveiiH eene zoodanige jaarlijkscfie hoor tc 
hetolen vuur dc hij haar in gebruik zijnde 
lokalen, dat hiermede dc exploitatiekosten 
van het,,Vercenigingsgohouw-' zullen worden 
gedekt. 

Het gebouw zal in hoofdzaak bevatten : \ 
a. teekenschool; />. eetzaal, tevens vergader-
zaal (teekenznal en vergaderzaal te zinnen 
kunnen eene groote zaal vormen met tooneel. 
die ruimte bevat voor 800 ti 1000 personen); 

kookschool, tevens gaarkeuken; </. be-j 
waarschool: 'v. inrichting voor het verrich
ten van allerlei liefhebberij-oefeningen; /'. 1 

leeszaal: g. bibliotheek; //. twee vergader
zaaltjes en café met biljarts cn groote veranda. 

PERSONALIA. 
— Itij de afdeeling spoor- cn tramwegen ! 

en stoomwezen vnn het dep. der li. O. \V. 
in Mod.-lndii"' /ijn benoemd', tot hoofd-insp. 
der spoorwegdiensten en van het stoom-
wezen, tevens chef der afd.. de hoofd-ing. j 
der spoorwegen J- W. Th. van Schaik : 
tot hoofd-ins;. der spoorwegen de hoofd-ing. 
bij den aanleg vun Staatsspoorwegen op l 
Java l>. II. d. Ilaron van Lijnden: tot chef 
der exploitatie van de westcriijnen. de Imol'd-
amb. op non-act. J. C. Schippers,laatst, chef 
der ex pi. van de Oosterlgnen: en werd 
gedetacheerd', bij den dienst van den aanleg 
van den staatsspouorweg I'reanger TjHa-
tjap. liij den bouw van de werkplaatsen tc 
Itandong, de tijdelijke onderopz. 3e kl. li. 
N. W. lüjl. 

Door den Minister Tan Koloniën zijn de 
heeren P. .1. r'ritzlin en I'. .1. Ottde Vries 
gesteld ter beschikking van den GouT.-Gen. 
van Ned.-I udi»*, om te worden benoemd tot 
adsp.-in<:cnii'iir bij den Waterstaat dmirte-
Innde. 

Bij den waterstaat in Ned.-lntlië zijn 
benoemd tot opzichter 2e klasse, de op
zichters 8e kl. V'. A. Kloppcrt. K. .1. Tilma, 
I». L. Lensden, It. II. W. Willebrands en 
II. .1. Kegeer: tot opzichter lie kl. de tijde
lijk)' opzichter bij den waterstaat L. 0. 
Varkrvisscr. dc tijdelijke ombropzichter le 
kl. bij den aanleg vun Staatsspoorwegen op 
•lava. .1. I.. vnn Lrp Taalman Kip cn de 
tijdelijke opzichter bij den waterstaat J . I'. 
It. Scharnier. 

Hij den waterstaat in Nederlandsen-
[ndië is dc opzichter Be kl. <'. van Zeventcr 
overgeplaatst bij dc irrigatic-afdcelini: Bran-
tas van Modjokerto naar Sidhourdjc. 

liij Kon. Besluit is dr. IL .1. He Dom-
pièrre deChaufepié, met I October benoemd 
tot directeur van hot Koninklijk Kabinet 
van munten . penningen en gegraveerde 
steenen te 'H-<intvenhnge. 

— Dc heer I'. Joosting. adjunrt-iiigenieur 
bij dc Staatsspoor w egmnatsehappij tel* treeht, j 
wordt met ingang van 1 Oct. a. s. in die
zelfde betrekkingovergeplaatst naar Hotter-1 
dam. 

— De heer 1'. .1. Lerman zal worden 
benoemd tot Sn opz. bij (b-u bouw van het 
drijvend dok te Tandjong-I'riok. 

— Door den Minister van Financiën zijn i 
bevorderd tot teckenaar van het kadaster 
le kl. de heeren I'. A. van Dongen en J . 
II. Zwijnen tc 's-Iïcrtogenboseh, thans '2c i 
kl. cn is benoemd tot teckenaar van het 
kadaster ite kl. de lieer A. van Nijnattrn 
aldaar, thans klerk hij dc kadastrale boek- I 
houding. 

— Door den Ministi-r van Waterstaat 
zijn benoemd tot buitengewoon opzichter. , 
resp. voor 4, it cn '1 maanden: 

C. van dc Velde, bij het herstellen der 
schade aan het reminingwerk van dc draai
brug in den Rijksweg over het Noordzee-
kanaal tc Velgen: 

A. Mourik, bij het voltooien der verbc- i 
tering van den toegang van (iorincheni naar 
de aanlegplaats buiten de Waterpoort aldaar; 

<•. A. Dudock bij het maken van beplan
tingen iu dc duinen op Terschelling. 

A D Y E R T E N T I E N . 

CREOSOOTOLIE. 
Cre0800t0lie tor voorkoming 

van bederf van HO UT VLOE
R E N , S C H U R E N , SCHUTTIN
G E N , SCHOEI I N G E N , wordt 
door ons gelevei d in vaten van 
± 150 K«. netto ad /"10.-
per 100 K°. fust vrij. 

R U T T E N & O0, 
Noord wal. Den Haag. 

GEBR . D E P R Ë Z T 
S t <» o i n I» «' » e I I i< I' i I» II II » «' II 

I ll.ltI ItU . 

P e l t & Co. 
II» rn.ltIU tl. « i l l i iN l inven 41. 
s-ltost II K a n a a l O » » . 
IJiititlel in (tlli'soorten itontrtnnterinlen. 

Hotel „ F A A Z E N 

V e r v a a r d i g e n n l * » p e r i a U t e i l 
S T O O t l K E T E L S vnn alle afmetin
gen cn systemen. — Attesten voor Ketels 
vnn •> tol 600 PK. 
Leveren ook It K S K It V O I lt!S. 

N C I I O O K K T K K X K X en undore 
I' 111 a t ij /.er we r k e ••. 

R e p a r a t i e » v l u g en h i l l i j k . 

HUMBCUBX, n»i«>iiNtmiit iss. 
Cafê-Rcstaarant, 

Eigenaar T h . C . B l l t t » K K S . 
wordt 11.11. AANNEMERS cn KEI/ICIEKS 
beleefd uaulievoleii. 

< >l><Ml1>fll*<» 
AANBESTEDING. 

BCRGKMKKSTKR en WKTHOl'-
DI'.RS vun BOTTERDAM zijn voor
nemens op IU 11 stlnft ilen tin Oelo-
lire-1 Hitst. ilea namiddags te 1 uur, ten 
Kiiiidliiiize iildiiiir umi t<> besteden: 

•let HOI W K X van cene ItK-
W A A I t M C I I O O I . IIHII i c 
Hntiithiule. 

Hestek. voorwaarden en teekening 
liggen op di' gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op tie llaittselijke. 
Secretarie en in liet Slads-'i'inimerhnis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor f I.— 
verkrijgbaar lnj Wed. I'. VA N WA KS-
ISKlfdK en ZOON. Boekdrukkers lloat-
tnin No. ï:i. 

Nadere inlielltingeil zijn Ie bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loco zal plaats lieldien op Vrijtlug 
den Ti Se/itemher IS',13, des voormid
dags te 11 uur. 

De insehrijvingsbiljotten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, gcplaatxt ter Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene Zake 

Technisch Bureau BLOIJS VAN TRESLONG, 
Grener*ial--i4La-oiitii«r in Bouwstoflfen en 

aanverwante JLriikolen. 

Amsterdam, ïï.-Z. Voorburgwal 334. i 
Gilsdorl'stecn 
Savonnière ordinaire 

demi tin 
•, " n 

i.arijs 
l.arijs Oriniale 
l.erouville 
Banc Royal 
Demi Koelie 
Koelie douce 
Kuville 
Chiircntc nnij 
1 'ombla llellill 

Vergelet 
Hardsteen 
Belgisch. graniet 
Blankenburger ,, 
Zwart „ 
(iroene ,-
Roode „ 
Groene Syeniet 
Xassausch marine 
Mecklingliiiüser „ 
Hydro zandsteen 
Kunst ,, 

lioiitlieinier steen 
(Jildeliauser ,, 
Zollinger „ 
Blankenburger „ 
Wezerzandsteen 
Udell'angerza lidsteen 
Aaelier „ 
Loriger „ 
l.olirberger Dolorit 
Oordeler zandsteen 
Bother Mainz ,. 
Itoelietle steen 
Dilingen „ _ _ _ 

MachinefaMek ...DE VULCAAF. Ensctisdé. 
U/er-. Koper- en Melaalaieterij. 

S T O O M M A C H I N E S en K E T E L S van de beste constructie. 
Levert in den kortst mogelijken tijdeoni pleet drijfwerk mei gewone 

en xelfMiuorenilo kiiMMeiiblokken. 
C O M P L E T E BOUWWERKEN V O O R 

Fabrieken en parlieiiliere Ciehoiiwen. 

300 
-O 

O-

HollandschelJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op iliiiimiiia den Sn October 

11193. des namiddags ten l*/i ure 
(ti! roe nw lék t i jd) , zal in liet Cen
traal l'ersonenstation te AMSTKIIIIA.M , in 
liet lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed : 

Volgens bestek Xo. 5(511 : 
H e t m a k e n v a n een ge hou w l je 

voor w nelitkaniei 'M en p r i 
vaten op het middenper -
r o n met b i j k o m e n d e wer
k e n te l l l l . t KISS! H. 

I tegroot ing f 11».— 
Het Bestek is tegen betaling van 

/'!•— verkrijgbaar aan het Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij aan liet Droogbak te A . M S T K K -
IIAM. hij den l'ortier. of op franco aan
vraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of' postzegels taan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gcgeveniaan 
het Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vernield. 

De Raad van Administratie. 
Uit Gedelegeerd lid 

R. VAX IIASSKI.T. 

Maatschappij totExploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
O p li in mil ei g den Mn Settlem bet-
IHiiSt. des namiddags ten SJ ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Kxploitatie van Staatsspoor
wegen hij de Moreelse],aau te U T R K C H T , 
van : 

BESTEK Xo. 034. 
Hot m a k e n v u n eene waoh-

terNwoning n a b i j li..tl. 
I (>..•>(»<> (overwejr, O m -
Mrlioorweg) met hijbelioo-
rendo w e r k e n ten behoo-1 
ve v a n den Mpoorweg 
l . aKO-Zwalnwo 'Mllorto-
genboMeli. 

•{•'(••'outing /' 34(50.— 
Dc besteding geschiedt volgens § 49 

van het bestek. 
Het bestek ligt Van den Un September 

185*8 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse l.aan en aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur W. 
HOEUFFT te Rotterdam en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbiiieiiu (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 1.—. 

Inlielltingeil worden gegeven aan het! 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur I 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
de! den'lSnSepteinher 1893, ten 11 uur 
voormiddag ( Weet Europeesche tijd). 

UTHKOHT, den 8sten September 18'JU. I 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op iliimieriiiif/ den Sleten Êto$h 

lember IHitst. .Ir- namiddags ten SJ 
ure (locale tijd), aan het ('entraalbureau 
der Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen bij de Moreelse l.aan 
te Utrecht, van: 

BKSTKIv Xo. f>:i(i. 
H e t m a k e n v a n gehouwen en 

i n r i c h t i n g e n voor eene 
vetgaNtabriek op liet em
placement K O T T E K O A . H 
D J . 

Keuroot i n » t' I1HOO 
De besteding geschiedt volgens§89 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den !ln September 

18118 ter lezing aan het Centraalbureau 
liij de Moreelse l.aan en aau het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur W. 
IIOKUKI'T te Rotterdam en isop franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd Cen
traalbureau I Dienst van Wegen Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 
/' SJ. . 

Inlichtingen worden gegeven aan het i 
Cdhtraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 14den September 181);!, ten 
10 uur voormiddag (West Karo/ieische 
tijd). 

IJTBECHT, den liden September 18!):i. 

V 1 T R A Ü X G L A C I E R 
( It Uil ui \ v i'-ir l i n i; | 

duurzaam cn schooner dun gebrand glas, 
voor K e r k e n . Huizen , tteliolen, Merret*, 
Horren , en/.. 
AMSTERDAM. .1. fc\. F A » D E T H , 
lieifUnijstr. -ï. fii/ittfiifrr. 

AANBESTEDING. 
Op Z a t e r d a g SJ3 Noptomber 

I S M , zal II. RINCK. Bouwkundige, 
namens zijn principalen, des namiddags 
ten 2 ure, iu het Koffiehuis DE BEURS, 
van den lieer J . IIK VHII:S te Hoofd
dorp A A NB ES TED EX: 

O e n II K l t l t O l \ V v a n oono 
It O i : K O E K 1.1. opper
v l a k t e IftOO Jl- op paal-
I n n d e e r i n g i n den Haar
l e m m e r m e e r te AhhenoN. 

Bestek en teekening liggen in ge
noemd Koffiehuis ter inzage, en zijn 
tegen betaling van /'SJ,50 verkrijgbaar 
bij den ondergeteekenile. 

Aanwijzing zal plaats hebben op het 
bouwterrein, op Donderdag il Sep
tember ten 1 ure. 

Nadere inlichtingen geelt II. RINCK 
te Ifoofddor/i. Haarlemmermeer. 

Waalsteenen. 
Itchalve gewone Waal«teeneii. voorradig 

in gclykc kwnlitciteitcii, die vun afmetingen 
144 per strekkende Meter min tus. Leneta 
8S4, breedte 124, dikte 8J mniL, wenlcndc tot 
iedere kwantiteit op bestelling vervaardigd. 

I'.. V A \ I M U . S T . l i - u A r m . 

H.E.OVING JR., 
Rotterdam, Ifaringrliet Si. 

ARTHESISE PUTTEN. 
(•eed u .iter \<i(ti«le «r/.o inlh eitl cn veel waler * mil1 I ml IMI riet-1 ((eliruik imini-liiiiir. 

Z I I V K It D B 1 X K W A T K K . 
Ondergeteekeiide levert A K T I I K M I M C H K r i ' T T K X van X i n k , ^ e K a l v . I j z e r of 

O m e n t . in elke afmeting, tegen billijken prijs en genoegzame hoeveelheid water wordt 
gegarandeerd. Proefboringen voor (loed Drinkwater worden onder nader overeen te 
komen voorwaarden aangegaan. . . • • A m H • 

H. HARTMAN. 
l i irichtinü v o o r Grondh:irin||«i i , t . O O s i l J T J I J f K N F. D O L K & z o o n s r . 

ü o t t e r t l a n i . 
Fabriek van georuementeerd SPIEGEL- en 

VENSTERGLAS in alle stijlen. 
Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. Glazen-

voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 

Wij berichten hierdoor aan 11.11. Architecten en belanghebbenden, dat wij 
de Heeren H E L I S T A. C o . te Êtiitlentiiin. den alléénverkoop onzer 
Paruuet - en Wandtoge lx . M o i e a ï k w e r k e n enz. hebben opgedragen, 
(ook voor export) en door hen uitgebreide dessins, prijzen en conditiën, op 
aanvraag worden verstrekt. 

MKTTliACH, Merzig Juli 1893. V I I . I . K R O V * B O C H . 
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P . M . K A L I S L Z N . 
X i e u w e H a v e n 35, Ralleraam. 
houdt in voorraad tegen coneurrcerende 
prijzen A n k e r s . Kel t injren, Beugel- i n 
IMnntMluif IngN, allo Hnorten T o u w en 
verdere Aannemer*- on l lae liine k n m n -
behoeften. 

K A It It I K A \ T l \ H U H K K H I A , 
HnndelMkade, Ueventer. 

Itulast /ii'h met het maken van p l a n u m 
voor faoriekiiirlchtlfijceii cu dc daar-
lieUInff van 

COMPLETE MOLENWERKEN, 
voor: Meelfabrieken, Koren molens, Ghrotte-
rijen, Olieslagerijen en andere fabrieken. 

Aanleg voor Maalderijen met 
Gas- of Petroleummotoren. 
Steeds in voorraad MolenMteenen eu 

andere Molenart lke len en voortdurend in 
bewerking <'eniri Inhaalbuilen. Kleva
toren , gewone HuilmolenM, TahnkM-
HuilnioleiiH , Hoi e rk need mar lil new , 
en andere W l i l l k T I h.i:\. 

Tlie Palatine Insurance Company Limited 
Maatschappij ter Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken, 

gevestigd te MANCHESTER. 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 12,000,000.-
IHi ecteur voor Nederland: 

C . C . M U R R A Y , Veenkade 26, 's-Gravenhage. 
S l u i t Ind iv iduee l e en Col lec t ieve V e r z e k e r i n g e n met F a b r i 

k a n t e n , A a n n e m e n * en andere W e r k g e v e r s tegen z é é r voor
dee l t je V o o r w a a r d e n . 

_ SOLIDE EN WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. 

Hapenburg29. FOLKERS&Co. Amsterdam. 
D I R E C T E A A N V O E R van P o r t l a n d Cement . M e r k : Knight Deian 

<{• Sturge. Merk: Dijckerhitff ê Sidtne. 

Drijf-. Mos- on iVIetsolstoenoii. 
E X O E L S C H E , D I I T S C I I E . E K A X S C I I E en I I O I X A NDSCIIK 

T K O T T O I K - , V L O K i t - en W A K D T E * » E I.N, in verschillende dessins. 
O n k p a p i e r , A « p h a l t en verdere B i l l ' \V M A T E It I A I. E X . 

C A lt H O M M i l .11. middel tegen liet rotten van H O L T en T O U W , 
tegen zwamvorniing enz. 

van werken in zink en andere meta
len te Dtlfl beveelt zich aan voor de 
leveringen tan alle mogelijke ornamenten 
in lood. zink en koper en vooral 
ook \ ni . i KnnMtMineed werken naar 
iedere te geven teekening. 

Tfgril betalintf vau zullen franco wor 
(ten ttiĉ ezolnlru : 
le. Cat alogiiM vnn ornamenten in 

lood en zink. 
2c. „ „ voor gesmeed-ijzeren 

traphaliiMters en 
l ia lus te i» met zin
ken ornament. 

8e. „ „ voor j a I o u z i e-
kappen. 

lïij lie-tt Hinden van inniflrlis ƒ30.— woniep 
de twee gulilen nfffttittteerd. 

F W T>T> < * T 

Rietplanken 
FLUATEN. 

tegen verweering van a lie N T E E X 
N O O K T E X en J I O K T E E N . 

KUNSTSMEDERIJ. 
SPECIALITEIT in KuuMtMineedwer-

ken. I*i<rinir-nrnamentv(irsieriiifr. Keelame-
liorden en Mrhl lden. IÏOSTWJCK toe-
neliiiiflmrc H e k k e n . K e r k o r n a m e n t en/. 

H . .1. N I M O X N At-si/tessi. 

H . & J . S U Y V E R 7 
FABRIKANTEN VAN 

DgH ) 
op de Intern. Tentoonstelling te Amster

dam 1883 bekroond niet 
EERE DIPLOMA i hoogste onderscheiding). 

llollamlNehe Tain en Zeepaard, 
Bickers treat 

A M S T E R D A M . 

DELINT&G 0 . , Rotterdam, 
NIEUWE HAVEN N° 39. N.Z. 

G r o o t x t e IIIIKIIZUII v n n P a r k e t - e n 
W a n d t e g e l n . V r a a g ri<-»«in« e n x . 

waraen 
STOOMFABRIEK V A X 

Frieiche Machinale goudgele Siersteen en 
Gele handvorm Metsel- en Straatsteen 

.lloiiNierK o p a a n v r a g e grntlN. 

T H . W . S A N D E R S & C ° . , 
Chemicaliën. re • ft 

1 BS L A U R I E R G R A C H T 73. A M S T E R D A M , f-
2 S leveren tot zeer b i l l i j k e prijzen spec iaa l v o o r H H . b o u w - § 
« S o n d e r n e m e r * : 55 

l< C A R B O L I I M E U I Y I „ A V E N A R I U S " , s 
* Z E E G R A N , S L A K K E X W O I . , M E N I E , P I J P Z W A V E I . enz. M A R T I N & Co., 

Achter Oosteinde 2 - 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 
A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Groote voorraad G E D R A A I D E en G E P O L I T O E R D E 

H O O F D - EN T U S S C H E N B A L U S T E R S 
in diverse modellen. (4) 

ROLLUIKEN 
van M t a a l of van H o u t worden sinds 1N60 

onder garantie geleverd door den uitvinder 
en fabrikant W ll II 1.1 T l i n w X M , 
KeuiHcheld. 

Gencrunï Agent voor Nederland an Koloniën: t, ö. TISSOT Jr AMSTERDAM. 

G.J.WISPEWEY&C. 
<»cvc*fiu<l i 8 5 l . Z W O L L E . 

IJzer- en IMeta«Jgieter4j. 
Machinefabriek, Ketelmakerij en Grofsmederij. 

Tor drukkerij der Vennoot»eliii|i „Het Vaderland" 

R E D A C T E U R : F . W . V A N G E N D T JGz., V A N - S P E V K S T R A A T 117, ' S G R A V E M I A C E . 

DK TENTOONSTELLING T E CHICAGO. 
XII. 

Wij hebben reeds met een enkel woord melding 
gemaakt van de Japansche inzendingen. Zij zijn zeker 
merkwaardig genoeg om er nog eens op terug te 
komen. De drie paviljoens, door de Japanners opge
richt , verdienen een opmerkzame beschouwing ten 
volle. 

Het zuidelijkste stelt voor drie vertrekken van een 
Japansch edelman uit de vijftiende eeuw. De heldere 
kleuren, die wij van de Japanners gewend zijn, 
ontbreken hier geheel; slechts zwart en wit hebben 
toepassing gevonden. De vloeren zijn met dc traditio-
neele matten bedekt en de muren met witgeschil
derd doek bekleed. De vensteromlijstingen zijn zwart 
gelakt; het plafond is uit wit cederhout samengesteld, 
hetwelk noch gelakt, noch gevernist is, doch zoo 
glad werd afgewerkt, als alleen de Japanners dat 
kunnen. Snijwerk of zelfs maar profileeringen zijn zoo
veel mogelijk vermeden. Hier en daar is een chrysan
themum , een paar zwaluwen, een palmboom, doch 
alles in zwart en wit en op de bekende impressionis
tische wijze geschilderd. Twee kakemonos of Japansche 
schilderijen, zeer streng van lijnen, hangen aan den 
wand. De vertrekken zijn door beweegbare tusschen-
schotten van elkander gescheiden. 

Het middelste paviljoen, in 18* -eeuwschen trant, 
is even rijk bewerkt als het vorige eenvoudig was. 
De wanden zijn hier dof verguld en met waaiers in 
de meest schitterende kleuren versierd. Ook ziet men 
daar gekleurde Japansche schilderijen van groote be
koorlijkheid. Gekleurde bloempotten met planten er
in zijn hier en daar opgesteld. Het houtwerk is wit, 
doch door schilderwerk in heldere kleuren, waaronder 
men vooral gestyliseerde hanen opmerkt, verlevendigd. 
Het effect van het geheel is echt Oostersch weelderig. 

Het derde paviljoen is in den stijl der I3d(-' eeuw 
behandeld. Hier zijn ongebroken kleuren met groote 
vrijheid toegepast. De wanden zijn met blauwe banden 
versierd, doch men ziet geen lakwerk of schilderijen. 

Wij moeten nu ook melding maken van het ten 
uwent zoo veel besproken paviljoen, waar Van Houten 
voor zijne cacao reclame maakt. De nabootsing van 

een bekend Hollandsch bouwwerk, waarover zoo veel 
te doen is geweest, hindert ons niet; voor een ten
toonstelling achten wij haar zelfs zeer goed op haar 
plaats. Dat echter het bouwwerk, ofschoon van hout, 
de allures aanneemt, alsof het van gebakken en ge
houwen steen was, schijnt ons afkeurenswaardig. Aan 
de noordzijde bevat het gebouwtje een lang vertrek , 
waar de cacao geschonken wordt; de twee vertrekken 
aan de zuidzijde dienen meer als museum. Het is 
moeiijk na te gaan, of al het Oud-1 lollandsche 
ameublement werkelijk oud is, doch is dit niet het 
geval, dan moet men erkennen dat de nabootsing 
bijzonder wel geslaagd is. De Delftsche tegels har
monieeren zeer goed met het donkere houtwerk 
en de Hollandsche meisjes in hunne nationale costu
mes (die ge echter maar niet in hun „moeder"-taal 
moet aanspreken, want die schijnen ze verleerd te 
zijn) passen best in deze omgeving. 

In het gebouw voor Vrije Kunsten zijn verscheidene 
inzendingen, op het meubel makers Vak betrekkelijk, 
aanwezig, die wel waard zijn bezichtigd te worden. 
De Amerikaansche meubelen zijn eenvoudig, prac
tisch en ook sierlijk. Waren zij met meer smaak 
tentoongesteld, dan zou dit nog meer in het oog 
vallen. De inrichting van geheele kamers, zooals die 
in de laatste jaren op de meeste tentoonstellingen 
geschiedde en waardoor de meubelen eerst hun rechte 
waarde kregen, is door de Amerikanen nagelaten. 
Dit is jammer, daar de werkelijk zeer goede voort
brengselen nu minder aandacht trekken dan zij 
verdienen. 

De Duitsche meubelen zijn voor het grootste ge
deelte al zeer weinig fraai en karakteristiek. Het 
schijnt dat de Duitsche koopers voor zoo min mogelijk 
geld zooveel mogelijk ornementen willen hebben. Een 
der kamers althans, met haar verguldsel, dat te 
vergeefs de aandacht van de slechte vormen wil 
afleiden, geeft in hoofdzaak te zien, wat men niet 
moet maken. De inzenders hebben blijkbaar Fransche 
voorbeelden uit vroegere perioden willen navolgen, 
doch daarin zijn zij al heel slecht geslaagd. Ookprnit 
een oogpunt van constructie en goede afwerking laten 
de Duitsche meubelen in deze zaal heel wat te wen
schen over. De decoratieve schilderwerken zijn echt 
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Duitsch, dat wil zeggen hard van kleur en ongevoelig 
behandeld 

Veel beter zijn de Oud-Duitsche kamers, waar de 
Gothiek cn de Renaissance zijn nagebootst. Kan men 
aan deze vertrekken ook al geen groote oorspronke
lijkheid toekennen, alles is toch rustiger, minder 
overladen en stiller van tint, daar bij het bruine hout 
in hoofdzaak slechts verschillende nuances van groen 
zijn toegepast. 

De Oostenrijksche inzending bestaat uit een repro
ductie van een zaal in het Paleis Metternich te Weenen. 
De I.ouis-XV-stijl viert hier een triumf, doch men 
kan nu juist niet zeggen, dat Oostenrijk zich daarop 
beroemen kan: het pronkt met vreemde veeren. Het 
salon is anders aantrekkelijk genoeg met zijn beschil
derd plafond en zijn wit en goud. Zelfs de piano is 
op deze wijze behandeld. 

Het Fransche werk is, zooals men dit gewend is, 
keurig afgewerkt en smaakvol, doch getrouw gevolgd 
naar Louis of Henri den zooveelsten, waarbij thans 
ook de Kmpire-stijl gekomen is. Het is wel jammer 
dat de Franschen met hun grooten aanleg voor alles 
wat smaak betreft, niet eens wat nieuws beproeven. 

In de Engelsche afdeeling trekt het meest de aan
dacht de getrouwe copie van een zaal in Hatfield 
House, die geheel uit den tijd van Elizabeth afkomstig 
is. Het vlakke plafond is zeer eigenaardig in stuc 
bewerkt, en aan de eene zijde is een galerij voor de 
muzikanten. De schouw is van buitengewone afmetingen. 

Onder de Italiaansche inzendingen munt vooral het 
houtsnijwerk uit, dat zeer realistisch van opvatting is 
en, uit een technisch oogpunt beschouwd , ongetwijfeld 
der volmaaktheid nabijkomt. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

68e ALCEMEKXK VEKOADEKIXC;, 
gehouden te Maastricht op 16 en 17 September 1893. 

Toen ik mij in den voormiddag van 16 September 
j.1. tegen 10 uren aan het gebouw der sociëteit Momus 
te Maastricht vervoegde, waar de 68e algemeene ver
gadering van de leden der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst zou gehouden worden, vond 
ik het voor die vergadering aangewezen lokaal door 
de welwillende zorgen van den heer Blijenburg, architect 
en correspondeerend lid der Maatschappij te Maastricht, 
smaakvol met bloemen versierd en waren aldaar 
tentoongesteld eene portefeuille van de Maatschappij 
met photographische afbeeldingen van belangrijke 
hier-te-lande uitgevoerde openbare en particuliere ge
bouwen; voorts photographieën van gebouwen der 
wereldtentoonstelling te Parijs van 1889, toebehoo-
rende aan den architect Blijenburg en photographieën 
van bouwornementen van Berlius, benevens eenige 
etsen van den architect Desmons. 

Te ruim 10 uren opent de Voorzitter, de heer 
Muijsken, de vergadering, die door een 30-tal leden 
wordt bijgewoond, met de mededeeling dat Maastricht 
als plaats van bijeenkomst was gekozen om de leden 
in de gelegenheid te stellen het vele belangrijke, dat 
zuidelijk Limburg op het gebied der bouwkunst op
levert, in oogenschouw te nemen. Hij is overtuigd 
dat eene bezichtiging van vele merkwaardigheden van 
Maastricht en omstreken stof zal opleveren om voor 
de bouwkunst nuttig te zijn. Hij dankt den heer 
Blijenburg voor de goede zorgen aan de ontvangst 
besteed en geeft daarna het woord aan den heer C. 
T. J. Louis Rieber, Secretaris der Maatschappij, tot 
het houden van de toegezegde lezing over „de be

langrijkheid van het zuidelijk deel van Limburg uit 
een archeologisch oogpunt beschouwd, en de aldaar 
gevonden overblijfselen van oude nederzettingen en 
bouwwerken." 

De heer Rieber roept vooraf dc toegeeflijkheid der 
leden in, wanneer zijne lezing niet uitsluitend gewijd 
zal zijn aan hetgeen rechtstreeks de bouwkunst aan
gaat. Er zal echter wel eenig nut uit getrokken kunnen 
worden, want de bouwkunst is nauw verwant aan de 
studie der oudheid en Limburg levert op dit gebied 
een zeer ruim veld op. 

De lezing vangt aan met eene vermelding van de 
nederzettingen in zuidelijk Limburg der eerste volks
stammen, van hunne gebruiken en gewoonten, van 
hunne levenswijze en hunne bezigheden, waartoe, wat 
dit laatste betreft, vooral behoort het aanleggen van 
verkeerswegen en romeinsche posten, de beoefening 
der bouwkunst, de wijnbouw, de vervaardiging van 
munten, lijfsieraden, huisraad, heelkundige instru
menten enz. 

Dit alles wordt op aangename wijze voorgedragen, 
toegelicht door kaarten , teekeningen, photographieën 
enz. en bevestigd door de vermelding van de van 
verschillende zijden gedane opgravingen en de plaat
selijke benamingen, die men dienaangaande allerwegen 
aantreft. 

Ten opzichte van de geaardheid van den bodem 
doet spreker uitkomen dat ook onze voorouders reeds 
er van bewust waren dat daarin schatten verborgen 
zijn, in de eerste plaats wat betreft de steenkolen, 
verder de steengroeven, meer bekend als mergel, en de 
zoogenaamde breuksteen. Hij geeft eene beschrijving 
van de wijze, waarop de mergelsteenen in de oudheid 
aan den schoot der aarde onttrokken en voor den 
bouw van romeinsche villa's, kerken enz. evenals voor 
bemesting aangewend werden en brengt dit gedeelte 
in verband met het bestaan van het uitgebreide onder
aardsche wegennet, dat heden-ten-dage te St.-Pieter 
en in de omstreken van Valkenburg aangetroffen wordt. 

Ook omtrent het aanwenden van mergelsteen bij 
de tegenwoordige bouwwerken, zoowel openbare als 
bijzondere, treedt spreker in uitvoerige beschouwingen. 

Spreker wijst erop dat Maastricht aan het bouwen 
eener brug over de Maas (Trajectum ad Mosam) 
haren naam ontleend heeft en geeft in eenige trekken 
aan wat Maastricht geweest is als vesting, met een 
garnizoen van 700O man. (*) De verschillende ge
daanteverwisselingen en de geschiedenis van hare ont
manteling, met hetgeen bij die gelegenheid als belangrijk 
voor de kunst is verloren gegaan of behouden ge
bleven, worden besproken om daarna melding te maken 
van de rampen, die de stad zoo veelvuldig teisterden 
door belegeringen en daarmede gepaard gaande ver
nielingen. Ten slotte wordt de' stichting van eenige 
voorname bouwwerken, zooals de St.-Servaaskerk, de 
O.-L -Vr.-kerk , de Augustijnenkerk (thans schoolge
bouw), de kerk „Les Bons enfants" (thans kazerne), 
het oude stadhuis (dat eigenlijk nooit stadhuis geweest 
is), de Helpoort, het tegenwoordige Raadhuis enz. 
behandeld. 

Bij de geschiedenis van al deze gebouwen blijft 
spreker eenigen tijd stilstaan, met vermelding van de 
veranderingen, die daaraan door verschillende bouw
meesters werden gemaakt en van de veranderde be
stemming die daaraan gegeven werd, terwijl een en 
ander aanschouwelijk wordt gemaakt door eene talrijke 
vei zameling teekeningen en photographieën. 

(*) Mooie vergelijking bij het hedendaagsch troepje, sterk ongeveer 
100 man. 

(Noot van den verslaggever.) 
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Hiermede zou de eigenlijke lezing als geëindigd 
kunnen beschouwd worden, maar spreker wenscht 
daaraan nog toe te voegen eene korte mededeeling 
van het doel, dat met de voorgenomen wandelingen 
naar Houthem en Valkenburg beoogd wordt. 

Van het bestaan der vele merkwaardigheden, waar
van melding is gemaakt, zullen de leden zich op dien 
tocht persoonlijk kunnen overtuigen, want Valken
burg en omstreken biedt, buiten zijn natuurschoon, 
vele belangrijke bouwwerken aan. 

De mergelgroeven met hare onderaardsche kerk, 
de bouwvallen van het kasteel der Walram's enz. zijn 
een bezoek dubbel waard en zonder twijfel zullen 
allen van dien tocht voldaan terugkecren. 

Tot besluit geeft de heer Rieber, die zijne jeugd 
te Maastricht heeft doorgebracht, eenige hem door 
een vriendenhand toevertrouwde dichtregelen in den 
Maastrichtschen tongval ten beste, die aantoonen 
waarom de Limburger zijn geboorteland zoo liefheeft 

De Voorzitter brengt den heer Rieber den dank 
der Vergadering voor zijne belangrijke lezing die ge
tuigt van kennis en studie en vraagt of nog iemand 
het woord verlangt, waarop de heer Blijenburg zijne 
erkentelijkheid uitdrukt voor de waardeerende woor
den , door den Voorzitter in den aanvang der vergade
ring gesproken en de hoop uitspreekt eenigszins tot 
het welslagen der bijeenkomst te hebben bijgedragen. 

Vervolgens wordt door een der leden de vraag 
gesteld hoe het staat met de voorgenomen wetsher
ziening, waarop de Voorzitter mededeelt, dat te dien 
opzichte nog het rapport der bijzondere commissie 
wordt ingewacht en dit stuk in eene in de maand 
November e. k. te houden vergadering waarschijnlijk 
kenbaar gemaakt zal worden. 

Daarna wordt nog de vraag gedaan of der Ver
gadering geene bijzonderheden kunnen worden mede
gedeeld met betrekking tot het uitvoeren van werken, 
die thans worden gemaakt om overstroomingen van 
de Jeker (een riviertje te Maastricht) tegen te gaan 

De heer Blijenburg zegt dat de zaak, ofschoon 
buiten zijn gebied liggende, daarin bestaat, dat men 
van gemeentewege bezig is de capaciteit van de Jeker, 
zoowel door verbreeding der bedding, als door het 
verruimen van het doorlaatvermogen van kunstwerken 
en het maken van eene zijdelingsche afleiding te ver-
grooten. 

Niemand meer het woord verlangende, wordt de 
vergadering te ruim 12 uren gesloten. 

Overeenkomstig de agenda wordt daarna gehoor 
gegeven aan de inwendige stem, die om stoffelijk 
voedsel vraagt en tegen 2 uren vereenigt men zich 
wederom tot het bezichtigen van eenige merkwaar
dige gebouwen, door den heer Rieber in zijne lezing 
besproken en waarbij nog gevoegd wordt een 
bezoek aan het nieuwe hospitaal (Calvariënberg), de 
inrichting voor verwarming door middel van ovens 
met geperforeerde steenplaten in de kerk van het 
Klooster der Zusters Ursulinen, enz. 

De dag wordt besloten met een gemeenschappelijken 
maaltijd in het hotel Daenen. 

Den volgenden dag (17 September) was bestemd 
voor eene wandeling naar en in de omstreken van 
Valkenburg, waartoe ook ik mij gereed maakte en 
waarvan ik mij veel schoons en nuttigs voorstelde. 
Ik mocht evenwel dat genot niet smaken, aangezien 
ik plotseling verhinderd werd den tocht mede te maken, 
zoodat het mij dan ook aan gegevens ontbreekt om 
mijn verslag aan te vullen. 

Zeker zal dat uitstapje voor de deelnemers veel 
van zijne aantrekkelijkheid verloren hebben door den 

meedoogenloozen regen, die bijna den geheelen dag 
met eene in den laatsten tijd ongekende mildheid 
neerstortte. Gaarne zou ik gezien hebben dat de glans 
van zoovele Limburgsche merkwaardigheden nog door 
een Limburgsch zonnetje verhelderd was geworden. 

Het is waarlijk jammer dat de leden van de maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst niet in grooter 
getale naar Limburg zijn getogen; zij zouden zich het 
uitstapje niet beklaagd en veel genoten hebben. 

H . 

MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN. 
Onder bovenstaanden naam is te Amsterdam eene 

maatschappij opgericht, die zich ten doel stelt aan de 
arbeidende klasse geschikte woningen te bezorgen tot 
een billijken huurprijs en voorts, indien de middelen 
het toelaten, de huurders behulpzaam te zijn in de 
zorg voor nagelaten betrekkingen en voor den ouden 
dag, alsmede het verkrijgen van inrichtingen tot 
gemeenschappelijk nut bijv. een badhuis, waschin-
richting enz. 

De heer J. Nienhuijs verstrekt, om als grondka-
pitaal te dienen, eene som van honderdduizend 
gulden, waartegen aan hem worden uitgereikt 100 
bewijzen van aandeel in dat kapitaal, elk groot ƒ 1000; 
dit grondkapitaal is bestemd om de vereeniging in 
werking te doen treden en strekt voorts tot zekerheid 
van alle andere verbintenissen door haar aan te gaan. 

De jaarlijkschc winst, indien deze niet meer be
draagt dan 2 pCt. van het grondkapitaal, komt ten 
voordeele van de houders dezer aandeelen. Alle verdere 
winst wordt aangewend tot het door de vereeniging 
beoogde doel, met dien verstande echter, dat later 
gemaakte winst in de eerste plaats strekt tot ver
goeding van rente aan de houders van gezegde aan
deelen tot een bedrag van 2 pCt. 's-jaars over de 
jaren, waarin zij geene - of minder dan 2 pCt. - rente 
genoten hebben. 

Het verder benoodigd kapitaal wordt verkregen 
door de uitgifte van rentedragende schuldbrieven, 
waarvan het bedrag echter niet zal mogen overschrij
den de som, door de vereeniging tot het verkrijgen 
harer onroerende goederen besteed, verminderd met 
het bedrag van het grondkapitaal. 

Nevens den oprichter, den heer Nienhuijs, treden 
als bestuurders op de heeren Frits Olie en C. J. M. 
Dijkmans. 

Met de zekerheid, die het grondkapitaal aanbiedt 
voor verdere geldgevers, laat het zich aanzien, dat 
een belangrijk obligatie-kapitaal op billijke voor
waarde zal kunnen verkregen worden. 

Het is de bedoeling van den stichter de huur
prijzen billijk, maar niet te laag, te stellen, opdat 
het voordeel van de lage rente kunne worden aan
gewend tot het bereiken van het in de tweede plaats 
gestelde doel, het behulpzaam zijn van de huurders 
in de zorg voor nagelaten betrekkingen en voor den 
ouden dag, alsmede in het verkrijgen van inrichtingen 
tot gemeenschappelijk nut. 

De heer Nienhuijs wil verder, zooveel mogelijk, 
zijne stichting dienstbaar maken aan het verminderen 
van werkeloosheid, door, als het kan, te doen bouwen 
of den bouw voor te bereiden in tijden waarin be
hoefte aan werk bestaat. 

Aan den stichter der maatschappij zij een woord 
van warme hulde gebracht, zoowel voor zijn initiatief 
als voor de belangloosheid, waarmede hij het grond
kapitaal verstrekt en de inderdaad practische wijze, 
waarop hij aan zijn plan denkt uitvoering te geven. 
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L I T R O T T E R D A M . 

In do maand Juni van dit jaar schreef de Ver 
ceniging Houwkunst en Vriendschap alhier voor ham
leden als prijsvraag uit: het ontwerpen van den voor
gevel voor een groep 'eoonlntizeti. 

Het progamma luidde in hoofdzaak: 
Het terrein is van onderstaande afmetingen en wordt 

verondersteld te zijn gelegen in een der nieuwe wijken 
van Rotterdam. Het is bestemd voor burgerwoonhuizen, 
bestaande uit benedenhuizen en bovenwoningen met 
bijzonderen opgang. 

Ze zijn in vier typen (A, 15, C en D) verdeeld. 
Type A zal op den beganen grond tot winkelhuis 

worden ingericht. De vloer bevindt zich 0.40 M. boven 
het trottoir. De entresol is tot woning bestemd. 

Type D is evenzoo een winkelhuis, doch zonder 
entre-sol. 

(jl'-'J11 t o t beneden- en bovenhuis bestemd. 

De doorkneden duiden een en ander nader aan. 
S1 T u A 'i' I E - T E E K E N I N G . 

Ten opzichte der rooilijn moeten de hoeken worden 
afgeschuind of afgerond ter breedte van 2.00 M. De 
ie verdieping of entresol kan naar goedvinden worden 
opgevat. Ook kunnen voorsprongen van hoogstens 0.20 
M. in de gevels worden toegestaan. 

Het is de bedoeling om voor de verschillende 
typen van woonhuizen gevels van aangenaam aanzien 
te verkrijgen, in het karakter van flinke burger
woonhuizen , zich kenmerkende door eene sobere ar
chitectonische opvatting, hoofdzakelijk met toepassing 
van baksteen en spaarzame aanwending van gehouwen 
steen. De verschillende gevels moeten, hoewel elk 
een bijzonder karakter dragende, tot één harmonisch 
geheel vercenigd zijn. Ter afwisseling kunnen enkele 

perceelen nog met een derde verdieping van onder
geschikt aanzien worden verhoogd. Ook kunnen de 
typen B en C paarsgewijze tot een groep worden 
vereenigd of wel afzonderlijk worden behandeld. 

Eenvoudige erkers en balkons kunnen ter geschikter 
plaatse worden aangebracht. Alle onderdeden moeten 
in hun teekening overeenkomstig de techniek van het 
materiaal worden opgevat. 

De bcoordeeling geschiedt door een jury, bestaande 
uit de heeren Ed. Cuijpers, architect te Amsterdam; 
Henri Evers, architect te Rotterdam; Joh. Mutters 
Jr., architect te 's-Gravenhage; A. Salm GBzn., ar
chitect te Amsterdam; J. Verheul Dzn , architect te 
Rotterdam. 

Zij heeft het recht de volgende bekroningen toe 
te kennen: ie prijs / 70.— en de zilveren medaille; 
2e prijs /'30.—- en de bronzen medaille, en verder 
één of meer eervolle vermeldingen naar goedvinden. 

Met deze prijsvraag is alzoo de reeds zoo vaak 
besproken —• en bij prijsvragen vooral zoo herhaald 
noodig gebleken — methode gevolgd, om bij het 
maken van ontwerpen zooveel mogelijk het eshetische 
en het practische gedeelte te splitsen. 

Het is jammer, maar waar, dat de meeste jongelui 
tegenwoordig al heel weinig malen om de practische 
zijde van het vak. Een geveltje te schetsen, sierlijk 
te kleuren of er een aquarel — geheel bij den tijd — 
van te maken, men doet het met een benijdens-
waardigen slag. Maar kom niet met bemerkingen 
als: verloren ruimte, te hooge borstweringen, te veel 
boven het dak, van binnen slecht verdeeld, het raam 
staat in den hoek der kamer, 't is lastig te maken, 
\ is duur, 't is ongemakkelijk in het gebruik, daar 
krijg je een naad, 't watert in, 't zal gauw rot 
zijn, het kost veel van onderhoud, en dergelijke. 

Vraag vooral niet „hoe wilt ge dat gemaakt hebben ?" 
Wat de holle of ronde zijde bij hout, de arme of 
de rijke kant bij baksteen, het groefleger bij natuur
lijke steen is, en „waarom" op die zaken gelet moet 
worden, men weet het niet, en acht zich veelal te 
hoog om zich met die ondergeschikte (!) zaken in 
te laten. Dat komt immers altijd terecht! 

Edoch, om op de prijsvraag terug te komen: de 
N. R. Ct. vermeldde dat er 7 antwoorden inkwamen 
onder de motto's: 

A. E; Beatrix; B S- V.; Cirkels in elkaar; Cir
kels door elkaar; Fames; en 1893. 

Moge de uitkomst gunstig zijn, opdat deze proef 
navolging vinde. 

ZORG VOOR MONUMENTEN T E A M S T E R D A M . 
(Ingezonden). 

Wanneer men ziet, hoeveel zorg het Rijk aan de 
bewaring zijner monumenten besteedt, kan het niet 
anders dan verwondering baren, dat dit goede voor
beeld in onze groote steden zoo weinig navolging vindt. 

Men zie b.v. eens hoe weinig Amsterdam, de stad 
mijner inwoning, zich aan zijn monumenten laat ge
legen zijn. Het pittoreske poortje van het voormalig 
Atheneum aan den O. Z. Voorburgwal wordt door 
den stadsschilder af en toe met het keurigst steen-
grauw besmeerd, zoodat de ornementen haast onher
kenbaar zijn; met het poortje in de Lombardsteeg, 
dat toegang geeft tot de Stadsbank van Leening, gaat 
het al niet beter. Aan dit laatste gebouw is onlangs 
evenwel een afschuwelijk aanbouwsel gemaakt, dat al 
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een zeer gering denkbeeld geeft van de- stedelijke 
architectuur. 

Aan den Schreierstoren bouwde men een trapje, dat 
het effect maakt van een oliekoek in een treurspel; 
de gevel van de Militiezaal, die zoo goed gerestau
reerd kon worden, laat men in den meest haveloozen 
toestand. De Willemspoort eindelijk, dat mr.numcnt 
ter eere van Nederland's meest ridderlijken koning 
gesticht, is zoo mogelijk nog haveloozer. 

En dit alles is het geval, hoewel de tegenwoordige 
gemeente-architect zich als oudheidkundige zekeren 
naam verwierf. 

D. C. M. 

De redactie was zoo vriendelijk bovenstaand stukje 
mij ter beantwoording te doen toekomen. 

Omtrent het poortje aan den O. Z. Voorburgwal 
merk ik op, dat ik indertijd een ontwerp tot ver
bouwing van de school, waartoe dit poortje toegang 
geeft, heb opgemaakt. Het interessante portiek zou 
dan meteen gerestaureerd in den nieuwen gevel zijn 
aangebracht. Het ontwerp is echter niet uitgevoerd, 
zoodat het poortje moest blijven zooals het was. Het 
is in zulk een slechten staat, dat alleen de verf het 
voor ondergang kan behoeden. 

De Stadsbank van Leening staat niet onder mijn 
beheer, doch onder dat van den architect W. Hamer; 
de opmerkingen omtrent dit gebouw dient hij dus te 
beantwoorden. 

Het trapje aan den Schreierstoren is niet door mij, 
doch door den stadsingenieur gemaakt, naar wien ik 
dus moet verwijzen. 

Reeds vroeger heb ik voorgesteld den gevel van 
de Militiezaal te restaureeren; in 1891 besloot de 
Raad, op voorstel van den heer (ierritsen, niet tot 
deze restauratie over te gaan. 

Aan de Willemspoort wordt in de laatste jaren 
niets meer gedaan, omdat de Raad reeds lang geleden 
besloot dit gebouw te sloopen. 

Hiermede meen ik het stukje van den heer D. C. M. 
voldoende te hebben beantwoord. 

A . W. WEISSMANK. 

D E BOUWKUNST IN ROTTKRDAM. 
(Ingezonden.) 

Tot mijn verwondering las ik Zondag 1.1. in uw 
blad eens wat over de bouwkunst of liever bouw-
beweging te Rotterdam. Alhoewel de inzender niet 
ten onrechte beweert dat de bouwkunst nog maar 
altijd de twijfelachtige eer geniet van bij voorkeur 
het arbeidsveld der ongeroepenen te zijn, vond ik 
het toch jammer dat hij niet eens wat verder was 
gegaan in zijne beschouwing omtrent de bouwkunst 
in eene stad van ruim 200,000 zielen. Nergens voor
waar in geheel Nederland, geloof ik dat de architect 
zoo weinig gekend en zooveel teleurgesteld wordt 
als in deze groote handelstad. De inzender van voor
noemd stuk kan 3 architecten alhier opnoemen van 
smaak en ernstigen kunstzin, die uit hunne werken 
tot ons spreken; ik voor mij weet geen 3 bekwame 
bouwmeesters, die werken uitvoeren zonder bijzaak-, 
op te noemen. Terwijl Amsterdam, Den I laag, 1 laarlem, 
ja iedere stad in Noord-Brabant verscheidene bouw
meesters onder hare inwoners telt, zoo verrijzen in 
Rotterdam zelden, ja geen 10% der gebouwen, door 
een bekwaam of bestudeerd bouwmeester ontworpen. 
Is het de schuld van de architecten zelf? Trachten 
ze alleen door uitwendige versiering en opstapeling 
succes te hebben en dc practijk zoowel als constructie 
over het hoofd te zien? Voorzeker de gebouwen 

verraden het maar al te duidelijk, en het daardoor 
ontstane wantrouwen van het publiek tegenover den 
architect is wel zoo diep ingeworteld, dat leeuwen
moed en reuzenkracht zullen noodig zijn, maar in 
de eerste plaats eene volledige studie, om dezen hier 
bestaanden kanker uit te roeien. En dan, hoezeer 
werd deze mistoestand niet gesteund door de mannen 
van toezicht of de ambtenaren der gemeente zelve. 
Is het niet algemeen bekend dat er onder de bouw-
politie zijn, die de beunhazen en revolutiebouwers 
van plannen voorzien en zoodoende meewerken tot 
vernietiging der kunst en van hen, die vol moed 
en opoffering hunnen tijd aan theorie niet alleen, 
maar ook aan practijk besteden en zoodoende de 
constructie met het schoone trachten te vereenigen. 
Niet zelden gebeurt het dat een dergelijk persoon 
met den gewonen timmerman in 't strijdperk moet 
treden om te kunnen leven, en meestentijds wint de 

beunhaas het, omdat hij zooveel goedkooper 
is; als natuurlijk gevolg. Wel is waar is de benoe
ming van den nieuwen inspecteur der bouwpolitie, 
den heer Struijk, eene lichtstraal in het donker; 
hem mag dan ook thans reeds de lof niet onthouden 
worden, die hem door zijn optreden nu reeds toe
komt, en voorzeker zal hij een groot aandeel hebben 
in den bloei der schoone kunsten in het nog steeds 
laag gezonken Rotterdam. Laten de bouwmeesters 
en beoefenaars der schoone kunsten de handen dan 
ineenslaan, gelijk cr reeds mannen van beteekenis 
hunne medewerking lieten zien in andere vakbladen 
cn laat een ieder. die eenigszins kan, zijnen steun 
verleenen, opdat de kunst niet alleen in Rotterdam, 
maar in geheel Nederland moge herleven en bloeien, 
gelijk eeuwen geleden reeds geweest is. 

G. 

ARCH] 'I' BOT V 8 A KT AMICITIA. 
991ate gewone vergadering op II oensdag 20 September 1893. 

De Voorzitter, de heer II. tl. Jnnsun, opent de verwildering, 
waarna de notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
Van de heeren A. Salm (i.lizn. en J. J. van Nieukerken is be
richt ontvangen dut zjj dc benoeming tot Jurylid voor de prijs
vragen van 18113 aanvaarden: spoedig hoopt men ook een gunstig 
antwoord van den heer Dr. I*. J. II. Cuypers te ontvangen. 
Medegedeeld wordt dat het programma voor de prijsvragen voor 
't schildersatelier eu de tentoonstelling op de Muscuniterreinen 
weldra in druk zul verschenen. De heer A. Mol wordt hierna 
als gewoon lid geïnstalleerd, waarnn wordt overgegaan tot het 
uitreiken der pryzen voor de prjjsvrugen van 18!»2. Slechts do 
heeren De Bazel en Kromhout zjjn aanwezig eu aanvaarden 
de prijzen onder gelukwensching van deu Voorzitter. 

Tot lokaal-commissaris wordt gekozen de heer Stom. De heer 
W. Kromhout Czn. verkrijgt nu het woord en geeft den aanwezigen 
een kort overzicht van het vervaardigen eener chroinolithographie, 
waarby lt verschillende elkaar in dit procédé opvolgende afdrukken 
circulceren. Hierna volgde Benig debat over het voor geld ver
krijgbaar stellen van bestckteckeningen, over verschillende bepa
lingen in bestekken enz. 

Dc kunstbeschouwing „Monogruphic du Chuteau dc Heidelberg" 
wordt tot de volgende vergadering verdaagd. De heer J. Haal-
meyer wordt door de heeren I.ambeek cn Wiggcrs als gewoon 
lid voorgesteld, waarna, niets meer aan dc orde zijnde, de ver
gadering gesloten wordt. 

B U I T E N I . A N D S C H E B E R I C H T E N. 
— De gewestelijke Haad der Seine heeft besloten eene som 

van 1000 IV. by te dragen voor eene standbeeld van Meissnnier te 
l'oissv, waar de schilder niaire is geweest. 

— Tc Kiel zal vanwege de provincie Slceswyk-IIolstein ecu 
ruiterstandbeeld van Keizer Wilhelm I opgericht worden. De 
beeldhouwer, is Adolf lïrütt. 

— Met voornemen schijnt te bestaan, de 32 beelden van het 
lleidelbcrger slot door zaudstceneii nabootsingen te vervangen, 
en de oorspronkelijke beelden in het Knrlsruher museum te be
waren. Reedl zyn 7 van die beelden naar Karlsruhe gebracht, 
om daar in zandsteen gekopieerd te worden. 

In Duitsche bladen protesteert men togen dit plan ; dc beelden 
voor ile waarneming op oenen afstand gemankt, eigenen zich niet 
voor een museum, en liet lleidelbcrger slot wordt ontwijd. 
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B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. De Minister van liuitcnlundschc /aken breng* 

in dc Staatscoiiiant van heden ter kennis van belanghebbendeni 
dat. in verband met het programma der prijsvraag voorontwerpen 
van twee bruggen over den Donau te Budapest (men zie De 
Opmerker van 211 Aug. jl.), aan zjjn Departement verkrijgbaar 

zyn twee kaarten, voorstellende de geologische doorsnede van 
de bedding der genoemde rivier. 

AMSTERDAM. In de Vrijdagavond gehouden vergadering der Kamer 
van koophandel cn fabrieken, werd onder meer mededeeling ge
daan van eenen brief aan den Minister van waterstaat gezonden, 
waarin de Kamer inlichtingen vroeg betreffende den sluisbouw 
te IJmuiden, in het byzoudor omtrent de beweerde gebreken in 
de bctonfundoering. Dit schrijven wenl door den minister beant
woord onder overlegging van een rapport van den met den 
sluisbouw tc IJmuiden belasten ingenieur, A . A . Bekaai, waarin 
deze het volgende schrijft: 

„Welke verschijnselen bij den sluisbouw tc IJmuiden de Kamer 
van koophandel cn fabrieken bedoelt, is uit buur schrijven niet 
met zekerheid af te leiden. Ik meen echter te kunnen veronder
stellen, dnt dc vrang haren oorsprong vindt in eenige onlangs 
verschenen dngblad-artikelcn, waarin sprake is van de wellen, 
van scheuren iu de muren, van ondorloopsheid van dc sluis en 
van dc hoedanigheid van het beton. Zonder in technische bij
zonderheden te treden, die door de Kamer wel niet verlangd 
zullen worden, ware op haar brief liet volgende te antwoorden: 

„De wellen in de sluishonfdcn zijn in ijzeren buizen opgevangen 
en het slechte beton daaromheen is door goede vervangen. Zij 
zjjn alzoo voor den verderen voortgang der werken onschadelijk 
gemankt. Verdere maatregelen kunnen eerst genomen worden, 
wanneer het water in de sluis is toegelaten. De bijna onzicht
bare scheurtjes in den zuidelijken scbutkolkmuur zijn vnn geene 
bcteekenis en sedert hunne ontdekking, eenige maanden geleden, 
niet veranderd; in de andere muren is niet dc minste zetting 
merkbaar. 

„Dat in zulke buitengewone lange en hooge muren, zeer af
wisselend van dwarsprofiel en bovendien doorbroken door een 
hoofd-riool over de volle lengte en verscheidene zijriolen , zich geen 
andere verschijnselen van zetting voordoen dan dc bovengenoemde, 
is een bewijs van dc bruikbaarheid der fundeering. wat het draag
vermogen betreft. t 

„Verse 
hijnselcn, die op ondorloopsheid der sluis wazen, hebben 

zieh niet voorgedaan. Het beton der fundeering is, voor zoover de 
versteoning en dc hardheid van bet materiaal betreft, tegengevallen, 
een verschijnsel, dnt zich by onder water gestorte beton in eenen 
door wellen ongunstigen bodem meer heeft voorgedaan. 

„Toch vormt dat beton een vast aangesloten, door dichte dnm-
rijen omkuipte inassn van 2.50 M. dikte, die uit het oogpunt van 

draagvermogen cn waterkoerend vermogen als voldoende tc be-
schoawen is; het eerste bljjkt uit hetgeen boven over dc muren 
is medegedeeld ; het tweede uit dc tot onderzoek en verbetering 
gehakte sleuven, waarin niettegenstaande den ongunstigen toestand, 
in welken do fundeoring thans verkeert (nnmeljjk in den droge cn 
bjj werking der wellen), geen noemenswaardig opkomen van water, 
hoogstens cene geringe tiltreering, is waai tc nemen. 

„Op die plaatsen, waar cene goed verharde bovenlaag niet of 
niet voldoende aanwezig is , wordt het beton uitgehakt cn door 
porthiml-ccmcnt-heton in den droge vervangen. 

„Wanneer dit werk en de gemetselde vloer voltooid zijn, znl do 
sluisvlocr, bestaande uit cene lang metselwerk van klinkers in 
portland-cement van 0.50 Jl. dikte, rusten op eene harde beton-
laag, mede van omstreeks 0.50 M. en daaronder zal zieh bevinden 
eene laag beton van ruim 2 M. dikte, waarna de hoedanigheid 
zeker niet is, wat men daarvan verwin lit had, maar die voor het 
doel, waarvoor zjj bestemd is, voldoende kan geacht worden". 

MAASTRICHT Alhier is een tentoonstelling van decoratieve schil
derkunst geopend door den heer AIpli. (llterdissen, directeur der 
Mnnstrichtsche schilderschool. Dc tentoongestelde stukken zyn 
natuurstudiën en ontwerpen, vervaardigd door leerlingen der schil
derscholen te Amsterdam, Koerniond, I.uik cn Maastricht. Het 
is de eerste tentoonstelling van dien aard, welke te Maastricht 
wordt gehouden. 

Zi m:\. Maandag jl. werd op de Casinozaal der groote sociëteit 
alhier de algemeene vergadering gehouden van den XeJerlandsclicn 
Schildershand. 

Verschillende huishoudelijke regelingen en vakbelangen werden 
daar besproken; als daar waren byv. verschillende voorstcllon van 
de afdeeling Loppersum en omstreken: I™. om een ndres te richten 
aan den Minister van binnenlandeehe zaken, Inhoudende het ver
zoek dat op de scholen voor lager onderwijs verplicht teeken
onderwijs worde gegeven, door onderwijzers, die akte voor teeken
onderwijs hebben; 

2°. dat de Ned. Schildersbond zieh znl wenden tot het Genees
kundig Staatstoezicht of tot het departement tot .Nut van't alge
meen met het verzoek of een dezer lichamen pogingen in het 
werk wil stellen om vnn de Kegeering gedaan te krygen, dnt 
verfwaren alleen by verfhandelaren en schilders mogen worden 
verkocht; 

3». dat de Xcd. Schildersbond zich wende tot dc Kegeering met 
het verzoek om by aanbestedingen vanwege bet Ityk en de" pro
vincie enz. het werk tc gunnen uau de inschrijvers die het naast 
by de begrooting zyn; 

4». zich tot de Kegeering te wenden met het verzoek om by dc 
aanbestedingen dc verfwaren afzonderlijk aau te besteden. 

Van 19—811 September wordt op dc bovenzalen der tirootc 
Sociëteit eene tentoonstelling gehouden van werkstukken, vervaar
digd door schilders, geen patroon zynde. 

— AHevering 9 van De Natuur (uitguve 
van J. (•. liroesc tc Utrecht) bevat: 

Herinneringen aau uitstapjes in de Praan-
ger (met fig.). - Geplutincerde spiegels (met 
jig.). Iets óver truffels cn terfn's. — Wissel-
stroomen van hooge spanning en hun toe
passingen (met fig.i. — Tyd. Snippers, 
liet magnetisch spectrum door middel der 
idiotograpliie</".v74'.). •- Natuur en werktuig
kundig allerlei (met lig.). — Voor- cn ken-
tcekens bjj weervoorspellingen. — Sterren
kundige opgaven. - Correspondentie. — 
Antwoorden. — Vragenbus. 

- AHevering ti van liet Handboek voor 
iin meubelmaker bevat het begin van hoofd
stuk V, „tafels". Eene beschrijving, ver
duidelijkt door vele figuren cn platen, wordt 
gegeven van: 1. De gewone tafel, de werk
tafel. — 2. De eettafel. 3. Dc uittrek-
tufel. 4. De koffie- en bierhuistafcl. 
5. dc aanrecht- of dicntafcl. — li. Dc salon
tafel. - - 7. De penanttafel. 

PERSONALIA. 
— By den Waterstaat in Nederlandsch-

lndië zjjn: 
geplaatst in de residentie Kemhang, dc 

opzichter iie kl. 1.. G. Varkevisser; iu dc 
residentie l'reanger-regentscbappen, dc opz. 
2c kl. J. I'. R. Scharnier; 

overgeplaatst van de residentie l'lisoeroean 
naar de residentie Hnnjoeinas, de opz. 1c kl. 
A. A. I'asinan; van dc residentie l'asoeroean 
naar de residentie Madura, dc opz. lc k). 
J. M. Lcthé; 

toegevoegd aan den chef der irrigatie-afd. 
Brantas. met Mailing als standplaats, dc 
opz. lc kl. I'. Young, thans in dc residentie 
Madura werkzaam; met llangil als stand
plaats, du opz. 2e kl. C. liadart, thans 
werkzaam hy den gcwestclykcn dienst in 
dc residentie l'asoeroean. 

— De civiel-ingenieur A. Th. Hoert is 

benoemd tot buitengewoon opzichter voor 
5 maanden bij bet maken cn stellen van 
een ijzeren rolbrug over het binnenhoofd 
der WestsmUI te Terneuzcu. 

- Tot buitengewoon opzichter, belast 
met het toezicht op liet maken der ge
bouwen en bet uitvoeren der verdere werk
zaamheden ten dienste van de stoomver-
warniing eu electrische installatie in de 
Polytechnische school tc Delft, is benoemd 
X. Exalte, thans te Moordrecht. 

— Do heeren M. van Kuth te Duisburg 
cn J. L. Terneden tc Mülbeim zyn tot 
1 Januari a. s. gecontinueerd, respectievelijk 
als tjjdcljjk adj.-ingenieur en buitengewoon 
opz. bjj dc vervaardiging der ijzerwerken 
voor de uitbreiding der sluis- cn haven
werken te IJmuiden. 

— De hoeren J. V. Sturm on t). A. 
Duiten zjjn tot 1 Januari 18'.I4 benoemd 
tot tjjdcl. schrjjvers-teekenaar by de werken 
tot verlegging van de uitmonding van de 
Maas. 

— De kunstschilder J. G. Vcrtiu, wiens 
stadsgezichten indertjjd zeer gezocht waren, 
overleed tc VGravenliago in den ouderdom 
van 74 jaren. Dc begrafenis had Maandag 
18 dezer op Kik-en-Duiuca plaats; met de 
familieleden waren ann de groeve een aantal 
vrienden tegenwoordig, waaronder Koehus-
scn. Verveer en Stortenbeker. Kochusscn 
herdacht den kunstbroeder cn vriend in 
enkele gevoelvolle woorden. 

— Den opzichter van maritieme werkon 
hjj 's Kyks werf tc Amsterdam, lt. Bianko-
voort, is eervol ontslag verleend uit 's Kyks 
dienst, behoudens toekenning van pensioen. 

— Tot dageljjksch opzichter bjj het maken 
van een gebouw aaa dea Stationsweg tc 
Wagcningen, ten behoove van het Departe
ment Wagcningcn der Maatschappij tot nut 

van 't algemeen, is benoemd dc heer .1. <1. 
dc Heer, tc Rotterdam. 

— Te Maastricht is tot oplichter, hoofd 
van den reinigingsdienst, benoemd de heer 
Prins, gepen*, wachtmeester dei marechaus
see te Sittard. 

VACANTK BETREKKINGEN. 
Houwkundig teekenaar. Adres 

lett. It. H. boekh. Wenken liirkboff, Noord-
blaak !i5, Rotterdam. 

— Scheikundige, tevens bekend met 
behandeling van electrische werktuigen. 
Adres lett. K. boekh. M. Wjjt cn Zonen, 
Rotterdam. 

ADVERTENTIËN. 
Chemische bereide Veri 

in alle kleuren. 
geheel gereed voor liet gebruik, duur
zaam, gemakkelijk en goedkoop, wordt 
geleverd doorde F a b r i e k K r a a y e n -
b u r g , lilJSWIJK (Z.H.) 

MOLENVANGSTUKKEN. 
Iepen- , E t m c h e n - , I . inden- , 

K - i l o o n i en P e e r e n h o u t , K o l 
len , K a m m e n , Ktee len en een 
K K T K A K , bij O. D E G O E D E R E N 
te WOERDEN. 

V E K K A X O K I K T E S volgens de 
A . V . levert 

HILLEN EN C ° . 
f a b r i e k v a n V e r b a udMtoffen. 

A l t * Ml KM. 
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Kot leed se he « 'ementateenfnbrlek 

V A N wAjmrci ét co.. 
ROTTERDAM, KOl'SDIJK. 

KrandvrUe coiKtiucticii. Vloei'BC-
welven. T r a p p e n , enz. E i v o r m i g e Hie
len. lliilr.cn en Putten, steeds in voorraad. 

Getuigschriften, teekeningen en prijsop
gaven op aanvrage. BMVR7Ï 
waarbij planken-onderlaag overbodig. 
Firma II .IIooghwinkel .Giir inrhem. 

Rietplanken. 
F I M T W 
tegen verweering van alle S T K K X 
K O O K T E X ui M O R T E E K . 

W. I . INGELSE. 
R o H i ^ n d t t H l . 

K P E C I A I . I T F . I T in K E K L E E -
O I X t M K K T O E voor K t o o m k e t e l » 
en B u i z e n . 

Asphalt Dakpapier 
levert in uitmuntende en verschillende 
qaaliteiten met alle bjgbehooren 
Firma Wed J. W. MELSTER, 

i:\stiii:iii;. 

Stalen Balken. 

H.E.OVINGJr. 
Rotterdam. Haringvliet 74. 

Gas- CD Petroleummotoren 
Systeem O T T O . 

van de firma A NT. F E T U DKI'IZK &C°. 
te L U I K : . 

Heer dan 1000 in Holland geleverd 
Onze PETROLEUM-MOTOREN behaal

den op de Tentoonstelling, te HOI.MWAKI» 
in de maanden Juli eu Augustus 18ÏI3 ge
houden, de hooiffMte omler-chciilin^ : 
het KKHK-llirutXA. in concurrentie 
met 0 andere firma's. (1) 
Generaal Vertegenwoordiger voor Nederland: 
J 0 H A N R 0 Y A K K E R S . 

Teel in iMeh- l lureni i . - H e l m o n d . 

P . M K A L I S L Z N . 
X ieuw <* H a v e n .15, itottit-iift**». 
houdt in vnornind fcegaa coneurrcerende 
|>ry/en Anker»*, Ket t ingen , Beugel- en 
IMaat *l ui i i na;**, ulte noorteii Touw en 
verdere A a n n e m e r » * - en Jlael i lnekamer-
behoeften. 

van Mtaal nl vim Mout worden -nul* 1HOO 
onder garantie geleverd door den uitvinder 
en fabrikant W I M I K M I T I L M A W S , 
Remachefd. 

Generaal Ajr<*nt voor Nederland Koloniën :T O. TISSOT J r . AMSTERDAM 

Waalsteenen. 
Behalve gewone Waalsteenen, voorradig 

in gcljjke k» aliteiteiten, die van afmetingen 
14| per strekkende Meter aan tas. Lengte 
SU, breedte 121,dikte tii mini., wordende tot 
iedere kwantiteit op bestelling vervaardigd. 

E . V A X H O E K T , Arnltens. 
K i o o m m u u r tege l fabr iek 

SYBRAND TJALLING1I, Harlingen, 
levert Poreeleinwltte MuurtcareltleM 
13 X 13 cM1., 15 X 16 'M-. achtkante 
TejtelH niet Inlees! uk J e » in diverse kleu
ren en vele soorten Beschilderde Teitcls. 

s terk coneurrcerende l"r||xen. 

E. I l i . V AN VREESWIJK, 
tnutrusnentnialier. 

Aanleg van Electrische Geleidingen 
LUTHERSCHE BURGWAL 17, 

bij de Groote Markt,l)EXHAAG. 

ROLLUIKEN 

Kteedtt 
groote 

v o o r r a a d . 

HollandschelJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

A A N B E S T E D I N C . 
Op tlantultifi den Sin October 

1899. des namiddags ten l'/s ure 
( « j i r e e n w i c h t i j d ) . zal in bet Cen
traal Personenstation te A M S T K R U A M , in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed : 

Volgens bestek No. 569 : 
H e t m a k e n v a n een gebouwtje 

voor w a c h t k a m e r s c n p r i 
vaten op liet midden per
r o n met b i j k o m e n d e wer
k e n te I I I I . V E K K I - M . 

H e g r o o t i n g f 4SM.— 
Het Bestek is tegen betaling van 

ƒ 1 . — verkrijgbaar aan het Cen
traal Administratiegebouw der Maat
schappij ann het Droogbak te A M S T K K -
D A M , bij den Portier, of op franco aan
vraag met toezending van het bedrag 

Iin postwissel of postzegels (aan aan-
j vragen zonder bijvoeging vnn bet be-
I drag wordt geen gevolg gegeven laan 
| bet Bureau Weg en Werken, Kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt uls in het be
stek vernield. 

De Raad van Administratie. 
Het Gedelegeerd lid 

R. V A N H A S S E L T . 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
Fabriek en llaaasijn van Knntmntenten voor 

WB TV.VS € 'HA PP KM. IJH GKHRMJMH.. 
B E K R O O N D v o o r W A T E R P A » - , H O E K H E E T - e n a n d e r e 1 X S T K I H K S T C . S 

m e t Z i l v e r l * « s . 1881, 1883 ( I n t e r n a t . T e n t o o n a t . ) 
Hoogste o n d e r s c h e i d i n g 1879. 

E Q U E R R E S , M E E T K E T T I N G E N , BRIEF- en P A K K E T B A L A N S E N en i . enx. 
B a k e n s . R o t a t i e - e n I n d u c t i e - t o e s t e l l e n , T e l e a j r a a f - A p p a r a t e n , e n a . e aa . 

R. J. WESSELS. 
H A N D E L A A R in tljne H o u t w a r e n , als M a h o n i e , X o t c n , E a c h -

d o o r n , W i t - of K t e e n b e n k e n h o n t enz. 

0.-Z VOORBURGWAL 128, AMSTERDAM. 
Kenia aelree voor Spoor-, Trant- en Mtijlitigvaneelen. 

3oy 

Maatschpppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N C . 
Op Binuilag den i 7den Oetobes-

1899, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan te 
l'trecht, van: 

Bestek No. 6 3 7 . 
H e t m a k e n v a n een gebouwtje 

voor p r i v a t e n en water
plaatsen en het i n r i c h t e n 
v a n b u r e a u v o o r den sta-
t ionHchef en de poster i jen 
op het Mtation (JOI I U . 

H e g r o o t i n g / S Ï U O O . — 
De besteding geschiedt volgens § 4 6 

van het bestek. 
liet bestek ligt vun den l'.ln September 

1 8 9 3 ter lezing aau liet Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bu
reau van den lieer Sectie-Ingenieur H . 
E . B E U N K E te Utrecht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Ccntraallmrcau (Dienst van W e g 
en Werken) te bekomen tegen beta
ling van f 1.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschie
den den Men October 1 8 9 3 , ten 1 0 uur 
voormiddag (West Enropeesche tijd). 

UTRECHT, den ltiden September 1 8 9 3 . 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
OJI llinmliig ili II \ il Oelnltee 

isn:s. des namiddags ten Si UTC (locale 
tijtl), iitin lii'l (Viitrniilhurcaii der Miiat-
schuppij tot Exploitatie \ un Stiiatsspoor-
wegell liij lie Moreelse Laan le UTRECHT, 
vnn : 

B E S T E K No. (>;lö. 
H e l i i i i ' ieliten v a n hel voor

in ill i ge MtntionHkofnrliii iM 
tot dubbele o p y . i c h t e r » w o -
i i inj; n a b i j hot M a l i o n 

H e g r o o t i n g / S»«00 .— 
De besteding geschiedt volgens § 48 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den llin September 

1898 ter lezing aan het Centraalbureau 
liij (Ie Moreelse Laan en aan liet bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur I'. 
S A S S E N te Nijmegen en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Ceiitliialbiiieau I Dienst van W e g e n 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van fl,— 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den 8n October 1893, ten 10.15 uur 
voormiddag ( West Earo/n-eselie tijd). 

UTRECHT, den 14dcn September 18SIH-

AANBESTEDING. 
De Ingenieur-Architect I'. D l ' RIEU 

Fzn. . zal op M a a n d a g Si October 
1 N 9 3 , des morgens ten 11'/» uur pre
cies, in liet Zitid-hollandsrli Kof/tehuis 
t c ' « OIIA VENHAUE. na mens zijn prin
cipaal. Heeren ('omiiiissai'issen van de 
Spaarbank van de Maatschappij „ T O T 
N U T V A N T A L G E M E E N " , afdeeling 
's Giiiviiiliiige, in liet openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
H e t imioveeren v a n T w e e 

W o o n h u i z e n op den l ioek 
v a n liet Wewteinde en J a n 
H e n d r i k H t r a a t te ' • O r a -
venhage , en het d a a r ter 
p laatse bonwen v a n een 
S p a a r b a n k . 

Aanwijzing op het terrein zal plaats 
hebben Vrijdag 2!» September 1808 des 
morgens ten II uur precies. 

De biljetten moeten op den dag der 
aanbesteding des morgens tusschen 1(1 
en 10'/s uur worden gedeponeerd in 
een daarvoor, in genoemd koffiehuis, 
geplaatste bus. 

Inlichtingen worden gegeven door 
P. DL' KI E U K/.N.. Bouwkundig Inge
nieur, ten zijnen Kantore Prinsengracht 
74, des morgens van li) tot 18 uur. 
Bestek en '2 teekeningen zijn van af 
Donderdag 2\ September 18!»3, te ver
krijgen bij den Boekhandelaar J . C I K U T . 

Hoogstraat 7, te 's Gravenhage. tegen 
betaling van f!t per stel. 

j . e. p. 
• O 

i, ^ u i n u u m n w i , 

A M 8 T E R ] > .̂M. 
Levert a l le N o o r t e n t . l t . V X I K T . als Z W K E D S C H , N O O K S C I l , 

SCIIOTSOII enz. enz., ruw. b e h a k t . gepol i jst , geprof i leerd enz., voor 
verschillende doeleinden. B I L L I J K E P R I J Z E N . Spoedige " 
werken in XEDEltl.AXI) eu KOLONIËN uitgevoerd. 

vering, (iroot aantal 

HERMANN KNAPMANN. 
^ T V I V E I V (Wentfti lei . ) . 

1.11 II It If I t . V Sllllllllt til « J X I M I H I S i T S r H / , 
Voorwerpen van N.HKKI1HAAR <-1 liTI.I/r. it en NTAAL, worden spoedig; in 

ouhenspelijke uitvoering;, tegen l>ill()ki- piU».'" geleverd. Prijsaanvragen en toczon-
ding van modellen ol' teekeningen gelieve mon te richten aan: 

J O H N B L O T . — I N D U S T R I E E L A G E N T . 
a ii i i u È nss rit i ii st.. n i s T i i t i i * n. 

E M R I K A UITVC^KXt, Hwarloui. 
S T O O l l S I l l ' M H t l K K K K I . 1 . 

« P K C I A I . K I M t K H U M . voor M C H T H K I K ( P H O T O T Y P I E ) . 
Uitnemend geschikt voor reproductie van B o u w k u n d i g e t e e k e n i n g e n . 

H a e h i n e r i ë n . S c h i l d e r i j e n , finmm en T e e k e n i n g e n . 
Ilhlstri-eren van t ' a t l l l o g l l M M e n . Opname van (M-IIOII H en enz. 

B^F* Proeren von bewerking staan ten dienste. 

GEBR. B R E E D V E L D , 
Steenhouwers. 1>< VIM > H I :C?IIrr. 

Hardsteen-, Marmer- en Zandsteenwerken. 
SCHOORSTEEN»! i x T K i A 

Draaierij van IMTorley, Savonière en St. Joire. 
ARTHUSISE PUTTEN. 

«.oed water manie gezondheid en veel water vaar IndH.trlcel grinnik anmlahaar. 
E V I T K B D B I S K W A T E It. 

Ondergeteekende levert A K T H K N I M ' H K I M T T K X vau K i n k , Ciecalv. U x e r of 
Cement , in elke afmeting, togen luilaken prijs cn genoegzame hoeveelheid water wordt 
gegarandeerd. Proefboringen voor Goed Drinkwater worden onder nader overeen tc 
komen voorwaarden aangegaan. _ _ _ _ _ 

H. HARTMAN. 
I n n c l i t i n ï voor O m n d h i r i n i e n , 1 . 0 0 8 D Ü I N K N . 

T H . M U L L E R , te Schönebeck a.E. 
Fabriek voor Isoleermateriaal tegen warmte- en koudcverlies, alsook tegen 

v o o r t p l a n t i n g v a n g e l u i d . Huecialileil t 1*1, t.XTi:\IIEItV-
l&OWjEEHIXfl. beantwoordt volkomen aan het doel, is licht, zindelijk, 
goedkoop en houdt zich jaren lang bestand. Prosp. met Holl. Ref. en verdere 
inlichtingen verstrekt gratis en franco de Generaal-Agent voor Nederland 

• L l ' l t l X S . Lange lienli-anl 94, I THI.iTlT. 

KvnitiK V \ T ix numnn, 
HnndflMkndc, llrvriitcr. 

Belust zich met het maken van plannen 
voor rabrieklnriehtina-eu en de dilar-
stclling vau 

C O M P L E T E M O L E N W E R K E N , 
voor: Meelfabrieken, Korenmolens, Gruttc-
rjjen, Olieslagerijen en andere fabrieken. 

Aanleg voor Maalderijen met 
Gas- of Petroieummotoren. 
Steeds in voorraad Molenxteenen en 

andere Molrnart i kelen en voortdurend in 
bewerking < enir irugaalbul len, K l e v a -
l o r e n . gewone llii i l i imleiis. Tnl iaks-
K u l l n i o l e n » , B o t r r k n r r r i m a r h l n r n . 
en andere W K R K T I ' W K Ü . 

NAAM-, GEVEL- E N GRAFPLATEN 
van Massief W i t - en Zwart Ularmerglas 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

E E R S T E F A B R I E K i S I E R L I J K . Z U I V E R 
i n N e d e r l a n d . ? a fgewerkt . 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , g e b r e v e t e e r d e G l a s f a b r i e k 

HAARLEM. 
T o o i i l m n l c l W i i c l o i i . — N e h o o l b o r d e n , Ter drukkcrjj u o r Vennootschap „Het Vaderland". 
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KKDACTEUR: ¥. W. VAN GEN UT JGz., VAN-SI'EYKSTRAAT 117, 's-GRAVENHAGE. 

W KI-: N E N. 

Vele lezers van ons blad zullen zich ongetwijfeld 
nog de interessante artikelen over de Donaustad her
inneren , die voor tien jaar in dc kolommen werden 
opgenomen, en waarin dc heer Henri Evers, de 
bekwame directeur van de Rotterdamsche .Academie 
niet pen en teekenstift de voornaamste moderne ge
bouwen beschreef. 

Wanneer wij dan ook in dit opstel weder Weenen 
behandelen, dan is het om enkele der oudere ge
bouwen , die dikwijls in vele opzichten interessant zijn, 
te bespreken. Wij zullen hierbij de bouwwerken, die 
algemeen bekend geacht moeten worden, of waarom
trent Baedeker uitvoerige bijzonderheden mededeelt, 
overslaan en daarom reeds aanstonds de Stcphanskerk 
met stilzwijgen voorbijgaan. Ook voor den „Stock im 
Eisen", op het pleintje aan de zuidzijde der kerk, 
meenen wij naar dien reisgids te mogen verwijzen. 

Op de Graben, door zijn prachtige winkels ver
maard , zien wij een zonderling gedenkteeken, de 
Drievuldigheidszuil, die van t6cS7—1693 ter herinne
ring aan het ophouden der pest daar geplaatst werd. 
Het monument bestaat uit een rijk geprofileerd voet
stuk en daarboven verheft zich een kolom van wolken, 
die met allerlei figuren bevolkt zijn. Men kan zich 
verbeelden, welk een zonderling effect dit alles maakt. 
Ware het niet, dat het beeldhouwwerk over het alge
meen van een bekwame hand is, dan zou het geheel 
het aankijken niet waard zijn. 

In de Jungferngasse, een dwarsstraat van de Graben, 
staat de Peterskirche, van 1702—1713 door den be
roemden Fischer von Erlach gebouwd. Het plan heeft 
den vorm van een kruis, doch koor en schip zijn langer 
dan de kruisarmen. De koepel, welke zich boven het 
kruis verheft, is ovaal; wij zullen later nog een voor
beeld van een ovalen koepel ontmoeten. De tamboer 
van den koepel is met pilasters versierd. Eigenaardig 
zijn de kapellen in de hoeken van het kruis, waar
boven zich galerijen bevinden. Het interieur is zeer 
rijk georneerd en maakt met zijn stuc-marmer cn ver
guldsel een hoogst decoratief effect. 

De gevel met zijn twee torens is het minst geslaagde 
deel van het geheel. 

Over de St.-Michaclskcrk op de Kohlmarkt spreken 
wij niet; een en ander over den Hofburg, waaraan 
tegenwoordig aan de zijde van den Ring een nieuwe 
vleugel gebouwd wordt, moge echter de mededee
lingen der reisgidsen aanvullen. 

Het zuidwestelijk gedeelte van het slotplein of de 
Franzensplatz, allen bezoekers van Weenen bekend 
door de wachtparade, die daar om I uur plaats vindt, 
werd na 1668 door Marc-Antonio Carnavale, gebouwd. 
Eigenaardig is het hier, dat bijna nergens een flinke 
voorsprong is gemaakt, waardoor de gevel, die van 
onderen rustiek behandeld is en die ter versiering 
der daarboven gelegen verdiepingen niets anders dan 
lisenen heeft, een tamelijk vervelenden indruk maakt. 

Van veel beter werking is de gevel aan de andere 
zijde van het plein, het zoogenaamde Reichskanzlei-
palast, waar keizer krans Jozef zijn vertrekken heeft. 
Fischer von Erlach begon dit werk in 1728. De drie 
risalieten met hun portieken, balkons, en hun flink 
uitgevoerd beeldhouwwerk leveren een zeer monumen
taal geheel op. 

Verschillende andere deelen van den Burg verdienen 
uit een bouwkundig oogpunt nog de aandacht, in de 
eerste plaats wel de II of bibliotheek. Dit gebouw staat 
aan de zuidwestzijde van de Joscfsplatz en heeft Jo
nische pilasters, die op een in rustiekwerk behandeld 
basement geplaatst zijn. Fischer von Erlach is ook 
hier weder de bouwmeester geweest. Wat hij als kun
stenaar vermocht, blijkt het beste uit de kolossale 
eigenlijke boekzaal, die 75 M. lang en 17 M. breed 
is en een buitengewone hoogte heeft. De boeken zijn 
Op rijk-gedecoreerde galerijen geplaatst, terwijl reus
achtige Korinthische zuilen, beschilderde stucplafonds 
en standbeelden een zeer decoratief aanzien aan het 
geheel geven. 

Een ander interessant gedeelte van den Burg is de 
rijschool, die op den Michelerplatz uitkomt cn daar 
een fraai gedetailleerden gevel vertoont, die met zijn 
zuilen en pilasters, zijn kroonlijst met versierd attiek 
en zijn echt decoratieven koepel tot de gelukkigste 
scheppingen van Fischer von Erlach behoort, lügen-
aardig is de gebogen lijn van den plattegrond, die 
de Barokmeesters tot zulke interessante oplossingen 
wisten te bezigen. Toen F'rederik de Groote een vijftig 
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jaar later te Berlijn zijn bibliotheek liet bouwen, 
wist hij niets beters te doen, dan den Weener gevel, 
die in de 18e eeuw wijd en zijd geprezen werd, na 
te volgen. 

In de nabijheid van dit gebouw, dicht bij de 
beroemde Albertina met haar kostbare prentver
zamelingen, en de Kapucijnerkerk, waar de Oosten-
rijksche Keizers begraven worden, staat het paleis 
Lobkowitz, waar thans het Fransche gezantschap geves
tigd is. Het werd van 1685—1690 door Carnavale 
gebouwd en herinnert in sommige opzichten aan de 
gelijktijdige deelen van den Burg. Ook de min of 
meer nuchtere details zijn karakteristiek voor de 
periode. 

Zeer de aandacht verdient ook dc fontein op de in 
de nabijheid, dicht bij de drukke Kiirnthnerstras.se 
gelegen Neuen Markt. Zij is versierd met een vijftal 
bronzen figuren van Raphael Donner, die hen in 1739 
maakte. Bijzonder los is hunne houding, zoodat het 
schijnt alsof zij levend op den rand van het bekken 
zitten. Bij de fontein, die onlangs achter het slot te 
Berlijn geplaatst werd, heeft men dit denkbeeld over
genomen. 

De drukke Kürnthnerstrasse levert uit een architec
tonisch oogpunt voor ons slechts weinig merkwaardigs 
op. In een nauw zijstraatje, de Himmelpfortgasse, zien 
wij evenwel het paleis van den beroemden Eugenius 
van Savoye , waar thans de Oostenrijksche Ministers 
van Financien hunnen werkelijk niet benijdenswaar-
digen zetel hebben. Den reiziger in Oostenrijk wordt 
de slechte financieele toestand duidelijk genoeg. Aan 
de grenzen al reeds wordt hij door de douanen met 
de grootste strengheid behandeld ; vooral op sigaren 
heeft men het gemunt. Wie niet de buitensporig hooge 
invoerrechten wil betalen, kan, als hij rooker is, zich 
aan Virginia's vergasten, lange, zware sigaren met 
een strootje erin, dat men eruit moet trekken, 
alvorens met rooken te beginnen. Maar het maakt ook 
een grappigen indruk, als men schier niemand niet 
een portemonnaie, maar iedereen met een goedgevulde 
tasch met bankpapier ziet, en dan gewaar wordt, dat 
ieder bankje de waarde heeft van . . . één Hoiland-
schen gulden. Wij behoeven ons, gelukkig, niet met 
den financiëelen toestand van Oostenrijk bezig te 
houden, al staan wij een oogenblik voor het Ministerie 
van Financiën stil. Ook dit gebouw, dat Prinz Eugen 
„der edlc Ritter" in 1703 deed bouwen, is een werk 
van Fischer von Krlach. Men kan er zich over ver
bazen , dat een monumentale gevel als deze in zulk 
een nauwe straat is gebouwd, doch men bedenke, 
dat Weenen tot voor dertig jaar een vesting was, 
waar geen ruimte voor groote pleinen of breede 
straten kon gevonden worden. De gevel is echt barok 
en breed opgevat; de beide onderste verdiepingen 
hebben rustiekwerk, de ingangen zijn door georneerde 
pijlers en balkons gekarakteriseerd. Daarboven zijn 
composietpilasters aangebracht. Bijzonder monumen
taal is de hoofdtrap , welker bordessen, geheel naar 
18e-ceuwschen trant door herculische figuren gedragen 
worden. Terecht vestigt Baedeker de aandacht op dit 
bouwdeel. 

(Wordt vervolgd) 

P R I J S V R A G E N . 
SCHILDERSATELIER MET WONING OP EEN VRIJ TERREIN 

AAN EEN STRAATWEG. 
Op uitnoodiging van het Bestuur der Maatschappij 

„Arti et AmicitiV, als beheerder van het Davidsfonds, 
wordt door het Genootschap „Arehitectura et Amieitia" 

een prijsvraag uitgeschreven voor een schildersatelier 
naar onderstaand programma: 

Art. 1. Het gebouw moet bevatten: 
a. Een ruime vestibule; 
b. „ atelier groot ± 75 M".; 
e. „ kleedkamer voor model; 
d. „ ontvangkamer; 
e. „ woonkamer, twee slaapkamers en een logeer

kamer ; 
/ . „ keuken . dienstbodenvertrek, trap, gemakken, 

bergplaatsen, enz. 
De woning mag ten deele op een verdieping ge

projecteerd worden. 
Het geheel moet eenvoudig van karakter zijn. 
De gevel aan de straat ligt op het westen. 
Art. 2. Verlangd worden: 

l°. de plattegronden op I a 100. 
2°. de gevel met aanzicht op het atelier op I a 100. 
3". een doorsnede op 1 a 100. 
4". de gevel, waarin de hoofdingang geplaatst is, op 

1 a 50. 
5". een decoratief detail van een der gevels op I a 20. 

Een perspectievisch aanzicht van het inwendige 
kan tot aanbeveling strekken, doch wordt niet ver-
eischt. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 
Art. 3. De mededinging staat open voor alle in 

Nederland geboren of in Nederland woonachtige 
bouwkundigen. 

Art. 4. De beoordeeling zal geschieden door een 
Jury, bestaande uit de heeren: A . C. Bleijs, lid van 
het Bestuur der Maatschappij „Arti et Amicitiae"; H . 
G. Jansen, lid van het Bestuur van het Genootschap 
„Arehitectura et Amieitia", en W. Kromhout Czn., 
lid van de Kedactie-commissie van het Genootschap 
„Arehitectura et Amieitia". 

Art. 5. Aan het beste en der bekroning waardig 
gekeurde ontwerp zal worden toegekend een prijs van 
liondad gulden (/ 100), benevens het eervol getuigschrift 
van het Genootschap. 

Art. 6. Alle ingekomen ontwerpen zullen op nader 
te bepalen tijd en plaats publiek worden tentoonge
steld, bij welke gelegenheid tevens het Jury-rapport 
zal worden publiek gemaakt. 

Art. 7. Het Genootschap „Arehitectura et Amieitia" 
te Amsterdam behoudt zich htt recht voor, het met 
den vollen prijs bekroonde ontwerp te doen opnemen 
in het plaatwerk De Architect, zonder verdere ver
goeding aan den inzender. Ook andere, door de 
Redactie van het Genootschap daartoe geschikt be
vonden ontwerpen, zullen, met toestemming van de 
vervaardigers en tegen de gewone vergoeding, als 
zoodanig kunnen worden opgenomen. 

Art. 8. De ontwerpen mogen niet met den naam 
van den vervaardiger gemerkt zijn, maar moeten voor
zien zijn van een motto, dat herhaald is op een ver
zegelden naambrief, waarvan de omslag tevens een 
geheim teeken bevat, tegen opgave waarvan de ont
werpen later zullen worden teruggegeven. 

Aan elk ontwerp moet een correspondentie-adres 
worden toegevoegd, om zoo noodig indirect met den 
inzender in briefwisseling te kunnen treden. 

Art. 9. Alle ontwerpen blijven het eigendom der 
vervaardigers; zij moeten vóór of op den 11 ̂ "Decem
ber 1893, des middags 12 uren, zijn ingekomen aan 
het adres van den ie-Secretaris van het Genoot
schap „Arehitectura et Amieitia", American-hótel te 
Amsterdam. 
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TIJDELIJKE GEHOUWEN-
TEN DIENSTE DER INTERNATIONALE TENTOONSTELLING, 

O P HET TERREIN IS1J HET RIJKSMUSEUM TE AMSTERDAM. 
Het Genootschap „Arehitectura et Amieitia", daartoe 

uitgenoodigd door het voorloopig comité voor de in 
1894 of later te Amsterdam te houden Internationale 
Tentoonstelling van het hotelwezen enz., heeft een 
prijsvraag uitgeschreven, waarvan het programma 
luidt als volgt: 

Art. 1. Het terrein, zooals het op de situatie-
teekening is begrensd, is geheel voor de tentoon
stelling beschikbaar. Met de richting der geprojecteerde 
straten, voor zoover zij binnen het terrein vallen, 
behoeft geen rekening te worden gehouden; men 
verlangt daarop de navolgende gebouwen te plaatsen: 

Art. 2. Een ingangsgebouw met ruime toegangen 
naar het terrein. Dit gebouw moet geplaatst zijn in 
de as van den doorgang onder het Rijksmuseum en 
moet bevatten: 

twee bureau's met loketten voor de uitgifte van 
toegangsbewijzen, 

een zaal voor congressen, groot ongeveer 200 M ' 
en twee kleinere daarbij aansluitende vertrekken ten 
dienste van het Comité, de Jury's enz. Deze drie 
lokalen kunnen op de verdieping gelegen zijn. 

In de doorgangen kunnen worden ontworpen ge
legenheden voor den verkoop van sigaren en kleine 
artikelen. 

Art. 3. Grenzende aan het ingangsgebouw verlangt 
men tien lokaliteiten, ter oppervlakte van ongeveer 
120 M 2 ieder, voor diverse doeleinden in te richten. 

Art. 4. Achter deze gebouwen en daarmede een 
geheel vormende, verlangt men een plein van 15 a 
20,000 M ' oppervlakte, waarop in het midden een 
muziektempel moet worden ontworpen, ruimte be
vattende voor minstens 60 executanten. 

In verband met de nader te noemen gebouwen ver
langt men dit plein omringd met loggia's of veranda's, 
vanwaar het publiek de muziekuitvoeringen kan volgen. 

Art. 5. Grenzende aan dit plein moet worden ge
projecteerd een hoofdgebouw, waarin goed verlichte, 
aan elkander grenzende zalen voor te zamen elf af
deelingen der tentoonstelling gevraagd worden. Deze 
zalen moeten zoodanig gelegen zijn, dat zij in de 
lengterichting kunnen uitgebreid worden. Zij moeten 
ook onderling met elkander in verbinding staan; iedere 
zaal moet ongeveer 1000 M 2 groot zijn. 

Art. 6. Er wordt verlangd: 
1». Een situatie van het geheele terrein, met aan

duiding der beplanting en van de plaatsen, waar kleinere 
gebouwen door exposanten kunnen opgericht worden. 
Alles op de schaal van 1 a 1000. 

2°. Plattegronden van alle bovengenoemde ge
bouwen, waaruit de inrichting en samenstelling goed 
is te onderkennen. Schaal 1 a 200. 

30. Aanzichten van de naar het plein gekeerde 
gevels der gebouwen en van het ingangsgebouw aan 
de Museumzijde, benevens de noodige doorsneden. 
Alles op de schaal van 1 a 2 0 0 . 

Een perspectievisch aanzicht van het plein kan ge
leverd worden in plaats van de gevelteekeningen, voor 
zoover namelijk de gevels in het tafereel vallen. 

Alle teekeningen kunnen als schets behandeld worden. 
4°. Een gedetailleerde begrooting wordt niet ge

vraagd. De ontwerpen moeten echter vergezeld gaan 
van een toelichtende memorie, waarin de wijze van 
constructie en decoratie moet zijn beschreven en waarin 
eene opgave moet voorkomen van het bebouwde opper
vlak , benevens een staat van den kubieken inhoud der 
verschillende gebouwen. 

Art. 7. De mededinging staat open voor alle in 
Nederland geboren of in Nederland woonachtige bouw
kundigen. 

Art. 8. De beoordeeling zal geschieden door een 
Jury, bestaande uit de heeren: Dr. P. J. H. Cuypers, 
architect en lid van den gemeenteraad te Amsterdam; 
J. J. van Nieukerken, architect te 's-Gravenhage; A. 
Salm G.Bzn., architect te Amsterdam en W. Schut, 
te 's-Gravenhage, aangewezen door het voorloopig 
Comité der tentoonstelling. 

Art. 9. Er worden uitgeloofd: een eerste prijs ad 
/ 400 voor het beste en der bekroning waardig ge
keurde ontwerp, een tweede prijs van ƒ 200 en een 
derde prijs van f 100 voor de ontwerpen, welke in 
de tweede en derde plaats een bekroning worden 
waardig gekeurd. 

Wanneer tot de uitvoering wordt overgegaan, bestaat 
het voornemen met den eerstbekroonde daaromtrent 
te onderhandelen. 

Na de beoordeeling zullen alle ontwerpen te Am
sterdam publiek worden tentoongesteld en tegelijkertijd 
het rapport van de Jury worden openbaar gemaakt. 

Art. 10. De ontwerpen, waaraan een geldelijke be
looning van ten minste f 200 is toegekend, worden 
het eigendom van het Comité der tentoonstelling, de 
overige ontwerpen worden, na afloop van de tentoon
stelling der ingekomen antwoorden, franco aan de 
inzenders teruggezonden. 

Art. 11. De bepalingen, vervat in art. 8 van de 
door het Genootschap „Arehitectura et Amieitia" uit
geschreven prijsvraag voor een schildersatelier, zijn 
ook in hun geheel op deze prijsvraag van toepassing. 

Art. 12. De ontwerpen worden ingewacht vóór of 
op den 16 December 1893 aan het adres van den 
1 e-Secretaris van het Genootschap „Arehitectura et 
Amieitia", American-hótel te Amsterdam; zij moeten 
uiterlijk 12 uren 's middags van dien datum zijn in
gekomen. 

11̂ " Afdrukken van liet piogramma met situatie-
fcekcning zijn, op franco aanvrage, bij den I c-Secre-
taris van het Genootschap A. et A. gratis verkri/ebaar. 

SOCIËTEITSGEBOUW TE H.VARLEM. 
In ons nommer van 15 Juli j.1. (bladz. 226 tot 228) 

werd het programma opgenomen van deze prijsvraag, 
waartoe alleen de in Haarlem wonende bouwkundigen 
ter deelneming werden uitgenoodigd. Op den gestelden 
datum van 1 September kwamen elf antwoorden in 
onder de volgende motto's: 

("4) ' 2 teekeningen. 

Q) b, 8 
Scul, 10 
Prijsvraag, 15 
September, (1 „ 
luie et Spera, 3 „ 
(v), 5 
AP>, 8 
Ibis, 5 
Excelsior, 6 „ 
Nihil sine Lahore, 9 „ 
In haast, 8 „ 
De Jury, bestaande uit de heeren Prof. E . Gugel 

te Delft, H . P. Berlage Nz. te Amsterdam, en 
J. Verheul Dz. te Rotterdam, toog dadelijk aan 
het werk en kende met algemeene stemmen den prijs 
van / 500 toe aan het ontwerp onder het motto A. B., 
ingezonden door de heeren S. Roog en Jb. van den 
Ban Pz. te Haarlem. 

w. <3. twee stel plattegrondenen 
gevelvarianten. 
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.0, 
Het Juryrapport luidt als volgt: 
AH. /Vnn. Wat verdeeling betreft, is goed rekening 

gehouden met de eischen van sociëteit en vestiaire; 
concertzaal, lees- en conversatiezaal liggen op de meest 
gewenschte plaats. De ligging ten opzichte van biljart
zaal en kolfbaan is goed, evenzeer die van het buffet; 
ook de privaten voor de sociëteit zijn goed geplaatst 
en dc ligging van den kelder is practisch. Ook boven 
is de indeeling goed, behoudens enkele ondergeschikte 
punten. 

Gevels en doorsneden. Deze zijn met het oog op 
de bouwsom eenvoudig en Hink en goed in karakter. 
De doorsnede maakt een aangenamen indruk. Het 
detail is serieus, het teekenwerk is verdienstelijk en 
het geheel eenvoudig en goed geconstrueeerd. 

(4) a. Plan. Voor den mooisten hoek is de kolf baan 
gebruikt, terwijl bovendien aan den hoofdgevel te 
veel ondergeschikte lokalen zijn geplaatst. 

Verschillende muren op de verdieping komen niet 
overeen met de muren onder. Het bovenlicht der 
biljartzaal is slecht opgelost. Van den tuin wordt te 
veel ruimte in beslag genomen. Het trapportaal is 
ondoelmatig van vorm. De woning van den kastelein 
is te hoekig van vorm en ligt te ver van de keuken. 

Gevels. Deze zijn niet onverdienstelijk geteekend, 
vertooiKn echter gebrek aan eenheid en onnoodigen 
opbouw. 

Het detail en de perspectief zijn echter loffelijk 
van uitvoering. De wijze van bewerking is over 't al
gemeen zeer verdienstelijk. 

Constructief is het geheel, zooals uit de doorsnede 
blijkt, niet onbedenkelijk; bovendien wordt het geheel 
veranderd, hetgeen onnoodig duur wordt. 

(^4) l>. Plan. De verdeel ing hiervan is nog minder. 
De communicatie is niet mooi. De hoofdtrap is zeer 
slecht opgelost. Van den hoek geldt hetzelfde. 

Dezelfde fouten van het vorige ontwerp zijn hier 
in nog sterker mate aanwezig. 

Gevels. Ook van de gevels kan ditzelfde worden 
gezegd. 

Het teekenwerk verdient echter allen lof en behoort 
onder het beste. 

Ibis. Plan. De distributie is zeer eenvoudig, de 
groepeering dsr zalen goed. De kolfbaan springt wel 
wat ver in den tuin voor. De vestiaire direct aan 
den ingang is niet zeer practisch. 

De toegang naar de groote zaal met vóór de 
schuine hoeken is afkeurenswaard. 

De damesprivaten zijn te smal. 
De toegang naar de bovenverdieping is uiterst be

krompen, terwijl de vorm der bovenzaal bepaald 
leelijk is. 

De woning van den kastelein is goed, doch de 
keuken voor een dergelijke inrichting veel te klein. 

De kelder is onvoldoende en niet ingedeeld, zooals 
voor een dergelijke inrichting behoort. 

Gevels cn doorsneden. De gevels hebben hun eigen
aardige verdiensten en zijn met smaak geteekend. 

De details der binnenordonnantie zijn wat al te 
sober; die van buiten beter. 

In haast. Plan. Een afzonderlijke toegang tot de 
sociëteit ontbreekt. 

Dat de privaten langs den toegang tot de concert
zaal gelegen zijn, verdient afkeuring. 

De ligging der kolfbaan midden in het gebouw 
bederft de geheele distributie, waardoor de biljartzaal 
ongemakkeljjk van vorm wordt. 

Zoowel onder als boven zijn te veel gangen. De 

keuken ligt geheel afzonderlijk. De kelder is niet 
goed gedistribueerd en kan niet goed worden verlicht. 

Gevels cn doorsneden. Deze zijn goed van silhouet 
en verdeeling en behoudens enkele storende fouten 
verdienstelijk. 

De doorsnede geeft weinig belangrijks te zien. Het 
detail zou bij uitvoering niet winnen. 

September. Plan. Dit maakt op het eerste gezicht 
een goeden indruk, maar bij nader inzien vertoont 
het belangrijke gebreken. 

De verbetering van den toegang tot de concert
zaal is kostbaar cn slechts ten deele gelukt, daar de 
trap in zekeren zin den toegang verkleint; de vestiaire 
is te klein. De sociëteitszalen zijn goed gegroepeerd, 
doch onderling slecht verbonden, daar men niet direct 
van uit de conversatiezaal in de leeszaal gaan kan. 

Vestiaire, buffet en dessertkamer zijn gebrekkig 
verlicht; daarentegen zijn het buffet en de veranda aan 
den tuin zeer goed. Ook is er weinig van den tuin 
weggenomen. 

De keuken in het sousterrain is slecht verlicht en 
ongunstig gelegen ten opzichte der bovenlokalen. De 
kelders zijn te klein. 

Hoven is de restauratie ongunstig gelegen met het 
oog op den toegang. De woning van den kastelein 
is goed, doch ligt ten opzichte van de keuken te ver 
verwijderd. 

Gevels Hun silhouet is te ongunstig ten gevolge dei-
vele sprongen en verschillende afdekkingen; verder is 
ook de conceptie wat gezocht en druk. De details zijn 
goed geteekend en verraden hier en daar een ge
oefende hand. 

(VJ Plan. Dit komt de jury te veel versnipperd 
vnor; er zijn te veel gangen. Waartoe is de ingang 
aan de steeg noodig ? 

He wijze waarop de kolfbaan in den tuin voor
springt , maakt de veranda te smal en ongezellig. 

De lokalen zijn te veel verspreid. 
De drie buffetten liggen niet bij elkaar, waardoor 

de geheele dienst zeer ongerieflijk is. 
De geheele indeeling, met ten deele 4 verdiepingen 

boven elkaar, is te ingewikkeld en dientengevolge ge
heel onpractisch. 

Gevels. Het wekt verwondering, dat de ontwerpei-
het oude gedeelte heeft laten staan, hetgeen vermoe
delijk voor de bouwsom is gedaan, doch niet had 
behoeven te gebeuren bij eenvoudige indeeling. 

De nieuwe gevels zijn wat eentonig, doch zouden 
met weinig meer kosten aan den onderbouw goed 
voldoen. 

Het detail is verdienstelijk. 

Prijsvraag. Plan I. De schuine ingang met lange 
gang neemt het mooiste gedeelte van het plan in 
beslag en schept de grootste moeilijkheden. De toe
gang tot de groote zaal is daardoor ongelukkig. 

Het geheel is uiterst onpractisch ingedeeld. De 
bestaande ingang naar de concertzaal is nu vervangen 
door een zeer bekrompe gang. 

/'lan 2 heeft hetzelfde gebrek. 
Gevels. Deze zijn onrustig en missen het gewenschte 

karakter. De hoektoren is veel te massief. De details 
zijn zeer verdienstelijk en trekken bijzonder de aandacht. 

Fae et Spera. Plan. De benedenverdieping is, wat 
de hoofdvertrekken betreft, uitmuntend gegroepeerd. 
Er is plaats gemaakt voor een balkon, dat zeer 
practisch is, doch daarvan is niet geprofiteerd. 

De kolfbaan is onvoldoende, wat de plaats voor 
de toeschouwers betreft. De toegang naar boven tot 
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de groote zaal is slecht en dc woning van den kaste
lein onpractisch. 

Den kelder onder het oude gebouw tc plaatsen is 
onpractisch; deze heeft gebrek aan licht; de provisie 
heeft licht noch lucht 

Gevels en dooi snede. Deze missen alle verdiensten; 
er is een opmerkelijk contrast met de verdiensten van 
den plattegrond. 

Het teekenwerk is zwak. 
Seul. Plan. De verbinding der hoofdlokalen is 

gebrekkig; overigens ligt de conversatiezaal goed. 
De lange gang naar den tuin is overbodig. De 

tuingevel is verbrokkeld, zoodat de ruimte die bezijden 
overschiet onbruikbaar is. 

Een buffet in de sociëteit ontbreekt. Geen der 
hoofdzalen heeft directe gemeenschap met den tuin. 

Het portaal aan den hoofdingang is leelijk. Op de 
verdieping ligt de keuken zeer ongunstig; er zijn te 
veel portalen. De restauratiezaal is slecht gelegen, 
terwijl de kasteleinswoning te groot is. 

Gevels en dooisncden. Deze zijn onvoldoende. 
Nihil sine Lahore. Plan. Dc toegang tot de sociëteit 

is bekrompen cn onpractisch. De bestuurskamer aan 
den mooisten hoek van het gebouw is gebrekkig 
gelegen; deze behoort bovendien op de verdieping 
thuis. 

Overigens bezit de plattegrond veel verdienste. 
Op de verdieping is de keuken wel wat bekrompen. 
De indceling en omvang van den kelder zijn on

voldoende. 
Gevels en dooi sneden. Deze missen alle verdiensten. 
Het teekenwerk is droog. 
Excelsior. Plan. Het is een gebrek dat de sociëteit 

geen afzonderlijken toegang heeft, hetgeen wel niet 
direct gevraagd werd, maar de Jury als vereischte 
voorkwam. 

De lokalen zijn goed gelegen. Het schijnt wen
schelijk de biljartzaal met de conversatiezaal te ruilen. 

Door het weglaten van den tweeden ingang heeft 
het plan dus groote- eenvoudigheid gekregen. Ook 
de bovenverdieping is verdienstelijk. 

Gevels en doorsnede. Deze zijn van veel minder 
qualiteit en hebben geen architectonische verdiensten. 

De details zijn niet slecht, maar zonder artistieke 
waarde behandeld. 

De Jury hield naar aanleiding van haar onderzoek 
de volgende schiftingen. 

Bij eerste schifting vielen uit volgens deze volgorde: 
Excelsior. Nihil sine Lahore. Sen/. Pac et Spera en 

Prijsvraag. 
Bij de 2e schifting. (\\, September en In haast. 

Bij de 3e schifting, /bis en (^) b, zoodat ter 

laatste beoordeeling overbleven (~^) a en A/1. 
Van deze twee ontwerpen scheen A/1 het meest 

aan de gestelde eischen te voldoen, èn wat indeeling 
cn wat architectuur betreft. Ook met het oog op de-
beschikbare bouwsom verdient dit ontwerp de voor
keur, daar hier de bestaande toestand van toegang 
concertzaal is behouden. Ook wat practische uitvoer
baarheid en degelijke uitvoering betreft, geeft dit 
ontwerp den besten waarborg. _ 

De eenheid van architectuur wordt bij ( 4 ) a gemist. 
Het geheele plan AH leent zich uitnemend voor 

practisch gebruik. 
Conclusie. 

Met het oog op den goeden toestand van het 
gedeelte dat kan blijven bestaan , uitgezonderd de 

gevel, en met de beschikbare bouwsom, die de-
Jury echter wel wat gering voorkomt, komt 'tder 
Jury voor, dat aan het project, motto All, wegens 
de serieuze oplossing, de haar toeschijnende betrouw
bare begrooting en de geheele behandeling, de voorkeur 
verdient boven alle andere ontwerpen en de Jury 
daarom voorstelt den prijs aan ditontwerp toe te kennen. 

Bij eventueele uitvoering zullen naar het oordeel 
der Jury enkele onderdeelen nog eenige wijzigingen 
behoeven . doch het komt haar voor dat de ontwerpei-
van dit serieuze werk deze bij nadere uitwerking van 
zelf wel zal vinden, zoodat zij tot eene nadere opnoe
ming daarvan geen aanleiding vond. 

Deze beoordeeling geeft een onzer lezers aanleiding 
tot de volgende ontboezeming: 

Geachte heer Redactew , 
Met verzoek dit stuk een plaatsje in uw veelgelezen 

blad af te staan, zend ik u hierbij een afschrift van 
het juryrapport, in de meening dat het stuk van de 
vaardige hand van den heer Berlage, rapporteur van 
de Jury, wellicht beter begrepen zal worden door 
uwe lezers dan door het meerendeel van de bezoekers 
der tentoongestelde teekeningen. 

Het meest is, volgens deze laatstcn, gelet op het 
teekenwerk en om dit te bewijzen, liet iemand mij de 
beoordeeling van het eerst en het laatst afgevallen 
ontwerp ter vergelijking lezen. „Wat blijft er van 
dat laatste plan over, dan alleen dat het teekenwerk 
goed is" -— riep de man uit — ; „is dit hoofdzaak? 
Het zijn toch geen schooljongens meer!" 

Een tweede, als meer practisch bekend staande, zou 
gaarne het oordeel van de Jury hebben vernomen of 
dc ingeleverde plannen hetzij als geheel of in hunne 
onderdeelen, in werkelijkheid goed zouden voldoen; 
het teekenwerk — meende hij — was voor een architect 
maar een hulpmiddeltje, de werkelijkheid hoofdzaak. 

Een derde was van oordeel dat men topgevels, die 
zich tot op eene hoogte van 17 a I S meter verheffen 
in een straat van 6 a 7 meter breed, niet kon zien en 
de jury moest ook daarvan iets gezegd hebben. 

Een vierde stelde hem gerust met de opmerking dat 
de Jury dit ook wel wist en ter plaatse de plan
nen had beoordeeld; zoo iets was echter bijzaak, want 
men kon er altijd niet op letten waar een gebouw 
kwam te staan; het gebouw was hoofdzaak, de omgeving 
bijzaak. 

Maar een vijfde beweerde dat het niet aanging om 
van de overburen te vergen, dat zij hun dakpannen 
lieten stuktrappen door menschen, die de gevels goed 
wilden zien; bezondigden dc inzenders zich door het 
ontwerpen van zulke toppen of torens, dan moest de 
jury hen dat onder het oog brengeit. 

A l zulk gesnap moest ik aanhooren en wel ten 
gevolge van het lezen van het jury-rapport en om 
dit in handen te krijgen , vertelde ik aan de heeren 
dat het zoo nuttig zou zijn elk plan na tc gaan met 
de memorie van toelichting in de hand. 

Ieder nam nu een memorie, maar wat werd ik 
verrast door al de gelukkige gezichten van die memories; 
het was of zij zeggen wilden : „voor het eerst genieten 
wij nu de eer van gelezen tc worden !" 

X. 

AKHITECTURA J:T AMICITIA. 
Het Genootschap Ai chitcctui a ct Amicitia te Am

sterdam schreef voor het jaar 1892/93 een vijftal prijs
vragen uit, waarvan het programma in het nommer 
van 9 April 1892 (bladz. 123 tot 125) werd opge
nomen. De deelneming aan de algemeene prijsvragen 
stond voor alle leden van A . et A . open, terwijl alleen 
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de gewone leden konden mededingen naar de beide 
gewone prijsvragen. 

De uitslag is de volgende: 
l e. Algemeene prijsvraag: „Ken monumentale brug 

over een rivier". Prijs niet toegekend; premie, ver
hoogd tot /'75 , aan het ontwerp Amstel, van den heer 
W. Kromhout Cz. te Amsterdam; een geldelijke tege
moetkoming van / 40 aan het ontwerp A van den 
heer A. Schelling Jr. te Delft. 

2e. Algemeene prijsvraag: „Ken protestantsche dorps
kerk". Toegekend een geldelijke belooning van / 50 
aan het ontwerp Half Eén. Den ontwerper wordt 
verzocht verlof te geven tot het openen van zijnen 
naambrief. 

3e. Algemeene prijsvraag: „Ken marquise van ge
smeed ijzer". Prijs toegekend aan het ontwerp IJzel 
en IMOII, van den heer W. Kromhout Cz. 

ie. Gewone prijsvraag: „Ken buffet voor een eet
zaal". Van dit ontwerp is het jury-rapport nog niet 
ingekomen. 

2e. Gewone prijsvraag: „Ken titelvignet voor een 
bouwkundig weekblad". Prijs toegekend aan het ont
werp A", van den heer K. De Bazel Jr. te Amsterdam 

B I N N E N L A N D S C H K B K R I C H T E N . 
A R N H E M . Onderstaande circulaire werd deserdagenMU patroons 

en werkgever! rondgezonden. 
„Reeds jaren is, zoo goed door patroons als door arbeiders, 

ingezien en besproken dat de toestand, en voornamelijk die der 
arbeiders, veel, zeer veel te wenschen overlaat. Doch tot heden 
is dit, helaas! altijd nog bij bespreken gebleven, alhoewel een 
ieder het als een treurige zaak beschouwde; men heelt het, trots 
dat alles, bestendigd, of helpen bestendigen. 

„Overbekend is bet, dat de loonen thans vnrieeren van 7 tot 
11 gulden per week. Ihit nu met zulk een loon, zelfs liij de 
gunstigste omstandigheden, niet is rond te komen, zal wel aan 
geen twijfel onderhevig zijn. 

„Ons tevens bewust zgndo, dat hij die hier liet meest onder 
lijdt, niet gchuut is, met steeds maar verzuchtingen tu slaken, 
maar dat hij tier en vrij, zonder ophouden, het onder oogen 
en ooren moet brengen van hen, die hierin verbetering kunnen 
aanbrengen, zond de Afd. Arnhem van den Tiinmerl.-bond dezen 
zomer een circulaire aan alle vakvercenigingea en corporation in 
Arnhem, ten einde medewerking te verzoeken in het verkrijgen 
van hooger loon. 

„Hierin zijn wij geslaagd, en een 16-tal vereenigingen zonden 
twee afgevaardigden uit hun midden. Op deze vergadering werd 
de volgende motie aangenomen: Om het thans bestaande loon 
met 20 % te verhoogen, ingaande op 1 febr. 1894. en een ver
gadering uit te schrijven, mu met de patroons in overleg te 
treden. 

„Overtuigd als wjj zyn, dat in deze. zoo ernstige zaak vrij niet 
te vergeeft een beroep doen, noodigen wjj de patroons uit om 
op een vergadering te verschijnen, die plaats zal hebben op Dins
dag 20 September 18!);), 'aavonds te 8 uren, in het Centraal-
gebouw, Bakkerstraat". 

Deze circulaire was namens de volgende vereenigingen ouder-
tcokend: 

Algem. Ned. Werklioden-verbond, Algem. Nod. Werklieden
verbond Patrimonium, Ned. Int. Nat. Sigaren- en Tabakbew.-
bond , Metaalbew.-vereeniging St.- Klojj, Meubelm.-vereen.ging 
Keudracht, Sehilders-vereenigiug De Vrijheid, Timmerlieden-vereen. 
Kendracht maakt Macht, llandw.-vereenigiug, Algem. Ned. Typo-
grafen-bond, Typogr.vereeniging Door samenwerking één, vereeni
ging (iemengd Ziekenfonds, Seïiildersvereen. St.-Lucas, Ned. ijzer
en metaalbew.-bond, Tiinmerl.-vereen. St.-Jozef, Behangers-vereen. 
Help l' /elven, Werkmans-vereenigiug. 

Op het bepaalde tydstip waren op de bovenzaal van het Con. 
traalgebouw vele werklieden en enkele patroons tegenwoordig-
De Voorzitter deed mededeeling van een schrijven van „llaud-
werksbloci", waarin deze vereeniging te kennen geeft, dat er op 
de door haar gehouden vergadering enkele patroons waren die 
niet tegen loonsvorhooging waren gekant. 

In een schrijven vun de firma Van Mastrigt A Verhoeven werd 
mededeeling gedaan dat zy ten allen tijde voor hunne gezellen to 
spreken zyn over mogelijke belangen en nimmer weigerachtig 
blyven om aan matige eischen tegemoet te komen. De voorzitter 
vond dit schryven niet opbeurend. Waar een 17-tal vereenigingen 
zich hebben vereenigd om eene billyke verhooging van loonen te 
verzoeken, daar is het bedroevend te zien hoe weinig nota genomen 
wordt wanneer het de belangen van den werkman geldt. Ily dankt 
echter de aanwezigen voor hunne opkomst en hoopt dat de bespre
kingen tot eenig nut zullen leidon. 

Door rele aanwezigen werd het voor en tegen van de verhoo
ging der loonen besproken; vele sprekers dwaalden echter geheel 
van het onderwerp at', anderen brachten onverkwikkelijke op- en 
aanmerkingen op het tapijt, cn het ontbrak helaas niet aan de 
overbekende beschouwingen over de bazen en kapitalisten, zoodat 
de avond reeds ver gevorderd was, zonder dat er iets was besloten 
Eindelijk werd een gecombineerd voorstel van een paar sprekers 
aangenomen, waarby besloten werd dat de verschillende vtikver-
eenigingen zich eerst elk met hunne patroons in verbinding zullen 
stellen, en daarna eene algemeene vergadering uitschryven. 

Algemeen was men van oordeel dat er te veel moeilijk lieden te over
winnen waren om op eens de loonsvorhooging te kunnen inwilligen. 
Men denke slechts aan den loonstaudaard in de bestekkeu van 
Waterstaat, (ienie, Provincie enz. voor meerder werk, om dadelyk te 
zien dat hy eene loonsvorhooging de aannemer van het werk geheel 
de lydcude party zou zyn. Kr moet een loonstaudaard worden vast
gesteld voor de verschillende vakken; eerst dun kan men tot een 
practisch resultaat komen. 

Dat dc loonen van /'7 tot ƒ10 voor den werkman te laag zyn 
om rond tc komen, werd in tie discussicn tloor een der werklieden 
aangetoond, door het geven van een lijstje van dc behoeften van 
een gezin per week, bestaande uit man, vrouw en 3 kinderen: 

huishuur . . 
brood . . . . 
aardappelen 
boter . . . . 
koffie . . . . 
thee 
zeep 
zout 

f 1.50 
2 

ii — 
„ ï.— 
„ 0.5U 
„ 0.40 
„ 0.10 
„ 0.20 
„ 0.10 

transport. . 
vleesch . . 
groenten.. 
needing . 
ziekenbus . 
diversen . 
petroleum 
melk . . . 
steenkolen 

5.80 
1.00' 
0.70 
1.2» 
0.25 
0.15 
0.15 
0.H0 
0.40 

trimsportecren /' 5.80 Totaal . . . f 10.— 
Hierbij is voor onderbond ineubiluir, tabak of elke andere kleine 

behoefte van weelde niets gerekend. 
*) 1 ons vloesch en '.- ons vet per dag. 

PKRSOXALIA. 
— By den Waterstaat in Xederlandseh-

indië is benoemd tot hoofdingenieur le k l . 
de hoofdingonieur 2e k l . A. I>. J. (ïroene-
ineüer en wegens ziekte, eervol ontslag 
verleend aan den opzichter 2e kl . "W. L. 
.Mulder. I>e opzichter lc k l . 1'. I.iebtliart 
werd op ver/oek eervol uit 's lands dieuBt 
ontslagen. 

— Itjj den aanleg van Staatsspoorwegen 
op Java /ijn benoemd tot hoofdingenieur, 
dc hoofdambtenaar op non-activiteit It. 11. 
J. Spanjaard; tot bouwkundig ambtenaar 
2e k l . dc opz. l e kl. J. (1 melig, zich noemende 
.Meijling en de opz. le kl . J. M. van Zeventer; 
tot opz. Ie k l . de opz. 2c k l . F. do Vink; 
tot opz. 2o k l . de opz. 3e k l . ('. J. Tiriou. 

— By de exploitatie der Staatsspoorwegen 
op Java is benoemd tot opz. l e k l . de ambte
naar op wuchtgeld II. Kooper. 

— Door den Minister van Koloniën is 
de heer J. Haringbuizen gesteld ter be
schikking van den Oouverncur-Uenoraul van 
Nederl.-Judië om to worden benoemd tot 
adsp.-ing. bjj den waterstaat eu de burgerl. 
werken daar to lande. 

— Hij Kon. In-sluit is benoemd tot Rijks
commissaris by do Maatschy. tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen cn by du Hollandsche 
IJzeren Spoorw-eg-maatschjj., Jhr. Mr. W.Six, 
oud-Minister van Hinneal. Zaken, to 's-Ora-
venhagc. 

— De Oher-haurath Heinrich Lang, hoog-
lceruar aan de technische hoogcschool te 
('urlsruhc. is den 4n September in den 
ouderdom van 6» jaren overleden. 

— De architect J. G. J. van Roosnuilou 
overleed den le September to Leiden iu 
den ouderdom van nagenoeg 80 jaren. Boor 
verzwakte gezondheid daartoe gedwongen, 
onthield do waardige man zich de laatste 
joren zyns lovens van nllon arbeid. De ovor-
ledenc wydde zich in hoofdzaak aan de be
trekking van hoofdleeraar voor de bouwkun-

| dige vakken aan do gomeentoljjke tooken-
school te Zwolle. 

— Ben civiel-ingenieur D. J. van Lennep 
is met ingang van 1 Januari 181)4 eorvol 
ontslag verleend als tydeiyk adj.-ingenieur 
by de werken va.1 het Mcrwedekunaal. 

— De hoer P. AV. Whitman te Ouden 
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buitengewoon opzichter bij het onderhoud 
der voltooide werken van het Merwedc-
kanaal. 

— De heeren A. van (reel en A. van der 
Werff Jr. zyn tot 28 Sept. 1894 gecontinu
eerd als buitengewoon opzichter bij het 
vormen van een gedeelte rivier van af den 
Hoogen .Maasdijk, ten westen van Heugden 
tot voorbij het Oude Maasje nabij Hagoort, 
en de heer J. O. Kcijnders tot 1 Mei 1894 
Kij het verrichten van peilingen in het 
I'annerdenscli kanaal, den Nciler-liijn en de 
Lek. 

— Te Ooststelliugwerf is tot gemeente-
architect benoemd de heer H. Bcetsma 
Vryburg, tijdelijk provinciaal opzichter te 
Assen. 

— De heer J. Dona te 's-Gravenhage is 
voor den cursus 1893—94 weder benoemd 
tot onderwyzer in het hnndteekenen aan de 
herhalingsschool aau de Duinstraat tc Sche
veningen. 
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VACANTE HF.TKEKKIXGEX. 

— Leeraar i n het bouwkundig 
teekenen oan de gcmeentetcekenBcliool te 
Bergcn-op-Zoom. Jaarwede / 600. AdreH vóór 
10 Oct. aan den President der bestuurscom
missie. (ZU aiiveit. in no. iï!ï.) 

— Hoofdopzichter by do gemeente
werken te Dordrecht. Jaarwedde ƒ1800 a 
/1C00. Adres ter secretarie vóór 15 Oct. 
(Zie advert, in no. 30.) 

— Bouwkundig teckenaar voor 
een paar maunden, een keurig nette hand 
schryvende. Adres onder no. 241144 aan het 
bureau der A'. A'ott. O. 

— Practisch ervaren opzichter 
te Zutfen. Salaris fW a /'70 per maand. 
Adres vóór 10 Oct. aan den gemeentearch. 
F. H. van Etteger. ('/.ie advert* in no. 39.) 

ADVERTENTIËN, 
" G E V R A A G H te ZÜTPHEN: r e » 
praktiHi-li ervaren 

O P Z I C H T E R , 
bij bet bouwen eener nieuwe school. 
Salaris /'OO af*• per maand. Adree, 
met opgaaf van vroegeren werkkring, 
vóór 1(1 October a. s. aan den Gemeente-
A rchitoct F. II. VAN ETTEGER. 

Bij de GEMEENTEWERKEN te 
DORDRECHT, wordt gevraagd oen 

0 -

Aan il< 
jaarwodd 

betrekking is verboni 
v a n / • W O O . ü / HIOO. 

Sollieitatiestukken vóór of uiterlijk op 
15 O C T O B E R l H » : t k o x t e l o o N 
in te zenden ter Secretarie van de 
Gemeente Dordrecht. 

H.H. ARCHITECTEN. 
Een K O I W H . O P Z I C H T E R , 

prar t inch en theoret iseh ontwik
keld en goede getuigschriften kunnende 
overleggen, / .««'kt plnatNiiig. 

Br. fr. lett. E , bockli. Y B B VBIOS 
& Co., Velp hij Arnhem. 

AANBESTEDING. 
Het COLLEGE van REGENTEN 

over de Godshuizen en den Algei tien 
Arme te 'iHERTOGENBOSCH, zal 
up V r i j d a g 1 3 October XHW.i n-
in. H ure, aldaar in een der lokalen 
van het Oude mannen- eu Vrouwen, 
huis, in het openbaar 

Aanbesteden: 
H e t bouwen v a n eene V i l l a , 

v o o r ÏO i-iiMtige vrouwe
l i jke verp leegden , n a b i j 
het G e n e e s k u n d i g Ge-
Mticht op het landgoed 
„ V o o r b u r g " , o n d e r de ge
meente V u c h t . 

Het bestek en de teekeningen liggen 
ter inzage op het Centraalbureau, Gast
huisstraat, alwaar bestekken, op franco 
aanvrage,cn gecalqueerde teekeningen, 
voor zoover de voorraad strekt, tul 
/ :t.OO per stol te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing op het terrein. Dinsdag 
10 October n. in. 3 ure. 

Nadere inlichtingen geeft de Architect 
bij de Godsbuiz.cn T u . J . K I . O M P K R S 
te 's-Bosch. 

Aan de Gemeente-Teekenschool 
te Bergen-op-Zoom 

is tegen 1 N O V E M B E R e. k. tc ver
vullen de betrekking van LEERAAR 
in bet 

BouwkundigTeekenen, 
op een jaarwedde van 6 0 0 gulden, (S 
lesuren 's weeks.) 

Brieven en stukken franco vóór 10 
O C T O B K R a. s.. aan den President der 
Bestuurs-('ommissie aldaar. 

AANBESTEDING 
op IMiiMdag 10 October IHBS 

te il uren zal in het koffiehuis UK 
R O O D F, L F . F . I W Vijgendam te AM-
STEBDAM worden aanbesteed : 

H e AOHIV v a n een fabrieü 
remr gr n Ir ruineer/Ir en el li 
met Mielelltttia. machine-
Hamer. inteereletmletl. berg-
ttlaal», boeentcotting. en 
v e r d e r bexrl ireven w e r k e n 
i n de te Spaartttlammer-
etireirottlraal te Amaler-
eltim. niet de l e v e r i n g v a n 
al le m a t e r i a l e n en arbeiilo-
loonen . 

Het bestek is ail /'O.OO te verkrijgen 
ter stoomdrukkerij van ROKI.OI-'l-'/F.X 
en J l l 'BN'KR. N.-%. Voorburgwal te 
Amsterdam. De teekeningen liggen ter 
visie in de Uoode Leeuw. Inlielltingeil 
geven de architecten A . L . V A N G E N D T 
en J . (I. V A N G K N D T A l . z s . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Mlintelag den 17don Oc

tober Isi1t:i. des namiddags ten £ 
vete (locale tijd), aan bet Centraalbureau 
dor Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen hij de Moreelse Laan 
te Utrecht, van: 

B E S T E K No. 638. 
H e t m a k e n v a n de g r o n d 

w e r k e n , het leggen v a n 
sporen en wiNtteltt en het 
l everen en leggen v a n 
ke ibeHtrat ing met b i jbe -
hoorende w e r k e n ten be
hoeve v a n het s tat ion 
Z « I . I M H t i : ( I IT. 

R e g r o o t i n g I" 1 M M . -
De besteding geschiedt volgens § 2t» 

van hot bestek. 

liet bestek ligt van den 26lï September 
1S'J3 tor lezing aan het Centraalbureau 
bij do Moreelfte Laan on aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur W . 
HOEUFFT te Botterdam en \»Of franco 
aanvraag (por brief) aan genoemd Cen-
traalbureau (Dienst van W e g e n Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 
f 1..ÏO. 

Inlichtingen worden gegeven aan hot 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectio-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den '.bleu October 1 8 9 8 , ten 1 0 uur 
voormiddag t West Europeesche tijd). 

U T R K C H T , don23sten September 1HU3. 

Ij t a v w * » » * * 8 6 , r r , f ^ r / # i l! 
Is 1 * W F A B R I E K E N K A N T O O R : " S j ift : L Oranjeboomstraat 54. 
" a SPECIAAL INGERICHT voor de vervaardiging van 
X e r i e t m a r m e r en g r a n i e t , Schoors teenmante l s , L a m b r i 
s w Keer ingen , P u i e n , K o l o m m e n , P i l a s t e r s enz. 

C a r r a - % ? 

I N A L L E K L E U R E N E X A F M E T I N G E N . 

BENNEWITZ & C° . 
Papierstuc - fabrikanten. 

D A M R A K 8 5 , A M S T E R D A M . 
bevelen hun reeds zon gunstig bekend fabrikaat 

aan tot decoratie vnn Plafonds en Wanden, looals 
' ï Kroon, Koof. Perk cn andere lijsten, RoastttSL Üeur-

h«'kroningen enz ter ireheole vervanging van st-ikadoor-
werk ; het laat zich zeer gemakkelijk en tegen ulles beves

tigen, is zeer licht, tegen vocht en vuur bestand, direct te 
bene bilde ren, eigent zich zoowel voor nieuwo als te modernise** ren 

gebouwen en ka i bij verhuizing zo- tier g vaar voor breken afgenomen 
en in de te betrekken woning bevestigd worden. Het lastige witten 

vervult en ongelukken, door afvallen, zooale bij gips dikwijls voorkomt 
ï y n totaal onmogelijk Geïllustreerd monsterboek it f 1 — verkrijgbr 

TAB Staal of van H o s t worden MIHU 1*60 
onder garant ie geleverd door den uitvinder 
en fabrikant W I L H E L M T 1 L M A W N , 
KemNf held. 

Oeneraal Agent voor Nederland en Koloniën: T. G. TISSOT J r , AMSTERDAM» 

ROLLUIKEN 
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THEOI). 1̂ 1.31*1 >. BIERIIOHST, Haarlem. 

A B R I K A N T van M a r m e r - M o z a ï e k - , (irmdte-, H o u t e n P a r k e t - en l l o u t g r u n i e t v l o c r c n 
uit de FABRIEK van O T T O S K X I X K & C o . to M*ol»chaussel. 

K e n i g CoiirvHMioniiriN voor Xeder-
ainl van ile 

L a v a c c i i i c n t i l c c l c i i cn 
(«cw elffea |t|»cn 

uit dc Kubrick van den Ingenieur O T T O 
H ö K I . K X . tc ÊMuffeit «/iT. 

Sch i t terende rcNIlltnteil met «ie te 
H e r l i j n g e n o m e n v u u r p r o e v e n . 

Goedkooper en boter dan Coment-IJzer 
werken. systeem-MO.NI.ER. 

Op de Technische Hooge 
school tc Miinenes» genomen 

• t . Proefbelastiiigen hebben 
getoond dat L a v a - C e m e n t 
G e w e l f k a p p e n , S» cM. dik 
cn slechts 45 KG. wegend 
bij eene .spanning van lO.» cM. 
»«, Ut» K(i. gedragen hebben. 

Men verlange PROSPECTUS 
onder opgave van .l inten of 
SelictMen. 

BRANDVRIJE « « « « e l „„ h . a U u > . 

•O» _ TRAPPEN van 
HOUTGRANIET. 

In DE OPMERKER ran ƒ.0 Augustus wordt uitvoerig bericht over de yunstv/e resultaten, cerkreaen bij de 
uitrproeven tc Herlijn met HOI TtiH I » MET en H&Mil.F.Xs V KIIKXTlii'.lV KM,t'HAM*l'i:X. 

I'erHuneel-, A d m i n i s t r a t i e - en A d v e r t e n t i e - B u r e a u . 

4 . I I . I I t ltl». M O K K E L A AII & CO, 
ii It I .11 It I it <« IV A l i 9. A U N T K K O A . l l . 

Itelastcn zich •pecinal niet aan- cn Verkoop van suliOe zaken. 
Het plaatsen en aannemen van flink Personeel bij liouwonderneniingon, Stoom- en 

Machinefabrieken. 
Het IncaHNeerru van schuldvorderingen tegen / .rei itig tarief, eu het verleenen 

van bijstanil in alle mogelijke zaken. 
Plaatsing van advertentiën in Dag, Week- en Advertentiebladen iu \ederlau<l cn 

zijne K o l o n i ë n zonder prysverhooging. 
Inlichtingen op fmnco aanvrage gratis. - Kantoor geopend van »—7 uur. 

W. H. INGELSE. 
I -114 l.-l.-l I. 

S P E C I A L I T E I T in R K K L K K -
I H X t ^ S S T O l ' vour S t o o m k e t e l » 
cn Itulaten. 

P. IYI. KALIS LZN. 
X i e u w e H a v e n :{.>. Itetlle-rtletin, 

i houdt in voorraad tegen concurreerende 
prijzen A n k e r s , K e i tinken. Heugel- n 
l'InntNluilingN. a l l e soorten T o u w eu 
verdere Aannemers- en Machinekamer-
licliorfteii. 

ASPHALTFABKIEK. 
Fnl 

MEIJJES en BOSCH, Wiihe. bij Zwolle. 
van A a p h n l t d u k p a p i e r . Ittoleerplaten. C a r b o l i n e u m en/. 

*S*r~ S| ialiteit: H O I T< K 1 I K X T O A K K X (verbeterd ftvftteem 
HiiiiNlei). U A K K X met l» l I t l i K I . K ASI>IIA L T B E I I E K K I X » 
onder xeM j a r i g e g a r a n t i e . 

M O N S T E R S en P R I J S O P G A V E N o] .vraag g r u t i » en franco . I 

3*8 

OELINT&G°.,Rottrrdam 
NIEUWE HAVEN N°. 39. N.Z. 

KrootNte Magazijn van Parke t - en 
WandtegelN. V r a a t d e s s i n » enz. 

J ( . G . T E L E N G o , L w f a É D 
STOOMFAIÏKIKK VAN 

Frie fiche Machinale goudgele Siersteen en 
: Gele handvorm Metsel- cn Straatsteen 

Monsters op aanvrage grat is . 

| V E R H A X D K I S T E X volgens -̂
|A. V. levert 

H I L L E N EN C ° . 
F a b r i e k v a n VerbandwtonTen. 

AH IV MM KM. 
Ter drukkerij der Vennoots. „Het Vaderland" 

D E TENTOONSTELLING T E CHICAGO. 
XIII. 

Reeds vroeger vermeldden wij met een enkel woord 
dc Midway I'laisancc, het deel van de tentoonstelling, 
waarop het meeste de benaming van „Worldsfair" of 
wereldkennis van toepassing is. Wij willen hieraan nog 
enkele bijzonderheden toevoegen. 

Van het groote rad, welks middellijn gelijk aan 
de hoogte van den Amsterdamschcn Westertoren is 
en dat als reusachtige Turksche schommel dienst doet. 
spreken wij hier niet. Zeker vormt het voor het 
groote publiek „the great attraction" en is het ook 
uit een constructief oogpunt merkwaardig genoeg, 
doch daar wij in hoofdzaak ons tot het esthetische 
gedeelte van het bouwvak bepaald hebben, willen 
wij aan dit rad geen nadere beschouwingen wijden. 

De Midway I'laisancc bestaat eigenlijk uit een 
lange, westelijk loopende straat, aan weerszijden 
waarvan een groote verscheidenheid van „shows" 
uit alle hoeken van dc wereld gezien kunnen worden. 
Verschillende meer of minder beschaafde natiën laten 
zich daar in dorpen kijken en, hoewel het niet ont
kend kan worden, dat veel van hetgeen hier te zien 
wordt gegeven, er in de eerste plaats op berekend 
is, om de nieuwsgierigheid van den bezoeker te 
prikkelen cn de dollars uit zijn zak te halen , is het 
geheel toch interessant genoeg voor hem, die dc 
zeden en gewoonten der verschillende volken wil 
bestudeeren. 

Vooral bij de minder beschaafde volken zijn de 
zeden anders, dan wij hier in Amerika gewend zijn, 
en vooral de tentoongestelde exemplaren van het 
vrouwelijk geslacht schijnen het niet al te streng 
met de hier gangbare moraal te nemen. Dc eerzame 
Amerikaansche jongelingen hebben echter flinke ver
dedigers gevonden in een (oude-) damescomité, dat 
reeds heeft weten te bewerken, dat de Perzische 
schouwburg, die vooral aanstoot gaf, gesloten werd. 

Als men de straat betreedt, ziet men in de eerste 
plaats het Iersche dorp, welks gebouwen van staff 
zijn; ook Blarney Castle, hetwelk aan het einde van 
het dorp te zien is, bestaat uit dit materiaal. Hoewel 
de huisjes met hun strooien daken zeker schilderachtig 

zijn, levert het geheel uit een oogpunt van kunst 
toch niet veel belangrijks op. 1 Iet eigenaardigste is 
wel het Keltische kruis op het dorpsplein, waarbij 
Patsie Flannigan haar „gig" danst, of „Kathleen 
Mavourneen" zingt. 

Aan dc overzijde van de straat is een panorama 
van de Alpen tc zien. Hier kan zelfs de grootste 
purist heengaan, want de dames, die, ter verhooging 
van het effect daarbij haar „jodlers" laten hooren, 
zijn achter het panoramadoek verborgen. 

In dc nabijheid ziet men glas spinnen, iels verder 
zijn Venetiaanschc mozaïekwerkers aan den arbeid. 
Nu komt het dorp uit Nederlandsen Indië, hetwelk 
hier zeer de aandacht trekt. doch dat voor hem , die 
in 1883 te Amsterdam of in 1889 te Parijs was, 
niets nieuws heeft. De bamboehuizen op palen met 
hunne zonderlinge daken vallen hier zeer in den smaak ; 
de gamelang laat zijn slaperig vervelende tonen 
hooren en de ronggengs, hier niet zoo mooi als te 
Parijs, voeren hare danspassen of liever wendingen uit. 

Een groot verschil met dit (lostersch tafereel maakt 
het Duitsche dorp, dat menigen Amerikaan aan zijn 
„Deimath" herinnert, want de gewezen Duitschers 
zijn, vooral te Chicago, zeer talrijk. Verschillende 
typen van huizen zijn hier bijeengebracht. liet raad
huis moet naar dat van een dorp in Hessen gevolgd 
zijn. Verder ziet men een Westfaalsche boerenwoning, 
een huis uit het Schvvarzuald, welks kamers van 
werkelijke oude betimmeringen voorzien zijn en een 
huis uit Opper-Beicren, dat zeer sierlijk gedecoreerd 
is. Ook bij dit dorp ontbreekt een kasteel niet; het 
dient hier als restaurant en de portier is als een 
ridder gekleed. 

Nog verderop is de straat uit Cairo, die wel in 
vele opzichten herinnert aan wat reeds te Parijs 
te zien is geweest, doch m. i. meer echt is dan daar. 
Dc ezeljongens met hunne kleine langooren vervolgen 
u met Oostcrsche levendigheid, kameclen loopen ko-
misch-ernstig op en neer, en negers. Arabieren, 
Turken en Joden, allen schilderachtig, doch min of 
meer vuil, trachten hunne waren aan den man te 
brengen. Men heeft aan het einde dezer straat een 
Egyptisch tempelfront geplaatst, en hoewel dit nu 
juist niet iets is, wat aan Cairo herinnert, wordt 
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daardoor althans voorkomen, dat men aan het he-
dendaagsch Amerika gaat denken, zootlat de illusie 
meer volkomen is. 

Naast deze straat vindt men de bazar uit Algiers, 
waarvan ook een klein theater deel uitmaakt. Door 
wit pleisterwerk en verschillend gekleurde Oostersche 
tegels is hier een zeer goed effect verkregen. Iets 
verder is een oud-Duitsch marktplein, dat als oud-
Weenen aan de Amerikanen vertoond wordt. In hoe
verre de Oostenrijksche keizerstad er in vroeger tijden 
werkelijk zoo heeft uitgezien, wagen wij niet te be
slissen , doch zeker is het, dat dit marktplein zeer 
schilderachtig is, en dat de ontwerper zich heel wat 
studie getroost zal moeten hebben. 

In de nabijheid hiervan is het reeds genoemde rad 
van Ferris, die zeker even goede zaken zal maken 
als Eiffel indertijd, want de bezoekers der tentoon
stelling moeten dringen om plaats te krijgen. 

Wat nog meer westelijk te zien is, moge uit een 
volkenkundig oogpunt interessant zijn, voor den bouw
kundige levert het niets meer op. Zoowel de hutten 
der bewoners van Samoa als van Dahomey zijn zoo 
primitief, dat men ze nauwlijks woningen noemen 
kan. Vensters of deuren ontbreken geheel en al; 
ook meubelen zijn zoo goed als niet aanwezig. 

W E E N E N . 
(Vervolg van bladzijde 312.) 

Door de Seilerstatte, langs het te Weenen zoo be
kende „Ronacher" gaan wij nu in de richting van het 
postkantoor , dat alles behalve centraal gelegen is. Wij 
behoeven echter geen al of niet aangeteekende brieven 
te halen, slaan dus de Schünlaterngasse in en be
reiken zoo de voormalige Universiteit, eigenlijk een 
stichting der Jezuïeten. De tot deze stichting behoorende 
kerk ligt aan een miniatuur pleintje en vertoont een 
zeer drogen gevel van het bekende type, met pilasters 
en vensters alsof het gebouw vier verdiepingen had 
met een barokke middenpartij en twee nog meer 
barokke torens. Het interieur is evenwel interessant 
omdat het in hoofdzaak het werk is van den genialen 
Jezuïetenpater Andrea del Pozzo. Hij beschilderde 
het plafond met scharen van engelen en heiligen 
en gaf in het midden daarvan, door een geheel op 
optisch bedrog berekenden geschilderden koepel, een 
staaltje van zijn ongeëvenaarde kennis der perspec
tief. Toen de beschildering pas nieuw was, moet het 
effect nog treffender geweest zijn. 

Het eigenlijke Universiteitsgebouw dient thans als 
Academie van wetenschappen. De gevel, uit het midden 
der 18e eeuw, is niet bijzonder belangrijk. 

Ook het noordwestelijk deel van Weenen bevat 
merkwaardige gebouwen. Van de Graben brengen ons 
de Tuchlauben naar de Hohen .Markt, waar weer 
een in 1732 door Fischer von Erlach opgericht monu
ment prijkt. Het is niet zoo eigenaardig als dat op 
den Graben en schijnt sterk gerestaureerd te zijn. 

In de Wipplingerstrasse staat het oude raadhuis, 
dat sedert het nieuwe, aan den Ring door Schmidt 
gebouwd, voltooid is , niet meer gebruikt wordt, doch 
voor musea enz. is ingericht. Het gebouw moet nog 
uit de 15e eeuw afkomstig zijn, doch het werd in 
het begin der 18e eeuw zeer verbouwd en kreeg 
toen ook zijn tegenwoordigen gevel. De architectonische 
details zijn niet bijzonder geslaagd , maar het beeld
houwwerk vertoont die virtuositeit welke aan het werk 
van de beste Barok-kunstenaars zulk een geheel eigen 
aardig cachet verleent 

Naast het raadhuis staat de raadhuiskapel, welker I werken, die echter uit een krijgskundig oogpunt thans 
koor uit de vijftiende eeuw is, doch welker westelijke j niet veel meer te beteekenen hebben, doch, evenals 

deelen reeds Renaissancevormen en het jaartal 1540 
vertoonen. 

Aan de overzijde van de betrekkelijk nauwe straat 
is het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, hetwelk 
Baedeker aan Fischer von Erlach toeschrijft. Het 
komt ons echter twijfelachtig voor, of dit wel juist 
is; mocht F"ischer werkelijk de bouwmeester zijn ge
weest, dan hebben wij hier met een zijner minder 
geslaagde werken te doen. 

Op den hoek van de Salvatorgasse en een klein 
pleintje, dat „am Gestade" geheeten wordt, staat de 
kerk Maria Stiegen, een tamelijk sterk gerestaureerd 
werk uit de 14e eeuw. Zij heeft geen zijbeuken, en 
het schip is min of meer scheef aan het koor gebouwd. 
Behalve eenige wellicht zestiendt-eeuwsche gebrande 
glazen vertoont de kerk niet veel, wat den kunst
vriend interesseeren kan. De altaren en moderne ven
sters , waarmede men in onze eeuw het gebouw heeft 
meenen te versieren , zijn beter bedoeld dan uitgevallen. 

Niet ver van hier is het plein dat „am Hof" genoemd 
wordt, en dat, ofschoon klein, toch het grootste van 
het oude Weenen is. Hier zitten de groentevrouwtjes 
heel gemoedelijk 0111 „Vader Radetzky", wiensonlangs 
onthuld beeld nog in den glans der nieuwheid prijkt, 
l̂ en aan Maria gewijde zuil was reeds in 1667 op dit 
plein geplaatst. De kerk „St. Maria am Hof' is nog uit 
den Gothischen tijd, doch in de 17e eeuw zoowel in-
als uitwendig geheel verbouwd, zoodat van den oor
spronkelijker! bouwstijl weinig meer is waar te nemen. 
De gevel doet zich voor als een echte Barokschepping, 
met de onvermijdelij ke afgestompte frontons, voluten enz. 

Een andere gevel aan dit pleintje, die van het voor
malig tuighuis, in 1732 gebouwd, en dus ook uit het 
echte Baroktijdperk, voldoet veel beter, omdat hier 
de bouwmeesters hun fantasie wat gebreideld hebben, 
zoodat het geheel een rustiger karakter vertoont. 

Een tweede pleintje, de Freiung geheeten, grenst 
aan het vorige. De fontein die erop geplaatst en 
uitliet begin dezer eeuw af komstig is, munt niet door 
bijzonder schoon uit. De beide paleizen echter van de 
graven Harrach en Schönborn die het plein ten zuiden 
en oosten begrenzen, zijn uit een bouwkundig oog
punt wel bezienswaardig ; zij herbergen ieder boven
dien een verzameling oude schilderijen. De architec
tuur van het eerste paleis, met zijn zware lisenen en 
forsche kroonlijst, is wel wat al te streng, om geheel 
te kunnen voldoen. Bij de schilderijen, die grooten-
deels in goed ingerichte, van bovenlicht voorziene zalen 
zijn opgehangen, bevinden zich verscheidene prachtige 
stukken, o. a. een landschap van Hobbema, een por
tret van Velasquez en een religieus stuk van B.van Orley. 

Het paleis Schönborn is architectonisch van beter 
effect dan het vorige. Niet alleen dat de portiek 
monumentaler opgevat is, maar ook de hoofdtrap is 
zeer goed van ontwerp en rijk in Rococo-geest geor-
neerd. De .schilderijen zijn hier niet zoo goed geëxpo
seerd als in het andere paleis; de parel derverzame-
ing is een schilderij van Rembrandt, uit den tijd toen 

hij zijn anatomische les schilderde, en de gevangen
neming van Simson verbeeldende. 

De Herrengasse brengt ons nu weer tot ons punt 
van uitgang, den Burg, terug. 

Het belangrijkste van het eigenlijke Weenen hebben 
wij nu gezien. Er is echter ook in de voorsteden, 
die door de voormalige vestingwerken, welke thans 
den prachtigen Ring vormen, van de stad worden 
afgescheiden, wel wat merkwaardigs te zien. Deze 
voorsteden liggen weder binnen een gordel van vesting 
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die van Parijs, nog alleen nut hebben voor de stedelijke 
accijnzen. Wij moeten hier bijvoegen, dat het alge
meen verbreide denkbeeld, als zou Weenen „an der 
schonen blauen Donau" liggen, een mythe is. Slechts 
een zeer smal takje van de groote rivier, het zoo
genaamde Donaukanal, loopt langs de stad. Aan de 
noordzijde van dit kanaal ligt de voorstad I.eopold-
stadt, allen bezoekers van Weenen bekend om het 
daarbij gelegen Prater. 

F:F:N B R A N D F : N D V R A A G S T U K . 

Nu de winter met rassche schreden nadert, hebben 
de werklieden in het bouwvak weder werkloosheid ia 
het vooruitzicht. 

Niet alleen zijzei ven, maar ook velen, die het wel 
met hen meenen, zinnen op middelen om deze werk
loosheid te keer te gaan. Toch is tot nu toe geen 
afdoend middel gevonden en wij vreezen, dat de toe
stand vooreerst niet veel verbeteren zal. 

Vooral in de hoofdstad is men thans ijverig bezig, 
om te trachten de werkloosheid zooveel mogelijk te 
beperken, en afgevaardigden van verschillende bouw
kundige lichamen , van aannemerssociëteiten en van 
werkliedenvereenigingen hebben de handen ineenge
slagen . . . . om werk te verschaffen ? Dit zou zeker 
een flinke daad geweest zijn, doch men is zoo ver 
niet gegaan en heeft zich bepaald . . . . tot het zenden 
van een adres aan den Gemeenteraad, alsof daar veel 
heil van te verwachten was. 

In dit adres staat onder meer: „dat onder de 
middelen, die spoedig tot het gewenschte doel zullen 
voeren, het eerst in aanmerking komt het verkorten 
van den arbeidsduur, evenwel met daarmede evenredige 
loonsverhoogin»; dat vele architecten zullen trachten 
maatregelen in dien geest ingang te doen vinden en 
vele aannemers zich bereid hebben verklaard van af 
I November tot in April 9 uur, en tot November 
I I uur te doen werken , tegen een minimum loon voor 
een vakman van 25 cents per uur; dat echter boven
genoemde maatregelen alleen bij algemeene invoering, 
en ook als de gemeente ze bij haar werken toepast, 
doel kunnen treffen; dat behalve de invoering van 
den maximum arbeidsdag ook bepaald moet worden, 
dat alle onderdeden van werken binnen de gemeente 
moeten worden vervaardigd en dat men, om mede te 
mogen werken, minstens een jaar binnen de gemeente 
moet hebben gewoond". 

Wij zullen voor een oogenblik eens aannemen dat 
eene algemeene invoering, dank zij de hulp van 
het gemeentebestuur, de vele trachtende architecten 
en de vele zich bereid verklaard hebbende aannemers 
werkelijk heeft plaats gehad, en dat zelfs de het meest 
door de gijzeling bedreigde speculatiebouwcr zich daar
aan onderwerpt. Wij willen verder aannemen, dat de-
verkorting van den arbeidsduur ten gevolge heeft 
gehad, dat een evenredig aantal werklieden mee» be-
noodigd is en willen zelfs het aantal dier meer benoo-
digden op 20 pCt. van het geheele aantal stellen. 

Wat zal men nu zien gebeuren ? Amsterdam, dat 
toch reeds in de oogen der eenvoudige provincialen 
zulk een dorado schijnt, krijgt dan voor hen nog 
meer aantrekkingskracht. I loog loon bij korten werk
tijd lokt hen aan; het jaar, dat zij volgens de bepa
lingen niet medewerken mogen, hopen zij, geholpen 
door bedeeling of wat dan ook, wel door te worstelen, en 
vervolgens denken zij aan het werk te mogen gaan. 
Natuurlijk komen zij in hun verwachtingen bedrogen 
uit en het aantal werkloozen en armlastigen is al weer 
grooter dan vroeger. 

Zoolang men geen middelen weet aan te wijzen om 

den toevloed van vreemde werklieden naar groote steden 
te keeren, zal men de werkloosheid niet met goed ge
volg kunnen bestrijden. 

Wie de moeite zou nemen, een statistiek op te maken 
van de werklieden in een groote stad, zal tot de over
tuiging komen, dat het aantal „inboorlingen", als wij 
hen zoo eens noemen mogen, betrekkelijk klein is, 
doch dat verreweg de meesten voor korter of langer 
tijd van buiten zijn gekomen. 

Doch wij gelooven niet, dat maatregelen, zooals 
adressanten die wenschen, genomen zullen worden. 
Wij kunnen ons nu reeds voorstellen, welk lot het 
adres in den Gemeenteraad zal hebben. In woorden 
zal genoeg sympathie betuigd worden, eenige, niet 
veel te beduiden hebbende maatregelen zullen mis
schien ten opzichte van gemeentewerken genomen 
worden, doch ingrijpende veranderingen, zooals die 
door adressanten gewenseht worden en die belangrijke 
offers van de gemeentekas zouden vorderen, zullen 
niet plaats hebben, te minder daar bij het meerendeel 
der raadsleden de overtuiging wel niet gevestigd zal 
zijn, dat de veranderingen, in dc bestekken der ge
meente gebracht, bij particulieren veel navolging zullen 
vinden. De Amsterdamsche financieele toestand is op 
het oogenblik niet zoodanig, dat de gemeente tot 
voor haar in ieder geval kostbare proefnemingen zal 
overgaan. 

Het is eigenaardig, dat men in het laatst der 
lydc eeuw overal zoo openlijk op bescherming aan
dringt. Het schijnt, alsof men het betreurt, dat de 
wallen en poorten gesloopt zijn, dat de gilden werden 
afgeschaft en het poorterschap geen rechten meer geeft. 
De vrije concurrentie heeft, naar het schijnt, afgedaan, 
doch iets beters wordt er ons niet voor in de plaats 
gegeven. De bescherming zal men toch wel niet als 
zoodanig aanmerken, want wie eens aan het be
schermen gaat, is op een hellend vlak, en moet 
telkens meer beschermen. 

Nu zijn het de werklieden in het bouwvak voor 
wie men bescherming inroept; straks komen de fabriek-
werklieden, spoedig ook de aannemers, de tabri-
kanten, de handelaars en zoo gaat het voort, totdat 
alle prijzen zoo hoog zijn, dat weer nieuwe bescher
ming noodig is. 

Wij mogen niet nalaten, den architecten en aan
nemers , die het adres onderteekenden, hulde te brengen 
voor wat zij deden. Laat het zich ook al aanzien, 
dat hunne pogingen ijdel zullen blijken , het verdient 
toch waardeering, dat zij zich met het werkelijk niet 
benijdenswaard lot van den tegenwoordigen werkman 
begaan toonden. Toone nu ook die werkman, dat hij 
zulks waardeert en streve hij ernaar zijn toestand 
zoo dragelijk mogelijk te maken, door in tijden van 
goede verdiensten, zooals er toch ook voor hem nog 
wel zijn, een zoo gering mogelijk deel van zijn loon 
in alcohol om te zetten, opdat de matigheidsgenoot
schappen weldra tot het verledene behooren! 

D E R E S T A U R A T I E V A N H E T S L O T T E 
H F : I D E L B E R G 

Onlangs verscheen in de Duitsche bladen, en ook 
in sommige Nederlandsche, een sensatie-wekkend be
richt betreffende de standbeelden in het slot te Heidel-
berg. De 32 beelden van den Otto-Heinrichs- en 
Friedrichsbouw zouden, naar het bericht meldde, in 
zandsteen nagebeiteld worden en door deze namaaksels 
vervangen worden, terwijl de oude beelden in het 
museum te Karlsruhe eene plaats zouden vinden. Dit 
plan werd als een voorbode van den totalen ondergang 
der slotruïne beschouwd. Naar medegedeeld werd zijn 
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de oude standbeelden, met uitzondering van dat van 
den keurvorst Frederïk II, in goeden staat en daar 
zij reeds 300 jaar lang belegering en beschieting, 
wind en weer getrotseerd hadden, „zouden zij ook 
de volgende 300 jaren wel standhouden", althans 
wanneer men de figuren, zonder hen zoogenaamd te 
restaureeren, door eene beschermende stof zorgvuldig 
voor ondergang behoedde. Voor deze meening moesten 
o. a. de zandsteenen beelden der profeten en die der 
wijze en dwaze maagden van den Straatsburger Dom 
getuigen, die reeds meer dan 5c» jaar oud zijn. 
Alen vestigde daarom de aandacht der pers en van alle 
Duitsche kunstminnaars op deze zaak, „opdat althans 
het inwendige van de ruïne, de beroemde slothof, 
voor verder wandalisme behoed moge blijven." 

Het kon wel niet anders of deze mededeelingen 
moesten sensatie wekken. Al dadelijk rees echter de 
vraag of zij op waarheid berustten en in dit opzicht 
kon de uitspraak der commissie, door de Badcnsche 
regcering voor eene mogelijke restauratie van het 
beroemde slot benoemd, de noodige opheldering ver
schaffen. De conclusiën dezer commissie zijn in de 
mededeelingen van de „I leidelberger Schlossverein" 
van Maart 1S92 opgenomen en luiden als volgt: 

l°. Eene geheele of gedeeltelijke restauratie van het 
slot komt niet in aanmerking. 

2°. Alleen die werkzaamheden moeten verricht 
worden, die voor een goed onderhoud van het slot 
in den tegenwoordigen toestand noodzakelijk zijn. 
Vernieuwingen mogen alleen geschieden daar, waar 
het bestaande geheel of in die mate verwoest is, dat 
eene herstelling onmogelijk is Deze stelregel betreft 
niet alleen het bouwwerk op zichzelf, maar ook zijne 
ornementen en beelden. 

3°. Een eerste eisch voor het goede onderhoud van 
het bouwwerk is een doeltreffende afvoer van het 
grond- en hemelwater. 

4". Voorts moeten alle muurwerken tegen den 
invloed van het weder door invoegingen, afdekkingen 
en dergelijken verzekerd worden. 

5". liet verdient aanbeveling van de verschillende 
plastische versieringen van het slot afgietsels te ver
vaardigen ; men is dan, wanneer na verloop van tijd 
eene vernieuwing der oorspronkelijke versieringen 
noodzakelijk geworden is, in het bezit van betrouw
bare voorbeelden. Daarbij moet natuurlijk voor eene 
goede bewaring en een duurzaam onderhoud der 
afgietsels zorggedragen worden. 

6U. De slothof moet voor het rijtuigverkeer gesloten 
en , voorzoover de tuin-aanleg betreft, met het karakter 
der omgeving in overeenstemming gebracht worden, 
terwijl de oude fontein weder opgericht moet worden. 

7 0. De aan en op het bouwwerk voortwoekerende 
vegetatie moet overal verwijderd worden, waar zij de 
kunstvolle versieringen bedekt en ook waar zij voor 
de hechtheid gevaar oplevert; daarentegen moet zij 
overal behouden worden, waar zij met de landelijke 
omgeving overeenstemt. Dit betreft hoofdzakelijk de 
met klimop begroeide vestingwerken. 

8. Aan het uitwendig aanzien der slotruïne wordt, 
vooral aan de oostzijde, door den boomgroei van 
jaar tot jaar meer afbreuk gedaan. I let is noodig 
aan dezen weelderigen groei paal en perk te stellen, 
maar tevens dient ervoor gewaakt te worden dat 
de schoonheid der verschillende boomgroepen daaronder 
niet lijdt. 

Naar aanleiding dezer uitspraak is, op aanvraag 
der Regeering, een crediet van 250,000 mark beschik
baar gesteld, dat in de eerste plaats zal dienen voor 
de kosten van de sub 3 genoemde rioleering, de 

sub 4 genoemde herstelling van het muurwerk en de 
kosten der afgietsels van de beelden in den Erie-
drichs- en Otto-Heinrichsbouw. 

A l spoedig bleek echter dat het maken van af
gietsels in gips, met het oog op den toestand der 
beelden, groote bezwaren zou geven en dat daaraan 
aanzienlijke kosten zouden verbonden zijn. Om deze 
reden besloot men de figuren in zandsteen na te 
beitelen en voorts de beschadigde deelen zooveel 
mogelijk te herstellen. Eerst na volslagen verval zouden 
de oude beelden door dc nieuwe vervangen worden. 

Hij het herstel der standbeelden, dat te Karlsruhe 
met nauwlettende zorg geschiedt, wordt waar noodig 
gebruik gemaakt van oude in particulier bezit zijnde 
natuurlijke steen. Zoowel hiervoor als voor de kopieën 
der beelden wordt dezelfde geelgrauwe Keuper-zand
steen verwerkt, die de vervaardiger der oude figuren, 
Götz, gebruikte. 1 Iet hoofdtoezicht op de uitvoering 
is opgedragen aan den bekwamen beeldhouwer Adolf 
Heer, hoogleeraar aan de Kunst-Gewcrbeschulc, den
zelfde wien de vervaardiging van het gedenkteeken 
voor Keizer Wilhelm I te Karlsruhe opgedragen 
werd. Hem staan de bekende beeldhouwers Binz, 
Bauser, YVeltring en Wahl ter zijde. Men mag alzoo 
veilig aannemen, dat deze kunstenaars kopieën zullen 
vervaardigen, die de origineel?n zooveel mogelijk 
nabijkomen. Deze zullen echter, naar van betrouw
bare zijde medegedeeld wordt, niet de plaats dei-
oude beelden innemen, maar in overeenstemming met 
het denkbeeld der commissie, in een lokaliteit van het 
1 leidelberger slot opgesteld worden, tot zoolang de 
gerestaureerde oude beelden Jen tand des tijds kunnen 
weerstand bieden. 

Kunnen de kunstminnaars dus over de toekomst 
van het beroemde slot gerust zijn, uit het boven
staande blijkt alweer voor de zooveelste maal dat het 
geen moeite kost sensatiewekkende berichten in de 
wereld te sturen, die, als gewoonlijk kant noch wal 
raken. 

DE R( ITTERDAMSCHE CARRARIET-FABRIEK. 
In den aanvang van den afgeloopen zomer werd 

bij circulaire de mededeeling gedaan, dat in het begin 
der maand Juli te Rotterdam een fabriek zou worden 
opgericht voor het fabriceeren van alle soorten marmer 
en graniet. Met het oog op Carrarië, van waar de 
alom bekende en uitmuntende marmersoort getrokken 
wordt, nam de nieuwe onderneming den naam van 
Carrarict-fabriek aan en zij kon zich deze weelde met 
gerustheid veroorloven, daar het geïmiteerde Carrarische 
marmer haar niet meer kost dan de nabootsing der 
Belgische marmersoorten, waarvan men zich voor onze 
eenvoudige schoorsteenmantels bedient. 

Van de uitnoodiging om de fabriek te bezoeken, 
werd dezer dagen door schrijver dezer regelen gebruik
gemaakt. Tal van schoorsteenmantels, platen, ko
lommen enz., in het magazijn tentoongesteld, trokken 
zijn aandacht. Het ligt voor de hand, dat men hier 
met een surrogaat te doen heeft, maar toch zal het 
carrariet veel afnemers vinden, daar verschillende 
voorwerpen voor weinig geld te bekomen zijn. Zoowel 
kunstmarmer als graniet hebben een goed aanzien, 
zijn hard van klank, daarbij goed gepolijst en geven 
bij aanraking zelfs het koude gevoel, dat men bij 
marmer waarneemt; in éen woord, de nabootsing is 
bedrieglijk, maar blijft in hooge mate afhankelijk 
van de vaardige hand van den schilder, die de mar
mersoorten nabootst. 

Omtrent de samenstelling van het zoogenaamde 
carrariet worden natuurlijkerwijze geene mededee-
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lingen gedaan; dit is het geheim van den fabrikant, 
maar wat de verdere bewerking aangaat, schijnt het 
dat de verschillende platen, consoles, enz. gegoten 
worden, zoodat de daaraan verbonden kosten van 
arbeidsloon betrekkelijk gering zijn. Dc voorhanden 
voorwerpen waren allen kantig afgewerkt en op het 
eerste gezicht kan carrariet niet van marmer onder
scheiden worden; het blijft echter hoofdzaak dat de 
schilder de kunst verstaat de verschillende marmer
soorten na te bootsen en dat het polijsten met zorg 
geschiedt. Dat de kosten aanzienlijk lager zijn dan 
die van marmer en graniet bjhoeft geene verdere 
toelichting en dit verschil zal natuurlijkerwijze het 
grootste zijn bij de duurdere marmersoorten. 

Een bezoek aan de fabriek verdient aanbeveling; 
al wordt de werkplaats ook aan het oog van den 
bezoeker onttrokken, het magazijn stelt hem daarvoor 
schadeloos, en het loont dc moeite om de verschillende 
toepassingen van het carrariet te zien I let schijnt dat 
dit surrogaat voor bladen van toonbanken en lain
brizeeringen ruime toepassing vindt. 

VEREKNMiINti TOT REVORDKKINIi DEK IIOIWKIXST 
Tl'. (IRONINtiEN. 

Vetgadering van 'M September 1898. 
Hij dc opening deelde di' Voorzitter mede, dat de heer .1. I*. 

Ha/.eu de benoeming tot lid der Jury voor de prijsvraag had 
aangenomen. Als nieuw lid werd voorgesteld eu toegelaten de 
heer S. Stolp. 

Het grootste deel van den avond werd verder doorgebracht met 
de beschouwing van het werk: „Kacinet,rornement polychrome'*, 
eene kunstbijdrage van den beer .1. II. de Vries. 

De heer X. W. I.it stelde eenige monsters vitrit in verschillende 
kleuren ter bezichtiging, welke stof hier-ter-stede verkrygbaur is bij 
den heer l'.ulli uau de Visebiuarkt. lie ingezonden monsters maakten 
een gunsteen indruk. 

Daar de vragenboa ledig werd bevonden, sloot de Voorzitter 
hierop deze eerste wintcrhijcciiknmst. 

Voor de leden lag nog ter bezichtiging bet laatste deel vun 
het werk „lleeoratiemotieven." 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
998ste gewone vergadering of Woensdag 4 October 1898. 

De voorzitter, de heer II. ti. Jansen, opent de vergadering, 
waarna de notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 
Nu ballotage worden de heeren J. D. Ilaalmeijer Azn. on C. J. 
Covens aangenomen als gewoon lid. 

De voorzitter detdt mede dut het Juryrapport van een der 
prijsvragen in 1892 nog niet is ingekomen, tengevolge vaa het 
talmen van een der Juryleden, zoodat aau de beide andere Jury
leden verzocht zul worden het rapport iu te zenden, onafhan
kelijk van het derde lid. 

De heer Dr. II. ('. Muller verkrijgt hierna het woord tot het 
houden der aangekondigde bijdrage. Tot onderwerp had spr. ge
kozen bet Kargocns in de kunst, d. w. z. de slordige brabbeltaal 
in gebruik bij kunstenaars, kunstkenners en kunstcritici. 

Door tul vun aanhalingen van uitdrukkingen uit verslagen over 
muziek- en toonecluitvoeringcn, henevens over schilderij-tentoon
stellingen enz., doet spreker het dwuze inzien van het groote 
aantal onbegrijpelijke woorden, dat hierbij gebezigd wordt, waarvan 
alleen de personen die in kunstenaarskringen verkeeren iets, het 
publiek over het algemeen niets begrijpt. 

Ten slotte spreekt de heer Muller den wensch uit dat eenmaal 
de beide in Amsterdam bestaande bouwkundige vereenigingen 
mogen samensmelten tot een geheel en deel uitmaken van de 
vereeniging voor kunstenaars van alle richting: „de Kunste
naarskring." 

Eenige vragen, door enkele der leden naar aanleiding vandeze 
lezing gedaan, worden vervolgens door dea spreker toegelicht. 

IK' hierop volgende kuustbcsehouwing van ilea lieer PanIJ.de 
Jongh, bcstaunde uit een zeer fraaie collectie photographieen vun 
allerlei bouwwerken in Amiens, 1'ierrefonds, Suon, Brussel, 
Alexandrië enz. wordt met groote belangstelling bezichtigd. 

Na dankzegging aan spreker en kunstgever. wordt de ver
gadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
V G H A V K M I A I . I : . Op dc begrootingvun hiuuenlnndsche zaken komen 

onder de oosten voor do herstelling van monumenten van oudheid 
en kunHt ny'dragon voor tot voortzetting van de herstelling van de 
Groote Kerk te Haarlem, de Kt.-Scrvaaskerk te Maastricht, de 
Hooglandschc kerk te Leiden, de O.-L.-Vrouwekerk te .Maas
tricht en de Groote Kerk te Zutfen. Dc herstollingen der Komaunsclie 
kerk te .SuBteren en die van de Groote Kerk te Zwolle zyn thuns 
geheel voltooid. 

Aan liet Prinsenhof tc Delft zullen eenige voorzieningen plaats 
hebben, evenals aan dc Kloostergang te l'trecht, die tint nu inwendig 
geheel hersteld in. Voorts in gerekend op een bedrag tot behoud 
van een in Drente ontdekten, ouden Komoinsehen weg. 

Ken bedrag van /öOOOis bestemd voor de groote kerk te Arnhem, 
waar de I'' steen in 1452 werd gelegd door Hertog Adolf van 
Gelder en waarin zich het praalgraf bevindt van hertog Karei 
van Kgmout, deu neef van Willem de Zwijgers eerste gemalin, 
alsmede de graven der kanseliers van Gelderland, waaronder dat 
van den beroemden Mlhcrtus l.eonius. 

Reeds vóór eenige jaren werd een subsidie hiervoor op de be
grooting uitgetrokken, doch omdat het kerkbestuor er niet in slaagde 
de gelden voor de noodige bijdragen bijeen te brengen, werd de zaak 
opgegeven. Thans heeft zich een commissie gevormd die nlle waar
borgen oplevert dat dc herstelling behoorlijk zal worden uitgevoerd. 
De kosten van het geheele werk zijn geraamd op /*.H).OU0, waarvan 
liet Kijk gedurende negen jaren de helft zal bijdragen. 

Voor de herstelling tier kerk der vroegere abdij tc lioldue is 
uitgetrokken ecu bedrag van f 2500. Deze kerk is in 1104 ge
sticht door Albertus eu bevat de graven der hertogen van Limburg, 
afstammelingen van Karei den Groote. Dit kerkgebouw bevat de 
fraaiste krocht vnn Nederland t-u wordt beschouwd als een der 
belangrijkste monumenten vun middoleeuwsehe architectuur. De 
kosten zullen /7>0,UWt bedragen, waarvan liet Itijk / 10,000 in 4 
termijnen zal bijdragen. 

Kveiieens is /' 2500 uitgetrokken voor de restnurutie van bet 
raadhuis en beli'root te Sluis, een der belangrijkste monumenten 
vun burgerlijke bouwkunst uit liet tijdperk vóór de \VI ( eeuw. 
De oorspronkelijke be If root of stadstoren, een bouwwerk dat geen 
andere stud vun ons land nog ongeschonden bezit, was oudtijds 
het teeken van stedelijke rechten en privilegiën. Dc groote zaal 
prykt met een zoldering, die merkwaardig is door fraai beeldwerk. 

liet geheet is echter zeer vervallen en de gemeente is niet by 
ninchtc de kosten van herstel te dragen. Iu de /'lo.OOO, waarop 
Int werk begroot is, zal nu /'|ü.0"(i in vier termijnen door de 
regeering worden bijgedragen. 

Voor onvoorziene uitgaven hij deze bouwwerken is een bedrag 
van ƒ 150(1 uitgetrokken. 

Voorden onder-directeur vun het Kou. Kabinet vun sebilderijen 
te 's-Grnvenhage is eene verhooging van jaarwedde ad ƒ400 
uitgetrokken. 

— Op de hegrooting vau waterstaat zjju gelden uitgetrokken, 
om ecu renteloos voorschot te kunnen verleenen ten behoeve van 
den aanleg van stoomtramwegen van Itlokzgl naar Zwolle, van 
Alkmaar naar ['urinerend, van Sc hagen naar Wognum, en vun 
Veehei naar de Itelgische-grens iu de richting van Kindlieven. 

— Voor het personeel van 's Kijks waterstaat wordt op de 
begroot ing voor 1S!(4 een vaste regeling voorgesteld. Wat de 
ingenieurs betreft. wordt als beginsel aangenomen dat bij gebleken 
geschiktheid ieder ingenieur der 2e kl. 20 jaar na indiensttreding 
opklimme tot ingenieur le kl., en dat ieder ingenieur 8e kl. 12 
jaar nu indiensttreding tot 2e kl. worde bevorderd, liet totale aantal 
ingenieurs blijft daarbij onveranderd op !16 bepaald cn de bezol
diging, aan elke klasse toegekend, blijft mede onveranderd. In 
181*4 wordt gerekend op eeB geringe verhooging vun liet eind
cijfer, daur slechts drie ingenieurs 2e kl. met 1 October van dat 
jaar 2" j'uar in dienst /.[in en twee ingenieurs der 8e kl. met 1 
Maart e. k. op 12-jarigeu dienst kunnen bogen. 

Het aantal opzichters vun den Waterstaat is te klein, vandaar 
dat veelvuldig buitengewone opzichters worden aangesteld, die 
echter verstoken zijn van zekerheid voor hun toekomst. Voorge
steld nu wordt de aanstelling van een bepaald getal (40) buiten
gewone opzichters tot adjunct-opzichter, ieder Op de bezoldiging 
die hij thans geniet, met toekenning bovendien van het bedrug 
der storting, die voor eigen pensioen gedurende 4 jaar moet plaats 
vinden. 

/ij hlijven op die bezoldiging staan tot hun overladen of totdat 
zij kunnen gepensioneerd worden. De vergrooting van het vaste 
korps geschiedt voorts naarmate adjunct-opzichters op die wijze 
uitvallen cn de aanvulling van het vaste korps op tic gewone wijze 
na afgelegd examen. 

—~ Kinnen eenige dagen zullen de heeren mr. A. van Kycke-
vorsel te Boxtel, oiulervoorz. en M. J. Lovink, directeur der Ned. 
Heide-maatsehappij te Wageningen, naar Denemarken vertrekken 
ter bestudeering der duinbeplanting en heide-ontgiiming aldaar. 

In de op Woensdag j.1. gehouden algemeene vergadering van 
het Genootschap Pulchri Studio zyn met groote meerderheid her
kozen als bestuurderen de hh.: H. W. .Mesdag,president; Willem 
Oppenoorth , penningmeester ; Willy Martens , secretaris; Jan 
Vrolyk eu Fred. .1. du Chattel, commissarissen voor de kunst
beschouwingen ; A. lioudewynse,commissaris voorde Teekcnschool 
en de F.tsclub; en W. van Konijnenburg, commissaris voor de 
gezellige bijeenkomsten. 

AMSTERDAM. De beeldhouwer A. Hesseliuk, aan wien de buste 
werd opgedragen van Dr. Allebé, op wiens graf door het Ned. 
Gviunastick-verbond ecu monument geplaatst zal worden, is met 
zyn arbeid gereed. De buste, die het ontwerp van het monument 
door de architecten Jonas Ingenohl en Karei Muller zal kronen, 
wordt 'in brons gegoten en zal over een paar weken op V.orgvlied 
kunnen worden onthuld. 

— De tinna Tred. Stieltjes & t'o. verspreidde dezer dagen eene 
circulaire om de aandueht op een Amerikaausche uitvinding te 
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vestigen, Het betreft een eenvoudig reddingstoestel, dut zieh door 
sterkte, zekerheid vnn werking en eenvoudige constructie nnnho-
veelt, terwyl verschillende dutirmede genomen |iroevcn niet goeden 
uitslag bekroond werden. De kleine Afmetingen en bet geringe 
gewicht ninken dnt het in ieder kozijn min den behoorenden bank 
kan worden opgehangen, wnurdoor liet steeds voor het gebruik 
gereed •taai en als reddingsmiddel in toepassing kun worden ge
bracht. In Amerika wordt het in tal van hotels en particuliere 
woningen aangetroffen en ook de brandweerkorpsen /.ft» daar
van voorzien. 1 >o eireulnire geeft lnj de heschryving vnn het toestel 
een paar figuren tot verduidelijking. 

— Het algemeen verslag der afdeelingen vau den Gemeenteraad 
over de begrooting voor den dienst IH'.U is verschenen. Wat de 
afdeeling publieke werken betreft, wordt in het verslag gemeld, 
dat de toegezegde reorganisatie dier afdeeling met groot verlangen 
werd tegemoet gezien en dat enkele leden aandrongen op opheffing 
van den post van architect, welken zij, nu men een directeur en 
een aantal assistent-architecten en adjunct-ingenieurs heeft, over
bodig achten. Men wees op het voorbeeld van Rotterdam, waar 
bij grootere uitbreiding der gemeentewerken, slechts f 42,000 was 
begroot, terwyl hier circa / !*0,000 was geraamd. 

Als de toegezegde reorganisatie aan de orde komt, zal het de 
moeite loonen om de vergadering van den Gemeenteraad bij te 
wonen; het laat zieh aanzien dat het eene vermakelijke hyecn-
komst zal ziju. 

— Het beeldhouwwerk in de schouwburgzaal van den nieuwen 
Stadsschouwburg is, volgens het //dól., opgedragen auu den 
Belgischen beeldhouwer ('oseman. 

— Nadut de Tweede Kamer de onteigeningswet ten behoeve 
van eene nieuwe Beurs had verworpen, werd door Dr. Cuypers 
een nieuw ontwerp van beurebouw by den Gemeenteraad inge
diend, waorby werd voorgesteld de nieuwe Beurs te bouwen op 
een terrein, door gedeeltelijke demping van de Stationsgracht 
voor het Centraalstation te verkrygeii. Dit plun waarmede ook 

do Kamer van Koophandel verklaarde zich slecht te kunnen 
vereenigen, heeft weinig kans van Blagen. Thans is door de 
vereeniging „Het Damrak" ecu nieuw ontwerp by den Kaad in
gediend, waarbij, rekening houdende met de gebleken stemming 
der Tweede Kamer, de beschikking over de voor umotie in 
aanmerking komende perceelen langs minnelykon weg is ver
kregen voor eene som van /' 1 «850,000. Het ontwerjr-Damrak, 
door den heer J. Springer opgemaakt, volgt in hoofdtrekken het 
laatstelyk door den Gemeenteraad aangenomen plan \V. I'. W. 
Het is echter goedkoopor, en de rekening is zoo opgemaukt, 
dat de Gemeente by eigen exploitatie van het gebouw, na af
lossing van rento enz., ruim ƒ90,000 jaarlijks overhoudt, hetgeen 
overeenstemt met de tegenwoordige opbrengst der beursbelasting. 

HAAM,KM. De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid heeft de missive van den Minister van waterstaat, 
waarbij het oordeel van directeuren wordt verzocht omtrent een 
ontwerp-octrooiwet en omtrent de conclusiën van een daarbij 
gevoegde nota, tot preadvieH in handen gesteld vau de directeuren 
M. J. Heemskerk Az., H. l-'igée en Mr. A. J. Knsehedé. 

'H-HKKTOiiKMjnscii. Gedeputeerde Staten hebben op verzoek eervol 
ontslag verleend aan den heer H. 1'. Koenen, te Veehei, als op
zichter le kl. van den provincialen waterstaat, en hem het maximum-
pensioen van / 1000 toegekend. 

— Zy, die zich wellicht met recht beklagen over de wyze, 
waarop by ons te lande dikwijls met prijsvragen wordt omge-
gesprongen en daarin aanleiding vinden om do redactie van 
het programma, de wyzo van beoordeeling of de samenstelling 
van het juryrapport te veroordeelen, kunnen zich troosten met 
dc gedachte, dat liet in het buitenland evenmin couleur de tosein. 
Do Deutsche Bauzeitt.ng van 88 September j.1. bevat een artikel 
met klachten over de prijsvraag van een stedelyk gymnasium 
te Frankfort a M., van dc hand van een der mededingers, den 
heer Alfred LÓwengard te Hamburg De lezing daarvan wordt 
aanbevolen. 

PERSONALIA. 
— Hij den waterstaat in Ned.-lndië is: 
Tijdelijk belast met de waarneming der 

betrekking van ingenieur "Je kl. E. A. C. F. 
von lissen, vroeger ing. le kl., thans ter 
beschikking. 

Benoemd tot ing. 2e kl. de waarnemend 
ing. Be kl. J. Heken. 

Geplaatst: in de residentie l'asoeroeun, de 
opz. ;ie kl. J. li. van Krp Taalman Kip. 

Eeivot ontslagen wegens ziekte, de opz. 
8e kl. C. F. J. Hamel. 

— Hij de staatsspoorwegen op Java hebben 
de volgende mutation plaats gehad: 

Belast', met de function vau udj.-chef 2e 
afd. van de westerl. met Tassiknielaja als 
.standplaats E. C. J. vun der Horst. 

Eervol ontheven \ van de leiding vnn den 
aanleg der lijn Brobolinggo-I'anaroekan, de 
ing. le kl. A. E. W$ea. 

Ct/laatst bij den aanleg der lijn l'robo-
linggo-l'anuroekan als chef dezer lijn, met 
Probolinggo als standplaats, de hoofd ing. EL 
II. •). Spanjaard. 

Overgeplaatst van den aanleg van de 
lijn l'reanger-Tjilatjap naar dien der lijn 
l'robolinggo-l'anaroekan, de tijdelijke onder
opzichters be kl. \V. L. N. Kadi un en H. 
M urt he rus. 

Benoemd tot opz. 2e kl., de opz. 3e kl. 
I*. Lagendijk ; tot tydelyk onderop!, le kl. 
II. F. Tielninn, V. F. de Boo en A. M. 
Beek : tot tijdelyk onderop». 2e kl. F. A. 
A. J. Valkenhof!1; tot tijdelijk onderopz. 3e 
kl. K. I'olker'mgu, met bepaling, dat zy allen 
geplaatst worden bij den aanleg der lijn 
Probolinggo —Panaroekan, en hierhjj gede
tacheerd, de opz. le kl. van de exploitatie 
II. Kooper. 

Vet le end een tweejarig verlof wegens 
ziekte, uau den chef der werkplaatsen 11. 
<'. Raven. 

Ontslagen de gewezen opz. 3e kl. G. van 
Fssel en de gewezen onderopz. 2e kl. F. Husli. 

— De heer A. ttosel, opzichter le kl. 
vun de werkplaatsen bij de Staatsspoor
wegen in Ned.-lndië is eervol uit Viands 
dienst ontslagen. 

— De ingenieur der 2e kl. 1* J. K. van 
Waveren is overgeplaatst van 's ryks werf 
te Willemsoord nuar dio to Amsterdam, en 
de adspirant-ingenieur Jhr. V. Kappard van 
's ryks werf te Amsterdam naar die te Wil
lemsoord. 

— Met ingang van 1 October zyn door 

den directeur-generaal der Maatschappij tot 
exploitatie vnn staatsspoorwegen benoemd: 
tot ndspirant adjunct-ingenieur b|j den dienst 
van tractie en materieel de werktuigkundig 
ingenieur II. Vermaas; tot adspirant adjunct-
inspecteur bij den dienst der exploitatie, 
ter statui plaats Kuilenburg, tie civiel-ing. 
];. .1. Kist. 

— In tie op 30 Sept. gehouden algemeene 
vergadering van tie leden der Academie van 
Beeldende Kunsten te 's-Gravenhnge zyn 
tot leden in den raad van bestuur herkozen 
de aftredende heeren Dr. L. K. Bevnen, .1. 
v. d. Sande Bakhuyzen, C. H. Peters eu l'h. 
Sadée, tlie allen herkiesbaar waren. 

— De civitd-ingeuieur P. Hoogenboom, to 
's-Hertogenbosch, is tot 1 Januari lH!>i be
noemd tot buitengewoon opzichter voor bet 
doen vun waterpassingen op het eiland Wie
ringen, ten behoeve van de verspreiding van 
het N.A.P. 

— De civiel-ingenieur D. Heven is to 
l'trecht op 31-jarigen leeftijd overleden. 

— De heer W. <\Dansdorp, te 's-Graven
hage, is voor 0 maanden benoemd tot buiten
gewoon opzichter hij het afbreken en <>|>-
DOnwen van een gedeelte kaaimuur langs 
tie spoorwcgluiven te Fijenoord. 

— De heer G. A. Kcnniphaas is tot 1 
October 1694 gecontinueerd als buitenge
woon opzichter by de werken der Zuid-
Willenisvunrt. 

-A. cl v e r tent ië n. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Ingenieur bij de Go m e e n t e-

werken te A r n h e in, op een minimum 
tractement vnn / 1000. Adres vóór 20 October 
by den burgemeester van Arnhem. (Zuadv. 
in no. 40.) 

— Leeraar in het bouwkundig 
teekenen uan de gemeenteteekenschool te 
Bergen-op-Zoom. Jaarwede ƒ000. Adres vóór 
10 Oct. aan den President der bestuurscom
missie. (Zié advett. in no. 89.) 

— Hoofdopzichter by de gemeente
werken te Dordrecht. Jaarwedde /'1200 a 
ƒ1600. Adres ter secretarie vóór 15 Oct. 
(Zie advert, in no. 40.) 

— Practisch ervaren opzichter 
te Zutfen. Sularis ƒ00 a /'70 per maand. 
Adres vóór 10 Oct. aan den gemeentearch. 
F. H. van Etteger. (Zie advert, in no. 39.) 

— Opzichter van maritieme 
werken by de directie der marine te Am
sterdam. Verlangd wordt voldoende kennis 

o-

van burgerl. en waterbouwkunde en bedre
venheid in het opmaken van bestekkeu en 
begroetingen. Sollicitanten moeten zyn van 
gezond lichaamsgestel en onder de 40 jaar. 
Inl. by tien hoofding. der marine te 'Am
sterdam. 

INGENIEUR. 
Met 1 Januari 1894 wordt l>ij do 

Gemeentewerken tc A K N I 1 E M ge
vraagd : 

een Jnĵ eiiieur*. 
o| n minimum tractement van f I K O O . 

/ij. die voor deze betrekking in aan
merking wenschen te komen, gelieven 
zich vóór 20 October 18'.)8 bij adres 
op zegel te wenden tot den Bargomees-
ter van Arnhem. 

Nadere Inlichtingen te vorkrijgen ten 
bnreele van den Directeur der Oen n-
tewerkun te Arnhem. 

Bij dc (i KM E KNT E \V ERKEN tc 
DORDRECHT, wordt gevraagd een 

Aan de betrekking is verbonden een 
jaarwedde van / 1'iOO. « ƒ 1 0 0 0 

Bollieitatiestnkken v ó ó r of uiterlijk op 
15 O C T O K K K IH«>.{ koHtdooH 
in tc zenden ter Secretarie van dc 
(iemeente Dordrecht. 

S T O O M T I M M E R -
HOUTWOL-FABRIEK. 

DlJKERMAN A BÜIJZERD, Breda. 
S P E C I A L I T E I T in v e r p l a a t s b a r e 

H o u t e n w o o n h u i z e n , D irec t i e -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n cn 
T u i n k o e p e l H . 

Lijstcnsehavorij voor betimmeringen. 
H O I T W O I, tot opvulling van 

P L A F O N D S enz. 

AANBESTEDING 
H i t C O L L E G E van R E G E N T E N 

over dc Godshuizen cn den Algcmccneii 
Arme tc 's 11ERTOGENBOSCIL zal 
op V r i j d a g 1H October ISW.i n-
iii. H ure aldaar in een der lokalen 
vnn het Oude mannen- en Vrouwen. 
huis, in het openbaar 

Aanbesteden: 
H e t houwen v a n eene V i l l a , 

v o o r IO riiHtige vrouwe
l i j k e verpleegden, n a b i j 
liet <iienecNkuiidig <»e-
Nticht op het landgoed 
„ V o o r b u r g " , onder de ge
meente V u r h t . 

Het bestek pn de teekeningen liggen 
ter inzage op bet Centraalbureau, Gast
huisstraat, alwaar bestekken, op franco 
aanvrage, en gecalqueerde teekeningen, 
voor zoover de voorraad strekt, ad 
/'S.OO per stel te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing op liet terrein. Dinsdag 
10 October n. 111. it ure. 

Nadere inlichtingen geeft de Architect 
bij dc Godshuizen T H . J . K L O M P E R S 
tc 'e-Bosch, 

Maatschf ppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op ÊHttHiltifi den ITden October 

Êtittn, des namiddags ten - ure (locale 
tijd), aan liet Centraal bureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan tc 
Utrecht, van: 

Bestek No. f>:i9. 
H e t m a k e n v a n grondwer

k e n , Mchoeiingen en het 
leggen v a n wporen ten 
behoeve v a n de IOM- en 
ladingNplaatM op het sta
t i o n 1 T l t K t H T . 

H e g r o o t i n g / « « « O . — 
D c besteding geschiedt volgens tj 2;t 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den4denOctober 

lHitli ter lezing aan het Centraalbureau 
bij ilc Moreelse Laan cn aan het bu
reau van den lieer Sectie-Ingenieur II. 
E . B E L ' N K E tc Utrecht en is op 
f runen aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen tegen beta
ling van / ' l . O O . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) cn door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschie
den den lOden October 1898, ten 10 uur 
voormiddag (West Euroj/eesrhe tijd). 

U T R E C H T , den laten October 1898. 
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BOUWTERREIN. 
A a n de KoerniondMche - trant 

on buiten dc d i e l d e r H c h e l'oort te 
lef too ziju verschillende HOI II -
TMCKMtÉiMXÜX T E KOOI*. Adres 
bij den heer V A N G A S S E L T aldaar. 

F . M l ' M ' I I T K I I . 
Biltterelijltalrnut Vo. 83. 

A M S T E R D A M . 
Inrichting veer aanleg van KlectrlMche 

ver l icht ing . Fabriek van l.l't'HTDRUK-
DEUROI'ENERS, ELEOTIUSI 'HE SCHEL
LEN', TEI.EI'HOONS, BLIKSEMAFLEI
DERS en SPREEKBUIZEN. 

MORLEY 
harde, halfharde, zachte, 
uit dc eenige in die steensoort be
staande groeven van T t l l t K i ) 1>K 
H O I t l . K V ( M K I - S E ) . 

H a r d e en lialt 'harile, gekloofd 
op maat en gezaagd iu platen cn zuilen. 

J 
Kenige ver tegenwoord iger 

voor X r d c r l n n d . 

lilt l KNEL, 

Stoom-Timmerfabriek 
„INDIA", 

Van der Meniën &Van Epen, 
A II HTKi t Ir.\ II. 

V F . K V A A K l r l 4 . K X : 
Alle timmerwerken volg. teeke
ning. Architraven, Lijsten, enz. 

l - H * " ' " voor liet men hel \ nk 
in Kiken,A merik.groenen,Muho-
ny, Amerik. en Hal. Noten. 

L I V U l I l 
Vuren. Grenen en Kikcn bestek
hout. Moulmain Teakhout. 
Mee in in iii;ie;i/ijn voorradig: 
pl. m. 3000 vuren '1 pan. Kast
en Kamerdeuren. Architraven, 
Kroonlijsten in vuren-en gr nen-
hout en Eiken-, ilahony- en 
Notenlijsten, 

IIOOII-NI ottinlioiit xaffc i'ü 
f i i -NcliaverU. 

Catalogus o[» uanvraag gratis ver
krijgbaar. 

G. & J. COOL, Bloemgracht 77, 
Fnbr ikanten van M AH.l lKit l ' .X s< H O O I t s T K K X M A X T K L S , 

ZEER GROOTE MAGAZIJNEN. — Ruime norteering. — Coacurreerende prjjzen. 
« l . e . i a l i l e U e i i i » < i K A K / . K K K K \ en 1IIIM l l l ' .M' l ' .X 

in Escaussijnselie, Franscbe BH Duitsche Bergsteen etc. — Exemplaren aanwezig in dc 
Magaiijnen. — Mnmlel in V I . O K K - . W i l M M I U 

Bloemgracht 77. AMSTERDAM. Leeuwenstraat 14. ROTTERDAM. 
Bekroond op de Wereld-TentoonBtellingente PARIJS, PHILADELPHIA, AMSTERDAM etc. 

f. B E t T M A i N JWzo.. Aanleg voor Maalderijen met 
t ' A l l l t l k l M ' l \ VIOI .KVVVKItKKX. 

l lani lcUl .a i lc . Deventer. 
Belust ziell met het maken vun plannen 

voor n i l i r i ck inr ic l i t i i iacn ca dc daur-
•telling van 

COMPLETK MOLBNWERKEV. 
voor: Meelfabrieken, Koreninolens, (iratte-
rijeii. Olieslagerijen en andere fabrieken. 

Gas- of Petroleummotoren. 
Steeds in voorraad N o l e n M t e e n e n en 

andere W o l e n n r t i k e l e i i en voortdurend in 
bewerking < 'e i i » r i r u a n a l l »uilen. E leva
t o r e n . gewone H i i i l m o l e i i M . T n l i n k H -
Itui I l l l o l e i i N . B o t e i ' k n e e i l l l l H e l l i n e M . 
eu andere W K K k T I M . t : \ . 

Levert a l le soorten « R A M K T . als Z W E E D S C 1 I , N 0 0 R S C I I . 
S C H O T S C I I enz. enz., r u w . b e h a k t . g e p o l i j » t . gepro i i l eerd enz., voor 
verschillende doeleinden. B I L L I J K E P R I J Z E N . Spoedige levering. Groot aantal 
werken iu NEDERLAND cn KOLONIËN uitgevoerd. 

ARTHESISE PUTTEN. 
Uoed w.t tr tuorile Ee/ondhild en veel w t e r w r Indn.lrleel gebruik « m u i . h a m - . 

z r i V E K B R I S K W A T • K. 
Ondergeteekende levert A H T H K N I M C ' H K l ' l ' T T K X van K i n k , « . e a a l v . U i r r of 

Cement . in elke afmeting, tegen billijken prijs ea genoegzame hoeveelheid water wordt 
gegarandeerd. Proefboringen voor lined Drinkwater wurden ouder nader overeen te 
komen voorwaarden uaagegaan. H|̂ T"|YI/V1̂  

Inrichting voor Grond boringen, j .OOaJDTJlNKX. 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 4 , bij bet Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
31 «>Ü5 JIÏ lï, Vloei*- cn "VV a, n cl te g- e 1 s«s. 

V r a a g t e e k e n i n g e n en pr i jxen . (2) 
Begrooting cn plannen voor F I J N E W A N D B E K L E E D I N G E N op aanvrage gratis. 
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M J B P IH.H.BELTMAN, 
i 'ilbriek cn .llajriixijii vnn 

Marmeren Schoorsteenmantels, 

-o 

N P K C I A M T K I T in K K K L K K -
I t l X ^ S S T O r ' voor S toomkete l s 
en K u i k e n . 

Pyrostat Roosterijzers.!'™ RH 711 

Itekroonri te A It X II 1, II e 
A .11 N T E I I I» A l l . 

SPECIALITEIT van 

ti eiweti-aat. II *V I i: YTI.lt. 

Uitmuntende qualiteit zijn enorm goed 
kooper dun het huitcuhimlHch Inhrikaut. 
IJzeren Metaalgieterij, KAMPEN 

j . i:\€.i:r>i % w . 
V K K B A X 1 » K I * T K X volgens d< 

A . V . levert 

HILLEN 
Fabriek 

c° . E N 
v a n VerltandMtoflTen. 
t it % 111: n. 

, < »*> lo f*::''' <«>>>:< )•>:<}> • *>><•>>>:<• •>>> «>.°>y«>:<-

«WAS- in l ' H T K O I . E I ' M - . U . W H I X K S . 
i i K i : T t \ A T t : i ( o v i : \ N voor 

lliuoit-. K n c k - in H n i i k e t l m k k r r U r n , 
Werktuigen vour Margarine Hoterliihriekeu. 

A. V A N DER SCHUIJT. 
l l a e l i i n e f a l t r i e k . 

OoBtei'Htmal. — Ratterttaitt. 

Asphalt Dakpapier 
levert In uitmuntende en verschillende 
uualiteiten met alle bijbehooren 
Firma Wed. J. W. MELSTER. 

i:\S4 in:ui:. 

>.•.'< 
'.V 
>>,< 

» ) 
•,'<< 
! M 
>.•.< 

>>;< 
© 
>>.< 

^ 

W. J. STOKVIS 
ARNHEM 

T e l o p h o o n 
No. 129. 

Oude Kraan 
20,60,01,62,03. 

C E N T R A L E VERWARMING 
met warm water van 

>,•< 

>.».< 

! •> • 
>> < 

•.•:< 

•>'< f*' 
•>.< 
{*', 
•>.< 

>>:< 

| Villa's, Woonhuizen, Kantoren, Ziekenhuizen, Scholen, i 
Kerken, oranjeriën, Serres, Plantenkassen enz. ' r 4 

Bekroond met de Cjroncleii 3Te«laille op de tp 
Bloemententoonstelling te Arnhem. M-l 1 8eptemberl8(.>2. ' *• 
cn met de Zilveren Medaille of' Hoog ïi* 
ste onderscheiding- (Juryprijs) op de *Ê 
Bloemententoonstelling te Nijmegen. 18 — 20 Aug. 189:J>. ,i, 

^ ^ >,».< 

Technisch Bureau BLOIJS VAN TRESLONG, 
G-eneraal-.A.j»-entxiur in Boiiw t̂oifen en 

aaiiv«*rwant< > -A-rlilcelen. 

Amsterdam., I.-Z. Voorburgwal 334. 

Stoomiui iui- tegel f a b r i e k 

STBRAND TJALLIN6II,Harlingen, 
levert • 'o i i e l e i i in itt<- II n uit e ge lt je» 
13 X 13 e.M»., 15 X lö i-JP. arhtkante 
Tegels mei in lcgstukjes in diverse kleu
ren en vele soorten geschilderde Tegel* . 

Sterk conrurreerende riljxcu. 

M. Elfring&Zoon. 
I»KX IIAA<>. 

Buitensingel. 
Fabrikanten vnn 4'rmentsteen cn Hict-

v lanken. SI'ECIAUTEIT in hnrdgebak-
ken T e g e l » , KXOKI.SCIII:, FHAXSCIIK 
miTSCIIi: en IIOl.l.A.NDS» UK Vloer-cn 
Wnndtegcls . voor Serres, Vestibule* enz. 
Allen tr-i'ii c o i i r u r r e c r r n d f prijzen. 
TATTERSALL& H0LDSW0RTH 

KXSVHKiii:. 
<.loiii- W o r k s en Stores. 

Aanleg van Centrale verwarming in 
S K K K K S . IMtOI'.IK I N S K X . l'Alf'l'K I -
LIKRK eu OI'K.NUAKE GEBOUWEN. 

HANDEL in AVnnd- en . l luurlcgels , 
Asphalt. Si'hoorateennianti'lN, Vloeren enz.' 

n e w n.Mii urn 
Steen-, Pannen- cn Tegelfabriekanten,' 

BOOM (bij Antwerpen.) 
M A X O K I . I X 

Binnen en Buitenlandsche 

BOUWMATERIALEN. 
Magazijnen: | , . | 

" u ( Hoerhavenstr., 's-Ilage. ! 
Adrea voor Nederland T r e k «eg N nabij 

het lloll. Spoorweg-Station 'l-GrwtnAfge. 
^ s u l ^ ^ ™n Morley, Savonière en St. Joire. 

Bentheimer steen 
Oildehauscr „ 
Sol linger ,, 
Blankenburger „ 
Wezerzantlsteen 
(Jdelfangerzandüteen 
Aachcr „ 
Loriger ,, 
Lohrberger Dolorit 
Oordeler zandstee! 
Bother ICainz „ 
Uocbette steen 
Dilingen „ 

Gilsiliirfsteen 
Bavonniere ordinaire 

demi tin 
tin 

Larijs 
l.arijs Orinialc 
l.erouville 
Banc Royal 
Demi Koelie 
Koelie douce 
Kuville 
('linrenteiinij 
('ombliincliin 

Vi'igclet 
Hardsteen 
Belgisch graniet 
Blankenburger „ 
/wart „ 
(iroenc „ 
Kooile „ 
(iroenc Syeniet 
Naaaauseh marmer 
-Mccklingliatiser „ 
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W K K N E N . 
(Vervolg en slot van bladzijde 321.) 

Op den zoogenoemden Praterstern is voor eenige 
jaren een gedenkteeken ter eerc van den Oostenrijk-
schen admiraal Tegethoff opgericht. Velen onzer lezers 
zullen niet «eten, dat er ooit een Oostenrijksche ad
miraal geweest is, cn onwillekeurig denken aan zijn 
Zwitserschen collega , die in (Iffenbach's / 'ie l'arisiennc 
een rol speelt. Tot hun naricht moge dienen, dat dc 
vlootvoogd in quaestie met een schip of wat in het 
jaar 1866 een nog veel armzaliger Italiaansche vloot 
slag leverde in dc Adriatischc Zee. Als een 1 lollander 
dit pronkerig, aan dc Romeinsche rostra herinnerend 
monument ziet cn hij herinnert zich de eenvoudige 
tomben van zijn eigen zeehelden, dan denkt hij on
willekeurig: „beaucoup de bruit pour une ommelette". 

Verder levert de I .copoldstadt uit een architectonisch 
oogpunt niet veel merkwaardigs op. Dc rotonde van 
de tentoonstelling van 1873 is nog aanwezig; dit bouw
werk, dat toen voor een stoute constructie doorging, is 
sedert al verscheidene malen in afmetingen overtroffen. 

Oe tweede .voorstad , Landstrassc gehceten, ligt ten 
zuiden van het Donaukanal en wordt van de stad ge
scheiden door de rivier de W'icn. Naar dit stadsge
deelte verzuimde vroeger nimmer een vreemdeling tc 
gaan, want daar bevind£%:ich het Belvedère, waar, 
tot vóór korten tijd de thans in een der beide llol-
musea tentoongestelde wereldberoemde verzamelingen 
van schilderijen en wapenen gehuisvest waren. Thans 
heeft het Belvedère alleen uit een architectonisch oog
punt nog maar waartic. Even als zoovele W'ecner mo
numenten is ook dit bouwwerk een schepping det 18e 
eeuw. Prins Eugenius van Savoyo deed het voor 17^4 
als zomerverblijf bouwen; J. L . Ilildebrand was de 
architect, liet eigenlijk Belvedère, dat de schilderijen-
verzameling bevatte, draagt zijn naam om het schoone 
gezicht op Weenen, dat men uit de vensters van het 
hooggelegen gebouw heeft. Aan de noordzijde, naar de 
stad toe, strekt zich een terrasvormig alloopende tuin 
uit, die eindigt in een tweede paleis, het zoogenoemde 
Untere Belvedère, waar vroeger de zoogenaamde A111-
brascr-sammlung, die „eenige" wapenverzameling, 
was opgesteld. Deze tuin, met zijn geschoren hagen, 

zijn terrassen, waterpartijen en beelden heeft nog 
geheel een achttiende-eeuwsch karakter. 

liet „Obere" Belvedère heeft een langwerpig vier
kanten plattegrond; aan de vier hoeken zijn achtkante 
paviljoens aanwezig. In het midden is de hoofdtrap 
en daarachter een groote zaal, die geheel met marmer 
bekleed is, cn op den tuin uitkomt. Vóór de hoofd
trap bevindt zich een soort van vestibule. die ook 
als doomt dient en geheel op zichzelf behandeld is. 
Het middendeel van het gebouw is hooger dan de 
beide eindvleugels, doch juist waar men in dc as een 
flinke partij zou wenschen, ziet men niets anders dan 
dc reeds genoemde betrekkelijk lage vestibule, welker 
zeer barok fronton een veel te zware bekroning vormt. 
Eigenaardig is het, dat bij de overige deelen van het 
gebouw, hoe Barok overigens ook, vooral in de 
pilasters verre herinneringen aan de zestiendc-eeuwsche 
Renaissance voorkomen 1 )e details van het geheel 
zijn zeer goed van behandeling; de vensteromlijstingen 
hebben de meest verschillende vormen. De frontons 
daarboven vertoonen alle denkbare combinaties van 
rechte cn gebogen lijnen. Op de attieken zijn, naar 
het voorbeeld van Versailles, beelden en wapen
tropeeën aangebracht. 

Van binnen is het gebouw rijk gedecoreerd, waarbij 
het stuc een groote rol speelt Vooral de hoofdtrap, 
met haar door karyatiden gedragen plafond en de 
groote zaal, met haar beschilderde zoldering, haar 
sierlijke oeils-de-boeuf cn haar talrijke spiegels ver
dienen bezichtigd te worden. 

liet gebouw aan de noordzijde van den tuin munt 
uit door zijn goedgeslaagden plattegrond, die de 
onregelmatigheid van het bouwterrein voor het oog 
verbergt. Is ook de uitwendige architectuur hier een
voudiger dan bij het gebouw, dat wij zoo even be
schouwden, de pracht inwendig is zoo mogelijk nog 
grooter. 

Zuidwaarts van het Belvedère, buiten de verster
kingen, die men te Weenen „Linie" noemt, ligt het 
reusachtig arsenaal, dat behalve tal van werkplaatsen 
en magazijnen ook een museumgebouw en een kapel 
bevat. De voornaamste gebouwen zijn in een soort 
van Byzantijnsch-Romaansch-Florentijnschcn stijl op
getrokken ; sommige ingangen zijn hoefijzervormig. I let 
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geheel maakt meer indruk door zijn werkelijk groot
sche afmetingen , dan wel door zijn bouwvormen , die 
ons althans niet bijzonder konden bevallen. 

Wij gaan nu weder naar de stad terug, doch thans 
langs het Südbahnhof en bereiken zoo dc voorstad 
Wieden, die onder de meest elegante gedeelten van 
Weenen gerekend mag worden en waar de heden
daagsche geld-aristocratie zich bij voorkeur vestigt. 
Vooral in de Allee-gasse zijn ettelijke moderne paleizen 
te zien. Aan het einde dezer straat, met den gevel 
naar het noorden gekeerd, staat de Karlskirche, die 
van 1716—1737 ter eere van den H . Karei Borromeus 
door Fischer von Krlach gebouwd werd, en reeds van 
verre door haar eigenaardige vormen de aandacht trekt. 
De plattegrond van dit kerkgebouw is zeker een van 
de eigenaardigste, die ergens te vinden zijn De eigen
lijke kerk vormt een ovaal, waarboven zicli een even
eens ovale koepel verheft. Aan de oost- en westzijde 
zijn groote, vierkante kapellen tegen het ovaal aan
gebouwd , terwijl in de dus gevormde hoeken weer 
vier kleine, ovale kapellen worden gevonden. Het koor, 
aan de zuidzijde, is zeer laag en wordt door een drietal 
bogen, op zuilen rustende, afgesloten Door deze bogen 
ziet men in een tweede koor, hetwelk een rijk per-
spectievisch effect oplevert. De gevel, die aan de 
noordzijde voor de ovale kerk geplaatst is, heeft daar
mede eigenlijk niets te maken en is alleen op het 
effect berekend. In het midden domineert de reus
achtige ovale koepel, wiens tambour met pilasters 
versierd is, terwijl daarboven groote oeils-de-bocuf 
in de calotte insnijden. Een zeer streng gedetailleerd 
portiek met fronton, geheel naar het Pantheon te 
Rome gevolgd , geeft toegang tot de kerk. Dit portiek 
en de daarvoor geplaatste monumentale stoep zijn 
reeds in geen verhouding tot de betrekkelijk kleine 
kerkdeur. Ter wederzijde hiervan is echter de gevel 
voortgezet, om in twee paviljoens of lage torens te 
eindigen. De bekroning dezer torens met voluten, 
vazen enz. is zoo barok mogelijk. Wat echter aan 
den gevel het meeste cachet geeft, zijn de beide torens, 
in den vorm van eerezuilen, die daarvoor geplaatst 
zijn. Evenals bij de zuil van Trajanus slingert zich 
hier om de schacht een relief. Op de kapiteelen zijn 
evenwel koepeltjes aanwezig, 

Wie voor het eerst den gevel van de Karlskirche, 
van Weenen kooiende, ziet, wordt zeker door het 
grandioos ensemble getroffen. Wie echter, zooals wij, 
van de zijde van Wieden komt, ziet aanstonds, hoe het 
effect verkregen is. Het geheel moet dan ook eigenlijk 
beschouwd worden als een reusachtige tooneeldeco-
ratie. die alleen uit de zaal (hier van de stadszijde) 
gezien, voldoet, doch die men niet aan de achterzijde 
bekijken moet. 

Aan de oostzijde van deze kerk bevindt zich een 
klein park, aan het eind waarvan men het paleis van 
den Vorst von Schwarzenberg ziet, dat reeds van den 
Ring in het oog valt. Hoewel ook uit den echten 
Ilaroktijd (1720), is dit gebouw toch betrekkelijk streng 
van lijnen en details. Gekoppelde Jonische pilasters en 
zeer sobere raamomlijstingen is alles, wat als versiering 
is aangebracht. Door zijn goede verhoudingen maakt 
het geheel echter een werkelijk imposanten indruk. 

De volgende voorsteden, .Margarethen cn Mariahilf, 
die door de Wien van elkander gescheiden worden, 
leveren uit een architectonisch oogpunt niet veel merk
waardigs op. Zij hebben echter in hooge mate de 
gezellige levendigheid, die aan een Weener voorstad 
eigen is. De drukte wordt nog verhoogd door het 
verkeer naar en van het Westbahnhof, dat vóór de 
Mariahilfer Linie gelegen is, en dat evenals al de 

andere Weener-stations, zeer ver van htt centrum der 
stad is verwijderd 

Een tramweg, die da•Schönbrunncr iIauptstrasse 
volgt, brengt ons naar het een half uur buiten Weenen 
gelegen slot Schönbrunn, waaraan zoovele historische 
herinneringen verbonden zijn, en waar Napoleon I in 
1805 en 1809 zijn hoofdkwartier had. Vroeger was 
het slot op eenigen afstand van de stad, doch lang
zamerhand breidt zij zich zoo uit, dat het weldra in 
Weenen zal liggen. Het terrein, waarop het slot 
gebouwd is, stijgt langzaam naar het westen; bij het 
aanleggen van de tuinen heeft men daarvan op zeer 
geschikte wijze partij getrokken. 

De aanleg van het geheel is werkelijk vorstelijk. 
Men komt eerst op een grootsch plein, dat door een 
poort, met twee obelisken er naast, betreden wordt. 
Ter wederzijden zijn de stallingen, de woningen voor 
de bedienden enz. geplaatst; aan de westzijde staat 
het slot, dat nog door Fischer von Erlach omstreeks 
1700 begonnen werd, doch pas onder Maria Theresia 
voltooid was. Van hetgeen door den eersten bouw
meester gemaakt werd, is niet veel meer over, daar 
het geheele gebouw in de tweede helft der 18e eeuw 
veranderd werd en toen de min of meer droge vormen 
kreeg, die het thans vertoont. Hoewel het gebouw 
nog in gebruik is, en o. a. Keizer Wilhelm van Duitsch
land er af en toe logeert, schijnt het ons toe niet al 
te best onderhouden te worden. Vooral aan een goede 
verving heeft het, naar 1 lollandsche begrippen, dringend 
behoefte. Daar de meeste gebouwen te Weenen echter 
in hetzelfde geval verkeeren, schijnt men daar niet 
aan te hechten. Het paleis was ten tijde van ons 
bezoek niet te bezichtigen; de vertrekken moeten zeer 
prachtig zijn ingericht. 

De tuinen van Schönbrunn zijn in 18e-eeuwschen 
smaak aangelegd; van de heuvelachtigheid van het 
terrein is op geschikte wijze partij getrokken door het 
aanleggen van waterwerken. Alle lanen en berceaux 
komen op het slot uit. Op het hoogste punt staat de 
zoogenaamde Gloriettc, een zuilgalerij uit het laatst 
der achttiende eeuw, waarboven zich een platform 
bevindt, vanwaar men een prachtig uitzicht over 
Weenen en de omgeving heeft. 

De volgende voorstad . Neubau , strekt zich uit van 
den Burgring tot aan de vestingwerken. Aan het plein 
tusschen de musea liggen hier de hofstalgebouwen, 
die zeker, wat uitgestrektheid aangaat, tot de meest 
merkwaardige behooren die ergens te zien zijn. Uit 
een architectonisch oogpunt beschouwd, vallen zij echter 
zeer af bij de pompeusc architectuur der • musea. 

Belangrijke bouwwerken zijn er te zien in de voorstad 
Josephstadt. In de eerste plaats het paleis Auersperg, 
dat volgens Baedeker in 172.4 door Fischer von Erlach 
gebouwd moet zijn, doch dat naar het ons voorkomt, 
uit veel lateren tijd afkomstig is, daarliet Louis XVI-
motieven bevat. Verder het paleis Czernin, dat een 
dier rijke schilderij-collecties bevat, die terecht den 
trots van Weenen uitmaken. Men ziet hier een mooie 
Van der Meer van Delft, een zeer fijne Potter, en 
meer andere goede oud-Hollandsche stukken. 

De rijkste particuliere verzameling van Weenen 
bevindt zich echter in de laatste voorstad, Alsergrund, 
die zich achter den Schottenring, waar indertijd het 
zoo treurig vermaarde Ringtheater stond, uitstrekt. 
Het paleis van den vorst van Liechtenstein herbergt 
deze kunstschatten, die in een twaalftal zalen, die 
allen zijlicht hebben, tentoongesteld zijn. Uit den 
aard der zaak is de verlichting van vele stukken 
gebrekkig. Tot de beste stukken behooren de por
tretten van Van Dijck, van Frans Hals, een jacht-
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tafereel van Esaias van de Velde, een stilleven van 
J. D. de Heem, een portret van Rembrandt, ver
scheidene werken van Rubens, enz. 

Gaarne hadden wij ook het een en ander over de 
moderne gebouwen van Weenen in het midden ge
bracht. Zeker zouden wij daaromtrent wel iets hebben 
kunnen mededeelen. wat in 1883, toen het vorig 
opstel over Weenen in dit blad verscheen, nog niet 
mogelijk was, daar vele gebouwen toen nog niet in 
gebruik waren genomen. Uit vrees van in herhalingen 
te vervallen, zullen wij het echter hierbij laten. 

DE A F D E E L I N G „PUBLIEKE W E R K E N " 
T E A M S T E R D A M . 

De algemeene beschouwingen over de begrooting 
van inkomsten en uitgaven der gemeente Amsterdam 
voor 1894, hebben sommigen onzer vroede mannen 
weder eens gelegenheid gegeven hunne denkbeelden 
te uiten over de gebrekkige organisatie der afdeeling 
Publieke Werken. 

Aan het algemeen verslag der afdeeling ontleenen 
wij omtrent deze zaak het volgende: 

„Omtrent de afdeeling Publieke Werken werden 
in drie afdeelingen uitvoerige besprekingen gehouden. 
Ernstig werd aangedrongen op de toegezegde reor
ganisatie, waarop met ongeduld gewacht wordt, en 
in afwachting waarvan zeer vele leden ongeneigd 
zijn eenige verhooging van jaarwedden toe te staan. 
Bij deze tak van dienst toch, werd in een der af
deelingen onder algemeene instemming opgemerkt, 
schuilen de hoofdoorzaken van den min gunstigen 
financiëelen toestand allereerst in de gebrekkige or
ganisatie, maar niet minder in de personen. En de 
stellige vraag werd hieraan toegevoegd of het de 
bedoeling is de nieuwe regeling uit te voeren met 
het bestaande personeel." 

Voorts: 
„En eindelijk werd in eene andere afdeeling door 

een der leden uitdrukkelijk dc wenschelijkheid betoogd 
van de opheffing der betrekkingen van architect en 
assistent-architect. De voorsteller wenschte in het al
gemeen dat het beheer en opzicht der afd. Publieke 
Werken op dezelfde wijze werd ingericht als te 
Rotterdam, waardoor z. i. groote bezuinigingen zouden 
verkregen worden, zonder dat de belangen van dezen 
dienst in het minst daaronder behoefden te lijden." 

Bij dit betoog wordt er voorts de aandacht op 
gevestigd dat de begrooting voor het beheer en toe
zicht der afd. Publieke Werken een bedrag van bijna 
fg 1,000 vordert, terwijl op die van Rotterdam eene 
som van ƒ 42,400 is uitgetrokken. „Deze gemeente 
heeft minder inwoners dan Amsterdam, nagenoeg de 
helft; maar haar uitgebreidheid staat voor het minst 
gelijk aan die van Amsterdam, zoo zij die niet 
overtreft, en de uitgebreidheid eener stad legt voor 
de afdeeling Publieke Werken meer gewicht in de 
schaal dan het aantal inwoners. Daarbij moet ook 
in het oog gehouden worden dat te Rotterdam meer 
en belangrijker publieke werken worden uitgevoerd 
dan te Amsterdam. 

„Dit leidt tot de gevolgtrekking dat eene reorga
nisatie van het beheer en toezicht der afd. Publieke 
werken, in den geest van het te Rotterdam geldende 
systeem, met het oog op cene wijze bezuiniging, 
dringend noodig is. Ook moet hierbij opgemerkt 
worden, dat al wat in betrekking staat tot de schoone 
bouwkunst, evenzeer aan de afd. Publieke Werken te 
Rotterdam wordt behandeld, zonder dat men daarbij 
zijn toevlucht behoeft te nemen tot particuliere ar
chitecten. 

„Bij dit betoog sloten zich de opmerkingen aan , 
in twee andere afdeelingen ter sprake gebracht; in 
de eene, dat met minder personeel hetzelfde werk 
verricht kon worden, in de andere dat naast den 
directeur van Publieke Werken de post van architect 
kon vervallen, bij de vele assistent-architecten, assistent
en adjunct-ingenieurs, hoofdopzichters enz., die nog 
onder hem werkzaam zijn." 

Tot zoover het verslag. Zij, die meenen mochten 
dat de vele pogingen, door onze bouwkundige ver
eenigingen in de laatste jaren gedaan om het publiek 
van het recht van bestaan van den architect te 
overtuigen, eenig succes hadden, zullen na lezing 
van het bovenstaande wel tot andere gedachten komen. 
Als men leest dat er in den Amsterdamschen Ge
meenteraad leden gevonden worden die meenen dat 
„de post van architect kan vervallen, bij de vele as
sistent-architecten, assistent- en adjunct-ingenieurs, 
hoofdopzichters enz., die nog onder hem werkzaam 
zijn", dan kan het geen verwondering wekken dat 
het bekende lied: „de architect is een insect" enz. 
nog niets aan actualiteit verloren heeft. Maar afge
scheiden hiervan, schijnen de leden van de vroedschap 
onzer hoofdstad, die zoo hard om reorganisatie roepen, 
al bijzonder slecht met de tegenwoordige organisatie 
op de hoogte te zijn. Wanneer men weet dat de 
„vele assistent-architecten, assistent- en adjunct-inge
nieurs, hoofdopzichters", onder den architect werk
zaam, in werkelijkheid bestaan uit iin assistent-ar
chitect en iin hoofdopzichter en de assistent- en andere 
ingenieurs ver tc zoeken zijn, wat moet men dan van 
de opmerking van het achtbaar raadslid denken? 

Van den bouwmeester in het algemeen kan men 
zeggen dat hij het niemand naar den zin kan maken, 
maar dit geldt in sterke mate voor den architect 
eener groote gemeente. Bracht men nu nog grieven 
tegen zijn beleid of kennis te pas, men zou óf deze 
grieven kunnen beamen ofwel van een tegenovergesteld 
gevoelen kunnen zijn en in het eerste geval de meening 
van het meergenoemde raadslid zooal niet kunnen 
deelen, dan toch verklaren. Maar neen, de man 
wijst er eenvoudig op dat te Rotterdam, zonder dat 
daar een architect aan de gemeente verbonden is, 
toch alles wat in betrekking staat tot de schoone 
bouwkunst, aan de afdeeling Publieke Werken wordt 
behandeld en dus . . . . ook hier geen architect noodig 
is. 't Verwondert ons nog dat hij de schoone bouw
kunst der Maasstad niet aan die der Amstelstad ten 
voorbeeld stelt. 

Het vooroordeel tegen den architect in het alge-
gemeen , dat bij onze burgerij , en niet het minst bij 
den zoogenaamd deftigen stand, zoo diep is inge
worteld en dat dikwerf de voorkeur doet geven aan 
knoeiers en beunhazen, blijkt zelfs bij den achtbaren 
Raad der hoofdstad in het laatst der 19e eeuw nog 
welig te tieren. Men tracht, naar het schijnt, den 
bouwmeester uit te winnen om aan de dii minori 
vrij spel te laten. 

V R A G E N , 
G E S T E L D DOOK D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G 

D E R BOUWKUNST. 
De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 

heeft een elftal vragen opgesteld met het doel deze 
door de Afdeelingen te doen beantwoorden en de door 
het Bestuur opgemaakte preadviezen op de gebrui
kelijke wijze tijdens de algemeene vergadering ter 
tafel te brengen. De vragen zijn de volgende: 

j I. Van onze 19de eeuw wordt vaak gezegd , dat de 
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daarin verrezen gebouwen geen eigen karakter hebben. 
Wat is hiervan waar? 

En zijn er niet moderne bouwwerken te noemen, 
die op waardige wijze een oorspronkelijk type ver
tegenwoordigen ? 

II. Welke zijn de voor- en nadeelen verbonden aan 
partieele aanbesteding, waarmede bedoeld wordt het 
afzonderlijk aanbesteden van werken tot verschillende 
bouwambachten behoorende, op dc wijze als in I'rankrijk 
en Duitschland gebruikelijk is? 

III. Welke zijn de middelen door den bouwmeester 
tot dusver toegepast om bewoners van bovenhuizen een 
veilige ontkoming te verzekeren in geval v.in brand? 

Kn wat zou men in dit opzicht nog meer en beter 
kunnen doen? 

IV. Wat behoort te worden in acht genomen bij 
het gebruik van Morleysteen, vooral met het oog op 
de aanwending van de zachte, halfharde of harde 
soort, bij verschillende deelen van een bouwwerk? 

Welke is de ondervinding die hiertelande en in het 
buitenland is opgedaan uMt deze steensoort? 

V. In vloeren, samengesteld uit ijzer en trogw elven 
van metselwerk of stampbeton , waarover een ccment-
laag, vertoonen zich gewoonlijk scheuren. 

Wat is daarvan de oorzaak, en hoe kan men die 
voorkomen ? 

VI. Wat leert de ondervinding omtrent de zooge
naamde parquets-tapis ? 

VII. In Noorwegen gebruikt men veelal levertraan 
in plaats van lijnolie, om verf voor buitenwerk te 
bereiden. Men beweert aldaar dat de verf hierdoor 
meer glans verkrijgt en beter bestand is tegen den 
invloed van het weer. 

Zijn er hiertelande gevallen bekend, waarbij men 
op bedoelde wijze bereide vert heeft toegepast? 

Kunnen de Afdeelingen uitkomsten en bevindingen 
medcdeelen van genomen proeven? 

VIII. Welke zijn de beste voorbehoedmiddelen tegen 
het ontstaan van champignons bij den bouw van woon
huizen ? 

Welke zijn de beste middelen om ze uit de woning 
te verdrijven. 

IX. Welke maatregelen worden, met het oog op de 
toestanden in den zetel uwer Afdeeling, door u doel
treffend geacht om eene wettelijke regeling van den 
arbeid voor te bereiden? 

Wat is in dit opzicht wellicht ten uwent reeds 
verricht ? 

X. Welke maatregelen worden in den zetel uwer 
afdeeling genomen in het belang van den bouw van 
woningen, die aan de eischen der hygiëne voldoen? 

Bestaat er ten uwent eene commissie tot beharti
ging van de hygiënische belangen, en wat werd door 
haar reeds verricht op het gebied van bestaande en 
den bouw van nieuwe woningen? 

XI. Welke zijn de beste middelen om een degelijk 
onderzoek naar den stand van werkloosheid in te 
stellen ? 

V A R I A. 
H E T KUNSTHISTORISCH CONGRES TE NEURENBERG. 

Het tweede kunsthistorisch congres had van 25 tot 
•28 September jl. te Neurenberg plaats. Sedert het 
eerste congres te Weenen gehouden werd, zijn 20 jaren 
verloopen en aan het thans gehoudene namen ver
tegenwoordigers deel uit alle streken van Duitschland, 
uit Oostenrijk-IIongarije, Nederland, België en Noor
wegen. Voorzitter was professor Dr. C. von Lutzow 
te Weenen. Er werd besloten de congressen voortaan 
op regelmatig wederkeerende tijdstippen te houden en 

bepaald dat het volgende congres in 1894 te Keulen 
en dat van 1896 te Budapest zal plaats vinden. Ver
schillende voordrachten en mededeelingen werden ten 
beste gegeven. Dr. Hampe te Neurenberg gaf eene 
verhandeling over Duitsche kunst en Duitsche littera
tuur in de 15 d c eeuw; professor Dr. Dietrichson te 
Christiania behandelde de Noorweegsche houtarchitec
tuur; professor A. J. Wauters te Brussel hield eene 
voordracht over Hans Metnling en deed daarbij 
de mededeeling, dat de beroemde Vlaamsche kun
stenaar Hans Memling geen Vlaming of Hollander, 
maar een Duitscher van geboorte is. Hij is afkomstig 
uit een plaatsje, dat tot Beieren behoort. Uit ijverige 
nasporingen in Vlaamsche archieven, vooral in het 
archief te Brugge, is gebleken dat Hans Allemand, 
Hans von Mainz en Hans von Mömmeling een en 
dezelfde persoon is. Uit den naam Hans von Mömme
ling is langzamerhand door verbastering I lans Memling 
ontstaan. Waarschijnlijk is dus de groote kunstenaar, 
wiens 400-jarige sterfdag het volgend jaar in Vlaan
deren zal herdacht worden, in Mömmelingen, een 
plaatsje dat ongeveer 1 '/, uur van Aschalïenburg 
aan de Hessische grens ligt, geboren. 

Voorts gaf Dr. G. Galland te Berlijn eene verhan
deling over het rijksarchief te 's-Gravenhage als bron 
voor de studie der Nederlandsche kunstgeschiedenis; 
de schilder E. Berger uit Munchen had het over de 
ontwikkeling der schildertechniek in de oudheid en 
professor Dr. Neuwirth te Praag over het middel-
eeuwsche Krakau en zijne betrekking tot de Duitsche 
kunst. 

Op voorstel van Carl von l.ützow werd besloten de 
stichting van een kunsthistorisch instituut te Florence 
voor te bereiden. Dit moet eene inrichting worden, 
die alle hulpmiddelen voor de studie der Italiaansche 
kunst in Italië vercenigt, waar de student of de aan
komende geleerde, die voor zijn vak over de Alpen 
trekt, alle boeken en photographieën en tevens, zoo 
noodig, de persoonlijke leiding bijeen vindt, om hem 
in het grootsche gebouw der Italiaansche kunst den 
weg te wijzen. Komt deze instelling tot stand en blijkt 
zij levensvatbaarheid te bezitten, dan zal er een derge
lijk instituut in de Nederlandsche gewesten worden 
opgericht. Andere commissiën kregen opdracht, het 
photographeeren van nog niet gepubliceerde kunst
werken en den ondcrlingen ruil van museums-catalogi 
ter hand te nemen. 

Dat de bezichtiging van het schoone, hetwelk 
Neurenberg op bijna elk gebied van kunst in zoo 
rijke mate oplevert, aan de vergaderde vakgenooten 
rijke stof tot bewondering en gedachtenwisseling gaf, 
spreekt van zelf. Ook het naburige Bamberg lokte op 
den laatsten dag der bijeenkomst het meerendeel der 
deelnemers tot zich. 

Vermelding verdient, dat de stad Neurenberg hare 
gasten verwelkomde met een keurig bewerkte medaille, 
die de beeltenis van Albrecht Dürer ter eene en het 
raadhuis ter andere zijde vertoont. 

HOOFDBALUSTERS VAX GESMEED 

Dat sommige bouwheeren 
IJZÏ:K. 

op zien betrek-er niet 
kei ij k groote sommen beschikbaar te stellen voor kleine 
onderdeelen van bouwwerken, blijkt uit een bericht 
in de Deutsche Bauztitung van 7 dezer. De eigenaar 
van het slot Neetzow in Pommeren heeft in de kunst
smederij der firma Schulz en Holdefleiss te Berlijn 
als hoofdbalusters eener vrijstaande trap twee wapen-
dragende heraldieke griffioenen laten smeden, die eene 
aandachtige beschouwing van alle beminnaars van 
stijlvol smeedwerk overwaard zijn Maar vooral mag 

het als een verblijdend feit worden aangemerkt dat 
de kunstminnende slotbezitter een bedrag van niet 
minder dan 4000 mark beschikbaar stelt om der
gelijk werk uit gesmeed ijzer tc doen vervaardigen; 
in den regel toch wordt daarvoor een ander materiaal 
gebruikt. Men mag hieruit afleiden dat het kunst
smeedwerk voor de inwendige versiering van gebouwen 
meer en meer toepassing vindt. De heraldiek gesty-
liseerde griffioenen zijn, met uitzondering van het 
verbindingsstuk tusschen kop en romp, dat uit eene 
10 m.M. dikke plaat gesmeed en gedreven is, uit het 
volle ijzer bewerkt naar een vooraf vervaardigd gips
model. Slechts zeer spaarzaam is daarbij van dc vijl 
gebruik gemaakt. In den eenen klauw houden de 
griffioenen het wapen met dc initialen van den eigenaar, 
terwijl de andere klauw den kop eener slang omvat 
houdt, die als begin van den greep der trapleuning 
gedacht is. Het zou te ver voeren om eene beschrij
ving te geven van de verschillende fraai gemodelleerde 
en vlot gesmeede deelen der griffioenen. Kop, baard, 
tong, vleugels, hals enz. laten niets te wenschen 
over en de beste beschrijving zou niet in staat zijn 
een eenigszins aanschouwelijk beeld van de kunstvolle 
en technische behandeling van het kunstwerk te geven. 
Vermelding verdient nog dat aan de beide griffioenen 
vier bekwame smeden te zamen gedurende elf maanden 
gewerkt hebben. 

P R I J S V R A G E N . 
NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING 

VAN NIJVERHEID. 
lie Muutscliuppjj wenscht een unnwjjziug vnn de middelen, 

dii' dienen kunnen om arbeidsvermogen door windmolens te 
verkrijgen, lang! electrischen weg op te zamelen, over to brengen 
of vervoerbaar tc maken en daarbij meer in het bjjzondor een 
antwoord op dc volgende vragen: 

1". Hoeveel arbeidsvermogen kan een gewone windmolen, iu 
vereeniging met een electrischen accumulator, gemiddeld per 
etmaal leveren: welke motorische inrichting is hiertoe noodig 
en hoeveel kost iu dat geval één paardenkracht-uur'' 

2°. Kannen de nieuw»' wiudmotoron uit een economiscb oogpunt 
op uitgebreide schaal tot het uccuimdecrcn en tot het benutten 
van de bewegingsenergic vau den wind worden toegepast'i Zoo 
ju, welke inrichtingen zjjn hiertoe noodig? 

Als voorbeeld moet dc bewerker een geval aannemen, waarin 
eene fabriek langs dezen weg vun licht en kracht wordt voorzien. 

Itijbelioorende teekeningen moeten geteekend zjjn op één vierde 
vau de ware grootte, op wit pupier (geen lichtdruk). 

Als prijs wordt uitgeloofd de gouden medaille eu ƒ850, 
De antwoorden moeten worden ingc/.onden vóór 1 Juli 18114, 

vrachtvrij bij den Algemeenen Sccrctaris-pciiningmceBter der 
.Maatschappij te Haarlem. 

He inzendingen zullen worden beoordeeld door een « l u r y , he-
stuunilr uit dc heeren: II. l-'igee .Ir.. Directeur der Maatschappij 
te Haarlem, Voorzitter; A. Solen, geinecnte-urchitcct te Schie
dam, Rapporteur; l'rof. J. Itosschn, te Haarlem; (1. J. de .long, 
Directeur der gemeentewerken te Rotterdum, cn C. I'rins S/.. 
te Haarlem. 

l'ittrekael uit de bepalingen voor de beantwoording van prijs-
vragen, volgens hel Reglement'. 

4. De antwoorden moeten duidelijk, met ecu andere hand dan 
die der schrijver», in het Xedorlundsch, Krunsch, Kngelsch of 
Hoogduitsch, met Italiaansche letter, worden geschreven. 

5. De antwoorden moeten voorzien zjjn vnn een spreuk of 
kenmerk, eu vergezeld van een verzegeld briefje, waarin de 
uuaiu des inzenders is geschreven, en dat op (Ie buitenzijde 
dezelfde zinspreuk of hetzelfde kenmerk als dc ingezondens ver
handeling voort. 

«. Het stunt aan directeuren vijj, zoodanige getuigenissen tc 
vorderen, als zjj noodig oordcelcn. 

7. Hij, die zich, vi'iór de toewijzing vun den prjjs. op eenige 
wjjze bekend gemaakt heeft, verliest aunspruak op bekroning. 

8. Indien blijkt dat van eenig gedrukt werk of geschrift, hetzjj 
geheel, hetijj gedeeltelijk, door den inzender als eigen voortbrengsel 
gebruik is gemaakt, wordt het nuambriefje geopend en op het 
ingezonden stuk niet verder acht geslagen. 

20. Alle antwoorden en teekeningen, ter beantwoording vun 
een prijsvraag ingezonden en niet den uitgeloofden eereprjjs 
bekroond, zjjn het eigendom der Mautschuppjj. Omtrent de over
neming, tcgeu eeue billjjke schadeloosstelling der bjj de nut-
woorden behoorende modellen, werktuigen en dergcljjke, kunnen 
directeuren zich met de inzenders verstaan. Ingeval deze over

neming niet raadzaam wordt geacht, behoudt de .Maatschappij 
het recht, 0111 vau dc ingezonden voorwerpen, welke hiervoor 
vutliuar zjjn. dc noodige teekeningen te doen vervaardigen. 

Dc scbrjjver vau eene bekroonde verhandeling verbindt zich 
hij eu door'het ontvangen vun den prijs, 0111 haar noch geheel, 
noch gedeeltelijk te doen drukken, zonder goedkeuring van 
directeuren. 

21. De stukken in het vorige art. genoemd. mogen in geen 
geval aan de inzenders worden teruggegeven, /ij blijven in het 
archief der Maatschappij bewaard. De inzenders vun niet bekroonde 
antwoorden kunnen echter, wanneer zjj zich voldoende bjj den 
nlgemeencn sccretnris bekend maken, ten hunnen koste, door 
den secretaris afschriften doen vervaardigen vnn de door hen 
ingezonden antwoorden. 

28. De mededingen nnnr een.' prijsvraag of premie behouden 
in afwijking vun het bepaalde in 20 en 24. het recht um, zoo 
hun antwoord cd' inzending eene uitvinding door hen gedaan, 
betreft, daarop ecu octrooi tc nemen; daarentegen bljjveu alle 
overige bepalingen van 20 cn 24 van kracht. 

De mededingers hebben zeiven te zorgen, dat de vereischte 
formaliteiten tot bet verkrijgen vnn een octrooi vervuld zjjn. vóór 
de inzending aan den Algemeenen Secretaris-penningmeester. 

Voor nadere inlichtingen kun men zich wenden tot den Alge
meenen Secretaris-penningmeester der .Mautschnppij, K. W. van 
Leden te Ifaarlein. 

MAATSCHAPPIJ TOT Itl'.VOKDKKIXG IIKK KOI WKTXST. 
A.FDEEUKQ LEIDEN EN OÜSTREKEM. 

Vergadering van Jen 5'le" Oclolcr 1893. 
liij bel binnentreden van het vergaderlokaal werd dc aandacht 

getrokken naar de wanden, om te genieten van de kunstbeschouwing 
bestaande uit: ..Motive der Deiitscbcn Architectur des lil. lïe 
und 18 Jahrhunderts; Artus (Juellinus, Sculpturen im Königliclien 
Palais zu Amsterdam; Kleine Architekturen zur Aust'ührungim Holl. 
Uovendicn waren tentoongesteld dc teekeningen vun de vnurtver-
betcring in Leiden, door dc Provincie uit tc voeren cn het ontwerp 
vnn de nieuwe Turfinnrktsbrug. wier uitvoering, mede fa 't belang 
vim de vaartverbetering, voor rekening van de gemeente Leiden 
komt. 

Na aandachtige beschouwing vun een en ander opende de voor
zitter, de heer \V. ('. Mulder, de eerste vergadering in dit seizoen 
met een woord vun welkom, en hoopte dut de leden in den ufge-
loupen zomer lust en kracht hadden verzameld, om op de volgende 
vergaderingen nuttig eu leerzaam werkzaam te zijn. 

Xa lezing en goedkeuring der notulen van de vorige vergade
ring, werd mededeeling geiluan van eenige ingekomen stukken: 
het" nilres aan het Gemeentebestuur vun Leiden, waarin het op
nemen van eene bepaling vun maximum loon en minimuniwerktüd 
iu de bestekken dringend werd aanbevolen, kon de goedkeuring 
der Vergadering wegdragen. 

Alsnu werd het woord gegeven aan deu heer H. I'aul, gemeente-
nrebitect alhier, die. als voor 't eerst in ons midden door deu 
Voorzitter werd gecomplimenteerd, dc teekeningen betredende de 
viuirtverbetering zou toelichten. 

Xa in enkele woorden de uitgevoerde werkeu. om de verbinding 
tusschen Kjjn en Schie tot stand te brengen, in herinnering ge-
gebracht te hebben, gul' spreker op duidelijke wijze eene beschrij
ving van dc uit te voeren werken unn de haven, zooals de Pro
vincie zich voorstelde die uit de voeren, wuarbjj de stremming 
vau het verkeer tot het minimum wordt beperkt. Die wijze vau 
uitvoering zal echter wuurschijnljjk niet gevólgd worden, danr 
dc aannemer onder nadere goedkeuring van den hoofdingenieur, 
een under plan kan uitvoeren, hoofdzakelijk hierin bestaande, 
dat vnn Haarlemmerhout nanr dc havon een hulpbrug wordt ge
legd met een beweegbaar gedeelte voor de scheepvaart. Geschiedt 
dit. dan kunnen alle werken ongehinderd worden uitgevoerd. 

Vervolgens gut' de heer I'aul eene beschrijving van de Turf-
murktsbrug. lichtte de constructie toe en gaf op enkele vragen 
een duidelijk en uitvoerig antwoord. 

Na een woord van dunk door den Voorzitter, bracht de Secre
taris, dc heer Adr. J. vun Achterberg, verslag uit over dc Mei-
vergadefing der Muutscluippü. terwijl dc Voorzitter dit deed over 
de Scptember-vergudering. 

Thuns kwuni uuu de orde de bijdrage van den heer ('. B. van 
Ruwen: tets twer Sfalinrielitingett. 

Spreker ving aan tc zeggen dat er drie typen van stallen zjjn. 
als: een enkele stal, waar een enkele rg paarden staan; een 
dubbele stal (ilubb. enkele stall, waar de puurden met de koppen 
naar elkaar staun, doch met een wand tot scheiding: en een 
dubbele stal, waar de guug in het midden is en de paarden met 
de koppen nuar de buitenmuren stnun. 

liet licht in iederen stal meet achter dc paarden invallen, terwyl 
de ruinen niet op het noorden mogen geplaatst worden. De heer 
Vun Huwen wenschte met cenigejnndcrdoelen van den stal uan te 
vangen en beenrak het eerst den voerbak, schetste verschillende 
soorten cn maakte duidelijk, dut ieder paard zjjn eigen voerbak 
moet hebben, tcrw yi een buk met afgeronde hoeken en eenigszins 
Bchuine wanden, het beste model is. Hierop volgde de ruit, die 
voor ieder paard afzonderlijk moet geplaatst worden; de bekende 
ijzeren ruif van gebogen vorm is de beste ; niet alleen voor het 
paard, maar wanneer van ontsmetten sprake is, kan ijzer desnoods 
uib-oglooid worden. Verder behandelde spreker de rioleering: de 
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vloeren (waaruit het bleek tlat trottnirtegelH niet te î lad zijnt. het 
vastzetten van het paard, waarbij een knevel aan het onder- en 
boveneinde van den ketting, met 't oog op losmaken bij brand de 
voorkeur verdient. Tal van srhijnhnre kleinigheden werden be
sproken en door de vele vragen, tijdens de mededeelingen gedaan, 
moest spreker zijn voordracht, die interessant was. afbreken, be
lovende evenwel later het vervolg. 

De woorden van dank, door den Voorzitter aan den heer Van 
Huwen gebracht, werden met applaus begroet. 

Nadat nog enkele huishoudelijke zaken waren afgedaan, werd 
de heer Lancet tot lid van de feestcommissie voor dc herdenking 
vnn het 25-jarig bestaan der Afdeeling benoemd, den heeren 
It. Itlankenberg en <'o. te Leiden voor de beschikbaarstelling 
van de fraaie plaatwerken dankgezegd, en dc vergadering 
gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H K li E R I C H T H N. 
V O K A V K M I A G K . I'c Minister van binnenlandsche zaken beeft in 

de commissie tot het examineeren van hen, die het diploma van 
geëxamineerd en beëedigd landmeter verlangen, voor het jaar 189.1 
benoemd: de heeren l>r. Ch. M. Sehols, hoogleeraar aan de I'oly-
teehnische lehool te Delft ; A. \Y. E. Kwisthout, ingcnicnr-veri-
ticateur van het kadaster te Roermond, en J. M. van Walsem. 
inspecteur der registratie en domeinen te Helft. 

AM^TKKUAM. Het Hoofdbestuur vun de Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst heeft eene commissie benoemd om de hono-
rarium-tabcl voor bouwkundige werkzaamheden te herzien; die 
commissie noodigt belangstellenden uit tot het inzenden van voor
stellen tot het brengen van veranderingen iu de bestaande tabel, 
als bun zulks op grond vnn ondervinding raadzaam voorkomt. I>e 
voorstellen worden vóór 25 November e. k. bjj den Secretaris der 
Mnatschappy ingewacht. 

-- Ter voorbereiding eener tentoonstelling van werken van 
Nederlandsche bouwkunstenaars heelt het Hoofd lïestuur van de 
Maatschappij tot bevordering der Houwkunst zieh iu verbinding 
gesteld met het Hoofde omité voor de iu 1894 in Antwerpen tc 
houden Wereldtentoonstelling en met de Koninklijke Maatschappij 
tot aanmoediging der Schoone Kunsten aldaar. 

— In de maand Januari zal de Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst de gelegenheid openstellen tot het verkrijgen van 
het diploma van bouwkundig opzichter, bij besluit der algemeene 
vergadering van 2H Mei 181*1 ingesteld. De datum van het examen, 
dat in het gebouw der Maatschappij wordt afgenomen cn drie 
dagen duurt, zal minstens een maand tr rnronin het fbwtkmnjjf; 
Weekblad worden medegedeeld. Het examen zal omvatten: 

1. Het maken van een opstel over een bouwkundig onderwerp. 
Op het schrijven van duidelijk en goed leesbaar llollundM'ü zal 

gelet worden. 
2. Het rekenen, toegepast op de bouwkunde. De vierkants- cn 

derdeniachtsworteltrekking. 
De kennis van het Nederlandsche stelsel van maten en gewichten, 

benevens van die oude en buitenlandsche maten, welke in bet 
bouwvak nog gebruikelijk zijn. 

3. De vlakke meetkunde tot en met den cirkel, en de opper
vlakken en inhouden van de gewone iu de stereometrie voor
komende lichamen, met het oog op het maken van begrootingen. 

4. I>e stelkunde tot en met de vicrkuntsvcrgclijkingcu. 
5. De beschrijvende meetkunde. (l'rojectielecr, ontwikkeling 

van de oppervlakken vnn eenvoudige lichamen isometrisch pers
pectief.» 

6. Bedrevenheid in het gebruik van een Vademecum. 
7. De kennis en bet gebruik vmn moet- en waterpatünetrumenten. 
Het uitbakcueu van rechte en gebogen richtingen op het terrein. 
Het in teekening brengen vun opgemeten terreinen en gebouwen. 
8. Het opmeten en iu teekening brengen van bouwkundige details. 
Het handteokenen, iu het bijzonder van bouwkundige ornementen. 

-o 
Kennis vnn de meest voorkomende bouwstijlen. 
tt. Het maken van duidelijke detailteekcningeii betreffende : 
houtconstructie 
steenconstructio , 
ijzerconstructie. 
Kennis van dakbedekkingen. 
10. Kennis der in de burgelijke bouwkunde gebruikt wordende 

bouwstoffen met hare voornaamste eigenschappen en gebreken. 
11. Kennis der gereedschappen cn werktuigen, stellingen en 

formeclen. 
Gereedschappen voor timmeren, metselen, smeden, steenhouwers, 

enz. 
Werktuigen, zooals bokken, schalken, ladders, vliegende steigers, 

hefboom, katrol, windas, enz. 
12. Kennis van het maken van bestekken, begrootingen, materialen-

staten, cn het honden van week- en werkstaten. 
De hiertoe eventueel over tc leggen bewijzen van bekwaamheid 

moeten door meesters of patroons gewaarmerkt zijn. 
(Bij de beoordeeling van de bekwaamheid en bedrevenheid der 

kandidaten in de onder de rubrieken 8, !> en 12 genoemde vakken 
kunnen ook in aanmerking genomen worden de door hen over te 
leggen teekeningen of stukken, mits uit eene daarop gestelde ver
klaring van hun leermeester of chef blyke, dat de teekeningen 
door de kandidaten zelve zyn vervaardigd. Deze moeten acht dagen 
vóór den aanvang van het examen vrachtvry zyn ingezonden aan 
het adres van den Secretaris der Maatschappy tot Bevordering der 
Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.) 

lil. Kennis van dc bouwwetgeviug, volgens de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek en van die voorkomende in de Administra
tieve Bepalingen, vastgesteld door den Minister van Waterstaat. 
Handel en Nijverheid, by besluit van \\ September 1802. 

14. Bekwaamheid in een der voornaamste bouw-ambachteu. bij 
voorkeur het timmervak. 

il>c door de kandidaten hierbij over te leggen bewyzen van 
hunne bekwaamheid moeten door hunne meesters of putroous 
gewaarmerkt zyn.) 

15. De kandidaat moet de bewyzen leveren, dat hij gedurende 
minstens twee jaren met vrucht op bouwwerken practisch werkzaam 
is geweest; hij moet den leeftijd van 21 jaren bereikt hebben, om 
tot het examen te worden toegelaten. 

— Dezer dagen werd door De Amstetdammtr% Dagblad voor 
Nederlandt een reclameplaat verspreid, door den heer J o h . Braa-
kensiek geteekend. Die plaat stelt een Amsterdamsche omnibus 
voor: Minister Tak is koetsier, naast hem op den bok zit Van Tien
hoven i'ii op de empcrinle zyn o. n. gezeten Pierson, Gerritsen, 
Kuyper, Nolting, terwyl Mr. Levy bezig is naar boven te klimmen. 
Binnen in zitten Mr. .1. A. Heemskerk, Domclu en Schaepman. 
die allen, even als de overige passagiers, De Amsterdammer in 
handen hebben. 

A R N H E M . In verband met den door de Kegecring uitgetrokken 
post op de Staatsbcgrooting voor I8!»4 van de helft der kosten, 
geruHiud op /" 1.0,000, voor dc restauratie der Groote of St.-Kuse-
biuskerk, heeft de Vereeniging tot restauratie dier kerk zich 
tot de Staten van Gelderland gewend ter bekoming van eene 
jaarlyksehe subsidie van ƒ1500 gedurende 10 jaren, teneinde 
dat werk tot stand te helpen brengen. 

LIJDEN. Naar men verneemt zal het rapport omtrent de Stads
taal spoedig verschyncn. In de Donderdag jongstleden gehouden 
zitting van den Gemeenteraad deelde de Voorzitter, in antwoord 
op eene tot hem gerichte vraag mede, dat, naar hl vernomen 
had in het rapport is vermeld, dat er voor bet gebruik dier zaal 
iu den tegenwoordigen toestand geen direct gevaar bestaat. 

ASSEN. Door den Gemeenteraad is aau deu lieer .1. 1*. Hazcu, 
architect te (ironingeu, voor den tijd vau «en jaar, zonder eenige 
verbintenis, concessie verleend voor liet aanleggen en exploitecren 
van eene drinkwaterleiding. 

I'KKSONALIA. 
By den waterstaat cn 's lauds burger

lijke openbare werken in Ned.-lndië, zyn 
benoemd', tot oiizichter 2e kl., de opzichter 
Be kl. C. Bakker; tot opzichter 8e kl., de; 
ondcropzirhter le kl. bi de staatsspoorwegen 
it. L AI Linus en de lijdelijke opzichter bij 
deu waterstaat, A. .1. de Ia Kuinhclje. Over* 
geplaatst: van de residentie Bantam naar 
Be directie de opzichter 2e kl. A. L. Wiessner. 
Toegevoegd: aan den chef der 2e waterstaats
afdeeling voor de werken tot verbeterden 
waterafvoer in Zuid-Bageleu beoosten de 
Lok-oeloe, de opz. 3e kl. A. Mioulet. Ge* 
plaatst: in de residentie Soerabaja, de be
noemde opz. :ie kl. A. J. de la Kambelje; 
in de res. Bantam, de benoemde opz. Be 
kl. L. IC Albinus. 

— De heer K. Dykstrn, oplichter by de 
Muatsehappi) tot exploitatie van stuatr-spoor-
wegen te lündhovi-n, is met ingang vnn 15 
dezer HIH zoodanig benoemd bij de Zuid-
Afrikaauschc spoorwegmaatschappij. 

Bij nünisterieele beschikking is de heer 
J. Terpstra benoemd tot buitengewoon op
zichter by het maken van de gebouwen voor 
een stoomgemaal nabij de Oranjesluizen te 
Schellinkwnude, tot 1 .Januari 18115. 

— Bij Kon. besluit is, met 1 Nov. a. 
benoemd tot bureel-ambtenaar van deu Rijks
waterstaat Ci J. Meulmeester te Middelburg. 

— He Paus heelt den heer W. B. van 
LieHand, architect te 's-G raven hage, be
noemd tot ridder in de orde van Gregorius 
den Groote. 

— Naar Amersfoort is overgeplaatst de 
landmeter 2c klasse, de heer 1(. I'pmeüer, 
en naar Leiden de landmeter le kl, de hoer 
J . W. van IIiele, beiden thans te Assen. 

V AC A NTK KKTKKK KING EN. 
— ingenieur b{j de G e m e e n t e-

w erken te A rnhem, op een minimum 
tractement van / 1000. Adres vóór 20 October 
liij den burgemeester van Arnhem. (Zieadv 
in no. 41.) 
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A dverteutien. 

J 
ten Mpoedi jrHte g e v r a a g d , salaris 
naar bekwaamheid, te AntHtt'rilemi. 

Brieven franco onder de letters J. 
M. J. bureau de/.er courant. 

— Opiiehtei f i n mtrit i t m i 
werken lig de directie der marine te Am
sterdam. Verlangd wordt voldoende kennis 
van burgerl. en waterbouwkunde en bedre
venheid in liet opmaken van bestekken en 
begrootingen. Sollicitanten moeten zijn van 
gezond lichaamsgestel ea onder de 40 jaar 
Inl. bjj den hoofding. der marine te Am
sterdam. 
— Bouwkundig t e e k e n a a r te Am-

sterdaai. Salaris naar bekwaamheid. Adres 
lett. .1. M. J. Bureau van dit blad. (/.ie aJ-
vert. in in'. 41). 
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INGENIEUR. 
Met 1 Januari 18114 wordt bij de 

Gemeentewerken tc ARNHEM ge
v r a a g d : 

een Iiig'enioui*. 
opeen minimum traetcnient van t' MtOO. 

Zij, die voor deze betrekking in aan
merking wenschen tc komen, gelieven 
zich vóór 2(1 October 1811)1 bij adres 
op zegel tc wenden lol ilcn Burgemees
ter van Arnhem. 

Nadere Inlichtingen tc verkrijgen ten 
Intrede van den Directeur der (ienteen-
tewerken tc Arnhem. 

II i l verNiiniMrlie I j z e r g i e t e r i j 
en M a c h i n e f a b r i e k 

E N S I N K & C ° . 
<.i 'or»i Icrij. — l . l*err<>i i» truet lr» 

GHETWERKEN voor liet BOl'WVAK. 
INSTALLATIES voor l'AliKII'.KEN. 

P. J. KRAUS. 
Firma B. W. 6. V A N ERKEL 

WITTE-Dt WITHSTRAAT, 
liaeH Van Hinmbvgen&traal. 

D E N 11 ^ Ĉ . 
F A B R I E K van B R A X ' W K A M -

T K X cn K M I S l l h l K K X . 
Attesten van v n u r - en valproe-

ven verkrijgbaar. 
P A X T S K K K A N T E X , veilig 

tegen d i e f » t i t l en i n b r a a k . 

VITRAUX GLACIER 
t It aam versie i i ut) 

duurzaam en schooner dan gebrand idas, 
voor K e r k e n . Huizen. Mr hol « e r e e s 
H o r r e n , enz. 
AMSTEItDAM. .1.1.. V A X I I K T I I , 

Biulinastr. ö. Behanger. 

. lie ii we vinding** 

MORTELMOLEN 
voor H a n d - , « t o o m - en <«a*-

Uiacht van 
G U S T A A F W O L F F J R . , 

I. IX HEX. iVt-Hliihalen. 
O p b r e n g » ! 1* M 3 . p e r u u r . 

llool'd-VertegenwoordigervoorNederlundhet 

Technisch Bureau 
JOHAN ROIJAKKERS, 

IIE E tl O V II. (2) 
bjj wien eene machine tc bezichtigen is, 
waarmede proeven kunnen gemaakt worden. 

Altenten vnn geleverde M o l e n » . 

B O U W T E R R E I N . 
A a n dc KoernionilMehe s traat 

en buiten de « e l d e r n e h e P o o r t te 
tenluo zijn verschillende Jt©t7IF-
TEHHEiXEX T E K O O P . Adres 
bij tien heer V A N G A S S E L T aldaar. 

Geheel verbeterde Constructie van 
VUURHAARD, OVENVERHITTING, 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODEt IN WERKING TC ZIEN AAN DE FABRIEK 
VAM P.NOPPIN, HOFLEVERANCIER VAN Z.M.DEN KONINft, 
Velperbuitsneingel, A R N H E M . 

« H O E D E R S U l l l l J I I T . 
Steen-, Pannen- en Tegelfahiiekanton, 

BOOM tbij Antwerpen.) 
I I t M l I I . I X 

Binnen- en Buitenlandsche 

BOUWMATERIALEN. 
, r .. i T rek weg. 
Magazijnen: j |joprhuveimtr.. -N-Hna;r.t 

Adres voor Nederland T r e k wen* H nuby 
bet Hol). Spoor weg-Station V (intven/ta^e. 

Steeds voorhanden aan de l'nbriekon en 
Magazijnen ruime voorraad lleltfiNehe 
M tec ii . Ittfii- en Wanlvwriii . ï t t o v m m u i i r t e g e l f a b r i e k 

SYBRAND TJALLIN6II, Harlingen, 
levert Poreelelnwltte M i m i - t e g e l t j e » 
lij X IS cM*., 15 X 15 <M!. achtkante 
T e g e l » met l n l e g » t n k j e » ia diverse kleu
ren ea vele soorten geneliilderde T e g e l » . 

Hterk concurreerende l*r||xen. 

Waalsteenen. 
Behalve gewone Waalsteenen, voorradig 

ia gcljjkc kwaliteitciten, die van afmetingen 
141 per strekkende Meter aan tas. Lengte 
2.r>Jt, breedte 121, dikte 6j mml., wordende tot 
iedere kwantiteit op hertelling vervaardigd. 

F . V A X H O L S T . Arnhem. 

P . H l . K A L I S L Z N 
X' ien we H a v e n .'*.». ttolterelant, 
houdt in voorraad tejren concurreerende 
prijzen A n k e r » , Ket t ingen . Heugel-cn 
l * I a a t » l u t t i u g » , alle soorten Touw en 
verdere A a n n e m e r » - en Machlnckaiuer-
liehoeften. 

De Haarlemsche Ijzergieterij 
beveelt zich aan voor de levering van: 

Mpoorw ielcn met glnsliarde velling onder 
garantie, Tfncliiiicdeeleii van b\ z onder 
zacht en taai ijzer. <>ict werken in Mtalil-
KUNM. HartKUMN. ( .cc lkopcr, K r o n » -
Uo|n r. IMio«toi'1»roiiw enz. 

E.Th.V A N VREESWIJK, 
inslrnnten Itnahee: 

Aanleg van Electrische Geleidingen. 
LUTHERSCHE BURGWAL 17, 

bij .Ie Groote ltarkt,DEN HAAG. 
V F i t It A X l » K I S T F X volgens de 

A. V. levert 

H I L L E N EN C ° . 
F a b r i e k v a n ^ e r h a n i K t o f l e n . 

AH XII 1.11. 

MOLENVANGSTUKKEN. 
Iepen- . F » * c l i e n - . L i n d e n - . 

F M I O O I ' I I - en l 'eerei i l iont. K o l 
l en , K a m i l l e n . Stoelen cn een 
K I M K A S . bij fl. DE (iOEDEREN 
te WOERDEN. 

Cre0800t0lie ter voorkoming 
van bederf van HO UT V L O E 
R E N . S C H U R E N , SCHUTTIN
G E N , SCHOEI I X G E N . wordt 
door ons geleveid in vaten van 
± 150 K°. netto ad / 1 0 . -
per 100 K». fust vrij. 

R U T T E N & Co. 
Noordwal. Den Haag. 

P e l t & Co. 
HHTTI-.ltntri. ii l a - l ia ven 41. 
H-IIOSVII. K a n a a l II !»:t. 
iïtitnlel in nlie'soorten bootrnotterioten. 

Hotel „ F A A Z E N 
X I . M I F « ; K X . HoleiiMtrant VtH. 

Café-ltestaiirtinl, 
Eigenaar T h . C . Itl I t t . t . l tS . 

! wordt 11.11. AANNEMERS onREIZKiERS 
1 beleefd aanbevolen. 

ROLLÜIffl van nont en van tlaal, in verschillende 
cannlmt'liè'n. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II. II. tl. St'llOl.TE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM 

F . D O L K & Z O O I S T . 
Botterdam. 

Fabriek van geornementeerd SPIEGEL- eu 
VENSTERGLAS in alle stijlen. 

Rijtuig- en Lantaarnglazen. Spiegels met facetten. Glazen-
voor Thee- en Schenkbladen. Geslepen platen voor winkel
étalages. Graf- en Firma-platen in wit en zwart marmerglas. 
Glasverzilvering. Glas-assurantie. Daglicht-reflectors. 

0- •O 
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H. ÏÏUTJENS, Steenhouwer. 
A K M I K M . Weordjcsstrant A . l i i j . D O K * l i l K<«, Paardenmarkt A. 185. 
S P K t ' l \ U T KIT in Wit Marmer. Schoorsteenmantels, Grafmonumenten, Kruizen. 

Leven a l le soorten B K K L U H O I ' W W K R K , 
in H A K M E S , H A R D S T K E X . Z A X D S T K K X enz. enz., met of zonder model. 

gstgf" Itekrooii i l op ver*chi l le in le T e n t o o n s t e l l i n g e n 

f. » E £ T a 9 C A I ! f J W m , Aanleg voor Maalderijen met 
Gas- of Petroleummotoren. i'AititikWT ix I I O I , I : X H I : R K I : X . 

Ilnmle WKHMV, U e v r n t r r . 
lïelant zieh niet liet maken van plannen 

voor fnlu'iekiiirirli l i i itfeii i'ii de daar-
Bteüing van 

C O M P L E T E M O L E N W E R K E N , 
voor: Meelfabrieken, Korenmolen*, <•ruite
rijen, Olieslagerijen eu andere fabrieken. 

Steedn in vnorninil Y l o l e n N t renen en 
andere J ln le i iar t ikr lr i i en voortdurend in 
Iu'werking 4'rutrii'u-u.-i Ihui l en, Kleva-
t oer 11. gewone Ituil m o l e n * . Tal ink*-
lliiilmolriiM . I l o t r r k n r n l n i a r l i i n r N . 
cn andere WI' . l tKTI H . K X . 

TE KOOP GEVRAAGD: 
E e n \ c l iN in id* . Annlteel i l en 

eenig NnihlM-gereeilNchap, eenige 
iu goeden staat zijnde W ' K N T O S 
T A K E L S . Kranen brieven letters (I. 
II. I iureau van ilit lilatl. 

Machinefabriek ..DE VULCAAN . Enschedé. 
1.1/.re-. Koper- rn Metaal» iefei'ü. 

S T O O M M A C H I N E S en K E T E L S v a n de beste cons t ruc t i e . 
Levert in den kortst mngelijkeii tijdeompleet i l r i . j fnerk nut gewone 

en xeU'winerenile kiiNMenblokken. 

C O M P L E T E B O U W W E R K E N V O O R 

Fabrieken en parlieiiliere t»ebouwen. 

J. i. SLEIJSER, Leiden. 
Magazijn van T E EKEN HE I 10 E FT EX, LICHT

DRUK 1'API EH, enz. enz. 
jMoiuwten?* on I > i - j j>~4 '«> i i i ' : i i i l 4 ' i i wol den op ver

langen franco toegezonden. 

I 
P H O T O Z I X C O C i K A I M U E , 

r n M r re ot y [><•-! n i ie li t lag 

van G. J THIEME, te Arnhem, 
De orjdergeteeken.de vestigt de aan

lacht op zijn inrichting voor Photo -
li t bogrnpb ie , bijzonder geschikt 

Ivoor de reproductie van 1'lan», Tee
k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-

j r.i n r o g r i i i i l i i c voor dc reproductie 
I van 1'lllten en l . r . i \ i n es ook van 
T e e k e n i n g e n vuor Boekwerken enz. 

I ten dienste van I l l l . Uitgevers en op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i i - b t r i i g voor HH. 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen mol proereu van hewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toege-
londen. 

Q. J- TH t EM E-

| i o o W ^ s c h e C a r r a p « ^ / y ; » ] ! 
sl • » FABRIEK EN KANTOOR: **e| | » 

l Oranjeboomstraat 54. t 

>ï S P E C I A A L I X G E R T C H T voor de vervaardiging van : C n r r a - % | 
r : i'ietniiii'iner en gran ie t , Schoors teenmante l s , L a n i b r i - "Z 
s > z c e r i n g e n , 1'uien, K o l o n i n i e n , P i l a s t e r s en/.., * _ 
i I X A L L E K L K I T t l O X B H A F . I I E T I X G E J ï . f 

A M S T E R D A M S C H E F A B R I E K 
v a n 

R O L L U I K E N , 
enz. X ienwste constriu--J A L O U S IK X , M A RQUIS10 X . Z O N SC 1110 KM 10 X . 

t ie . ( 'oi iei irreerenile pr i jzen . 

J1F.KI{ÖXER,vZ()XEXHofleveranciers.St 

G.J.WISPELWEY&G0. 
l-ievoliml 1851. XWOT^K. 

IJzei*- en IVXottitUgietei'jj. 
Machinefabriek, Ketelmakerij en Grofsmederij. 

I van Htaal ol van Hout worden Binds 1*60 
onder garantie geleverd door den aitvindcr 
en fahrikant WII .IIKI . i l T 1 1 . M A ! * \ H 
KemMcheld. 

Generaal Agent voor Nederland cn Koloniën: I u. 'I1SS0Tlt , AMSTERDAM. 

ROLLUIKEN 

Gebr. SELIGMANN, 
Stooiiiftilirlck ran Verr*varcn, Aaislcrdaia 

SPB 'IA L1TEIT IN: 

„ I n olie g e w r e v e n v e r v e n " 
gegarandeerd zuivere (|iialiteiten. 

Men rrmje prijslijst. 

Asphalt Dakpapier 
levert in uitmuntende en verschillende 
qua ü tri ten uirt alle Lijlielioorrii 

Firma Wed J. W. NELSTER, 
E\s*.'ftt:i»É. 

KRIJTWIT!!! 
Bijzonder geschikt voor de vulling 

vu ii Urn ml Uns ten. Ht ueatloor-
wi'rk. Ntouverf enz. 

VERFMALERIJ van 

P. V I S S E R D z . 
Koorf od Xoon. 

A N T O N N . B O U V Y . 
Amaterdam. 

Fabriek: HOOGTE KAOIJX 12. 
Heeft EENIG en A L L E E N 

iu ISS.'l in MU litnd in Hen handel irebmclit: 
lAAH-f < - K V I ; L - eu unw-

P L A T K X , P J I i A N T K K N e n z . , 
vnn J l a i* m e r c l A S , 

wit en zwart, fraaier dan Marmer en in den 
dampkring niet duf wordend niet <;ê riiveerd 
vergulde of glansrol it-f letters op dollen grond* 
Miirmer̂ la/eii Toonl»n 11 klilailr 11. U iiiiil-
ln'k lee«M n j;-. Meliool Ito n l en ril verdere 
toepassingeiL 

voor RUIT- on DAKBEDEKKING onz. 
In dl ve rite kleuren, levert 

Firma II . I l o o j g l t w i n k e l , (ïon'nchem. 

Ter drukkerij derVennootn. „Het Vaderland" 
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DE OPMERKER 1893. 
PLAAT XXI. 

O P E N B A R E L A G E R E S C H O O L 

^ W A T E R L O O P L B W - A M S T E R D A M 
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Om ITA*I5 

c. r r e n a t H A P r-c L IJ I\ E 

E RDttfmo• 

Phütolith.van G.J.Thien>e. Arnhem. 



R E D A C T E U R : F. W. V A N G E N D T JGz., V A N - S P E Y K S T R A A T 117, ' S G R A V E N U A C E . 

OPENBARE LAGERE! SCHOOL 
T E A M S T E R D A M . 

(Rij de platen!) 
De hierbij afgebeelde openbare lagere school werd 

in 1891 gebouwd op een terrein aan het Watcrloo-
plein, door de gemeente Amsterdam daartoe aangekocht. 
De plattegrond werd door den eigenaardigen vorm van 
dat terrein bepaald. De gevel bestaat uit gebakken 
steen, met spaarzame toepassing van gehouwen steen. 
De hoofdtrap is gemetseld en met Comblanchiensteen 
bekleed; in de benedengang, de waschplaats, in de 
privaten cn op de bordessen zijn steenen vloeren ge
maakt. De overige vloeren zijn van hout. Het dak is 
met Engelsche leien gedekt. 

A. W. WEISSMAN. 

D E A R C H I T E C T E N V A N H E T WIJNHUIS EN 
DEN WIJNHUISTOREN T E Z U T F E N . 

Dr. G. Galland heeft zich met zijne bekende Ge-
scliichte der Holliindischen Baukunst und Bildnerei 
ontegenzeglijk groote verdiensten verworven ; de 
vraag evenwel, die men zich telkens weder bij de 
lezing van zijn werk voorlegt, is deze: Is zijn werk 
niet in vele opzichten praematuur? Had hij niet beter 
gedaan voorloopig „Bouwstoffen" of „Studiën" voor 
die geschiedenis te leveren dan een boek samen te 
stellen, dat nog te veel onzekers, te veel onvolledigs 
bevat? Waar mannen als Bode en Bredius den tijd 
nog niet gekomen achten, om het zoo oneindig veel 
meer bearbeide veld der Hollandsche schilderkunst in 
een samenvattend werk af te oogsten. daar moet het 
a priori reeds gewaagd schijnen een definitief werk 
over de nog bijkans braak liggende architectuur
geschiedenis te schrijven. Het gevolg is dan ook, dat 
men telkens daar, waar de spade in den grond ge 
stoken wordt, op onontgonnen gegevens stuit, die 
het werk van Galland soms aanvullen , soms evenwel 
•niet weinig overhoop werpen. 

Dit laatste is het geval bij de onderzoekingen, die 
de heer J. Gimberg te Zutfen in het archief aldaar 
.gedaan heeft en waarvan hij de uitkomsten in het 
ilaatste nummer van den Nederlandschen Spectator 
mededeelt. Zij betreffen het Wijnhuis en den Wijn

huistoren. Reeds Kramm (in voce van Lochteren) 
had medegedeeld, dat dé architecten van een in 
1660 gebouwde portiek aan het Wijnhuis Jacob van 
Winshem en Henric van Lochteren geweest waren 
en Galland doet evenzoo op grond van het opschrift: 

ANNO. 1660. 
TI M M K RM EIS T E R E N 

JACOB V A N WINSHEM 
ENDE. HENRIC V A N 

L O C H T E R E N . 

Desgelijks neemt Galland (ditmaal niet op 't voet
spoor van Kramm) als architect van den Wijnhuistoren 
Joannes Schut aan, wederom afgaande op 't opschrift: 

A V C T V M . E N G E L B E R T O 
ET. PROMOTVM. ET VPTEN. O R T H . J. V. D. 
EST. HOC. OP VS ARCHI: 

JOANNE. TECTIS. 
S C H V T . 

d. w. z.: Dit werk is gemaakt cn tot stand gebracht 
onder de timmermeesters (architecten) J. Schut en 
E. Upten Orth, doctor in de beide rechten. 

Hier vraagt men reeds: waarom noemt Galland 
wel Johannes Schut en niet Engelbert Upten Orth 
als bouwmeester? Heeft de titel „doctor in de beide 
rechten" hem soms doen aarzelen? Zoo ja, dan had 
deze hem ook voorzichtig moeten maken bij Schut 
en hem doen onderzoeken, of deze ook wel architect was. 

Nu hebben de archivalische onderzoekingen van den 
heer Gimberg geleerd, dat de titel „timmermcister" 
(Latijnsch architectus) eenvoudig gevoerd werd door 
degenen onder de schepenen, die het administratief 
beheer hadden over bouwwerken, welke de stad liet 
uitvoeren, m. a. w. door die personen, die wij 
thans „wethouders van openbare werken" zouden 
noemen. Zoo leert eene raadsresolutie van 1603, dat 
het afgaan en aanstellen der timmermeesteren in stand 
zou blijven en per viros om zou gaan, te beginnen 
bij den burgemeester J. Schimmelpenninck. 

D^ namen Van Winshem, Van Lochteren en Schut 
zullen dus voortaan uit de geschiedenis der Holland
sche architectuur moeten verdwijnen; wie voor den 
laatstgenoemde in de plaats gesteld dient te worden, 
is een tweede vraag, die nog niet geheel eeker is 
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opgelost. De heer Gimberg heeft wel gevonden dat 
uit de rekeningen van 't jaar 1615 blijkt, dat er 
toen twee steenhouwers uit Zwolle te Zutfen waren, 
om 't bestek te maken van 't getimmer van 't Wijn
huis en van wat daarvan dependeert, doch hunne 
namen worden niet genoemd. Niet onmogelijk is het 
evenwel, dat het Berend Sporck en zijn knecht waren, 
die in de twee volgende jaren herhaaldelijk betaling 
krijgen voor 't houwen van steen. 

Als ontwerper van de portiek van 1660 daarentegen 
kan de heer Gimberg met zekerheid den stadsmetse
laar Kmont Hellenraet aanwijzen, daar de magistraat 
den 28» October 1659 besloten had dat deze portiek 
gemaakt zou worden volgens het model met de twee 
pilaren, door genoemden Hellenraet vervaardigd. 

Het is te hopen, dat de verdere onderzoekingen 
van den heer Gimberg nog meer gewichtige bescheiden 
omtrent Zutfen's architectuurgeschiedenis aan den dag 
zullen brengen. In de archieven en slechts daar alleen 
kan nieuw licht over veel, dat thans nog duister is, 
worden ontstoken. 

S A I . Z U U R G . 
Slechts weinig reizigers, die te Salzburg kwamen, 

zullen zich met de bouwwerken dier stad hebben 
beziggehouden. De meesten, die er zich ophielden, 
waren verlangend naar de schoone berglandschappen 
van het Salzkammergut, dat zij van de bergen, die 
Salzburg omgeven, reeds in de verte zagen. Toch zou 
men dwalen, indien men meende, dat de aloude bis
schopsstad niets anders bezienswaardigs bood dan het 
standbeeld van Mozart of de andere herinneringen aan 
dien beroemden toondichter. 

Over de schoone ligging der stad, aan de schui
mende Salzach, tusschen den Mönchsbcrg en den 
Kapuzincrberg, zullen wij hier niet uitweiden; de prach
tige vergezichten van die bergen, zoo over de stad als 
naar de Alpen, zijn wereldberoemd. 

Het middelpunt van het stadsgedeelte, dat aan den 
voet van den Mönchsberg ligt, en dat door de rivier 
van de overige stadswijken wordt afgesneden, wordt 
gevormd door den Residenzplatz, dus genoemd naar het 
verblijf der vroegere Vorstbisschoppen , dat thans een 
paleis van den Keizer van Oostenrijk is. Op dit plein 
staat de Hofbrunnen, die in 1664 door Antonio Dario, 
geheel in den geest van Bernini werd opgericht; het 
zeer monumentale beeldhouwwerk, de Atlantenfiguren 
en de rivierpaarden geven aan het geheel iets zeer 
imposants. Eigenaardig is het, dat deze fontein het 
werk van een Italiaan is; de bisschoppen van Salzburg 
hadden echter sedert de zestiende eeuw een zwak voor 
kunstenaars, die van gene zijde der Alpen kwamen 
en zoo kan men zich dan ook het min of meer 
zuidelijk karakter verklaren, dat aan de geheele stad 
eigen is. 

De „Residenz" werd in 1592 door bisschop Wolf 
Dietrich begonnen. Het hoofdgebouw staat aan het 
plein, doch het heeft naar de zijde van de domkerk 
drie vleugels, die weer een kleiner, zuiver vierkant 
plein vormen, dat aan de oostzijde door de kerk 
wordt afgesloten, waardoor een zeer monumentaal 
geheel, dat aan Italiaansche stadsgezichten herinnert, 
is ontstaan. Men wil dat de beroemde Vincenzo 
Scamozzi het plan voor dit ensemble gemaakt heeft. 
De kleine vensters, die door zeer breede dammen van 
elkander gescheiden worden, brengen sommige paleizen 
van Florence in de gedachten. 

Hoewel de domkerk een werk is van een leerling 
van Scamozzi, Santino Solari, kan men den gevel nu 
juist niet bijzonder geslaagd noemen. De middenpartij 

zit wat bekneld tusschen de beide, met pilasters ver
sierde torens, wier spitsen wat al te onrustig zijn. Bij 
het binnentreden van de kerk ziet men echter, welke 
meesters de Italiaansche architecten uit het begin der 
zeventiende eeuw waren. De verbinding toch van het 
lange westelijke schip met drie halfcirkelvormige koor
nissen, waarvan twee, op de wijze van sommige 
Romaanschc kerken aan den Rijn, als het ware een 
kruisschip vormen, is werkelijk zeer geslaagd. Het 
licht valt in hoofdzaak door den grooten achtkanten, 
op het kruis geplaatsten koepel in. Roven de zijschepen 
zijn galerijen aanwezig, die met balkons in het midden
schip uitkomen. Den invloed van Scamozzi bemerkt 
men niet slechts aan den meesterlijken plattegrond, 
doch ook aan dc strenge composietpilasters, waarmede 
de pijlers, naar het voorbeeld van Sint-Pieter te Rome 
versierd zijn. De tongewelven boven de schepen zijn 
rijk in stuc bewerkt en hier en daar beschilderd. 

Achter de domkerk staat de zoogenoemde Neubau, 
waarin thans het gerechtshof en het postkantoor geves
tigd zijn. Ook dit gebouw, in 1588 begonnen, heeft 
een Italiaansch cachet, waartoe de rustica, die hier 
en daar aangewend is, veel bijdraagt. De hoofdvormen 
zijn hier weer zeer eenvoudig, en het effect wordt 
hoofdzakelijk verkregen door dc goede verhoudingen. 

Ken geheel anderen indruk maakt het zoogenoemde 
Chiemseehof, niet ver van hier gelegen, en dat thans 
als paleis voor den Landdag dient. Het is duidelijk 
te zien, dat het pas in 1696 gebouwd werd; de strenge 
vormen van een honderd jaren geleden, hebben hier 
plaats moeten maken voor echt barokke motieven. 
Ook de tegenover dit paleis gelegen kerk met daaraan 
verbonden klooster van de Kajetaners is uit denzelfden 
tijd afkomstig. De kerk heeft een ovalen plattegrond; als 
versiering van den gevel is een reusachtige, doch 
tamelijk streng gedetailleerde Jonische orde gebruikt. 
De toegang naar de kerk is rijk versierd; het geheel 
wordt bekroond door een echt barok fronton met een 
wapenschild erin. Ken Italiaan, Zuccali, is de bouw
meester geweest. Soortgelijke vormen als hier vinden 
wij ook aan het Kranciskanerklooster, dat aan de 
westzijde tegen de Residenz is aangebouwd. 

In het stadsgedeelte aan den linkeroever van de 
Salzach staat, behalve de reeds genoemde gebouwen, 
ook nog de Kollegiënkirche, een werk van Fischer 
von Krlach, in 1707 voltooid. De plattegrond is hier 
een kruis, in welks hoeken ovale kapellen zijn aan
gebracht. De westelijke gevel heeft in plattegrond een 
segment vorm; aan beide zijden zijn torens geplaatst, 
die niet bijzonder hoog zijn, en waarboven de koepel, 
die boven het kruis der kerk is ontworpen, domineert. 
De indruk van het interieur der kerk is rustig, waartoe 
de spaarzame aanwending van kleuren zeker veel 
bijdraagt. 

Aan de overzijde van de Salzach, aan den voet van 
den Kapuzinerberg, strekt zich ook nog een deel der 
stad uit, dat echter in hoofdzaak modern is. Hier staat 
ook het kasteel Mirabell, dat in 1606 door een der 
bisschoppen gebouwd werd. Van de oorspronkelijke 
bouwvormen is niet veel meer over. De gevels hebben 
een droog klassiek karakter, dat veeleer op het laatst 
der 18e eeuw wijst. Van het inwendige verdient alleen 
de hoofdtrap een nadere bezichtiging. De leuningen 
dezer trap zijn op een eigenaardige wijze met lofwerk 
en engelfiguurtjes versierd ; zij hebben meer het karakter 
van borstweringen, cn kunnen niet bepaald practisch 
genoemd worden. 

Andere bouwkundige merkwaardigheden vonden wij 
te Salzburg niet. Zooals men ziet, is het geen „eerste 
rang"-werk wat men er aantreft, doch wie een uur 
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of wat te Sakburg vertoeven moet, en de uitzichten 
genoten heeft, kan zeker nog wel wat van zijn gading 
vinden. 

UIT ROTTIER DAM. 
De Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" hield 

een dezer dagen wederom hare eerste vergadering; 
het bezoek was druk en de gesprekken waren ge
animeerd. Ik schrijf dit laatste voornamelijk toe aan 
de nawerking van het zeer geslaagde feestavondje 
van Zaterdag tc voren, ter gelegenheid van de opening 
der sociëteit. 

Hoofdschotel voor den avond was de expositie van 
de antwoorden, ingekomen op de prijsvraag van den 
gevel voor een groep woonhuizen, waarvan ik laatst 
een en ander uit het programma mededeelde. 

Het mag gezegd worden , dat deze prijsvraag wel 
geslaagd is; zelfs de Jury, uitsluitend bestaande uit 
toekomstige leden van den N. A. B , getuigt zulks in 
ronde woorden Haar verslag is dan ook zeer uitvoerig, 
zakelijk, leerzaam en. . . . wat men zelden ziet: op
wekkend. De eerste prijs is toegewezen aan het ont
werp ,,Fames", van een oud lid der Vereeniging, den 
heer P. F. van Goor; de tweede aan den heer J. van 
Wijngaarden voor het ontwerp „Concentrische cirkels", 
en de derde prijs aan den heer P. Hooykaas Jr. voor 
het ontwerp „1893". 

Bij de beschouwing meende ik juist een paar op
merkingen te maken, toen mijn buurman, die zich 
met de zonderlinge topjes etc. van het plan „ Fames" 
niet best kon vereenigen, ten antwoord ontving : „nu 
ja, maar dat is het eigenaardige, het origineele, dat 
is eigenlijk dc kunst". 

Ik bleef dus met wat mij op de tong lag thuis, 
hoewel ik niet begrijpen kan dat de kunst — (de 
ideale?) — moet indruisen tegen alles wat bij den 
architect-timmerman (zoo is het immers?) als eerste 
voorwaarde geldt. Wie zijner vakgenooten maakt 
aan flinke burgerwoonhuizen, — dat zijn dus zulke van 
700 a 800 gld. huurwaarde — hoofddeuren van 0.85 
X 2.35 M. ; ramen van 0.9 X 1.65 M.; ramen met 
middenstijl hoog 1.45, per vak breed 0.5 M ; raam-
hekjes — zie het detail — met mazen zoo groot als 
in een vischnet?! Wie maakt de ramen op één ver
dieping en in denzelfden gevel van zoo ongelijke 
hoogte, dat het —- de ruimte tusschen vloer en plafond 
is ter plaatse ± 3 M. — noodig is, de balklagen langs 
den gevel met trappen te leggen en hoe denkt men 
zich dat van binnen? Sedert wanneer is het geoor
loofd balkons en marquises te maken op nauwlijks 
2 M. boven de straat? Welke patronesse wil zich om 
der lieve kunstvville met zulke miniatuurramen behelpen, 
dat er óf borstweringen van 1.25 M., óf wel ruimten 
tusschen bovendorpel en plafond blijven van 1 M. ? 
Welke patroon — hetzij met of zonder kunstgevoel — 
wil zich de eeuwig wederkeerende reparatiën getroosten, 
voortvloeiende uit zulke spitsvondige dak- en gevel-
constructiën ? Ker het zoover zal zijn gekomen, moet 
er nog heel wat gebeuren! Kn dan die kleuren! Wat 
een baksels cn brouwsels! Wat of zoo'n gemetselde 
zigzag als cordon, breed, met ap- en dependenten, 
0.5 M , wel een effect zal hebben! 

Geloof mij, als dat nu ware kunst is, misgun ik 
dien zin mijnen broederen niet, en vrees ik dat zelfs 
het sluiten van den bond N. A. B. niet in staat zal 
zijn de verdorven menschheid te bewegen zich van 
de ware kunst te bedienen. 

Bovenstaande en soortgelijke opmerkingen, men. 
houde het mij ten goede, kunnen op de plannen der 
aankomende architecten bijna altijd gemaakt worden. 

Zij offeren het inwendige aan het uitwendige bijna 
geheel op. 

Natuurlijk maakt de ervaring weldra veel goed, 
en is het buiten quaestie of iemand die zoo geestig 
weet te ontwerpen, op die alledaagsche zaken attent 
gemaakt, er wat op vindt, maar dan ook zal er 
veel van wat nu aantrekkelijk lijkt vervallen, en 
dan ook eerst de moeilijkheid beginnen om origineel 
en in de richting der ideale kunst werkzaam te blijven. 

Vandaar dat het mij om de deelnemers, die de 
vraag meer serieus — in den zin van werkelijk uit
voerbaar — opnamen, heeft teleurgesteld, dat aan 
die verdiensten in hunne plannen zoo weinig aandacht 
schijnt geschonken te zijn. 

Vijftien jaar geleden schreef Busken Huet in zijne 
reisaanteckeningen Van Napels naar Amsterdam: „de 
architectuur is in de handen van bazen". Kn wat 
die groote schrijver destijds van geheel Nederland 
beueerde, is —• als men sommigen gelooven mag — 
nog steeds waar voor Rotterdam. Aangenomen dat 
dit zoo zij, dan mogen wij, met zekere voldoening 
nu toch constateeren dat de bazen zelfs vooruitgegaan 
zijn, en blijken geven van gevoel en ontvankelijkheid 
voor het betere. De jongelui van heden mogen hun 
in vele opzichten eene enorme schrede vooruit zijn, 
men vergete niet dat het beetje kunstgevoel, dat den 
bazen eigen was, bij de voortdurende wrijving met de 
materialistische zijde van ons vak al meer en meer 
werd afgestompt, en hun taak eene heel andere is, 
dan het maken van eene aantrekkelijke teekening. De 
afstand tusschen deze en eene bevredigende aflevering 
van het werk is nog zoo ontzaglijk groot! Voor 
den bouwmeester architect geldt de werkelijkheid en 
niet het onbereikbaar ideale. 

Bouwkunst is nu eenmaal geen kunst, die aan de 
verbeelding vrij spel laat; zij laat zich niet hullen in 
een mystiek waas, niet in de nevelen der fantasie. 

Daarom, wil men de architectuur waarlijk vooruit 
helpen, laat dan iedci in zijn kring beginnen met 
ERNSTIG werk te leveren. Geen vooringenomenheid 
jegens anderen; geen smalen op „timmerlieden". Wij 
voelen geen behoefte aan alleenheerschers, ook niet 
in kunstzaken. Geen academisch pedantisme, dat de 
wijsheid in pacht meent te hebben en de eerste stap 
tot zelfkennis nog niet heeft leeren doen, zal ons 
brengen in het beloofde land. 
VEREENlüIXG AKT1 ET INDU8TK1AE TB VUKAVKNHAOE. 

Vergadering van 14 October 1X93. 
De winterbjjeenkomston werden door den Voorzitter geopend 

met eene herinnering min den arbeid in den afgeloopen winter on 
aan bet bezoek, dezen zomernan verschillende inrichtingen gebracht. 
De notulen worden goedgekeurd en daarna deelde ito Voorzitter 
onrter luid applaus mede, dat van het eerelid Dr. (lallsnd to Berljjn 
het Zeitselirift des Vertint fur Deutsche Knnttgewtrbe ten geschenke 
was ontvangen. 

Drie kunstlievende leden werden wederom op voorstel van het 
Hestuur nungenonion. 

Verder waren bjj het Hestuur twee vragen ingokomon. In de 
eerste werd gevraagd of de consequentie niet medebracht dat de 
Vereeniging naar oordeel uitsprak over het nieuwe dubbeltje. Doze 
werd ter tine van preadvies in handen gesteld van het Hestuur. 
In de tweede vroeg men, met het oog op do op te richten afdeeling 
„Architectura" van den Hangschen Kunstkring, of cr niets to doen 
viel togen de verbrokkeling van krachten door het vermeerderen 
van het auntal kunst- en njjverhcids-veroenigingen. 

Deze vraag werd op grond van reeds vroeger over dergelijk 
punt gehouden besprekingen niet in behandeling genomen. 

Hierna werd nog gewezen op do prjjsvraag voor een gedenkblad 
voor het honderdjarig bestaan der firma Kuil. Ibaeli Sobnto Harmon 
en Keulen. Van het programma waren reeds eenige exemplaren, 
door tiissehenkoiiist van den heer Kuipers, aanwezig; meerdero 
zullen door het Bestuur worden aangevraagd. 

Do kunstbeschouwing was dezen avond zeer uitgebreid. Zjj be
stond, behalve uit een zeer Bchoone bloemencompositie van den 
heer M. N'oojjcn, welke moest dienen als dessus de porto, nog 
uit een aantal aquarellen vnn bloemen, vervaardigd door don hoor 
E. W. E. Kcrling, welko uitstekende diensten kunnon bewijzen 
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bjj het stylcorcn TM planten, vooral op de wijze, zoouls de heer 
Kcrling dit aangaf, door de loodrechte plaatsing vnn een spiegeltje 
op de te stylcercn hloem, zoodat een kaleidoscopisrh beeld ontstaat. 

Na deze kunstbeschouwing werd door den Secretaris, den heer 
H. li. von AVijk, een zeer uitgebreid en humoristisch verslag uit
gebracht van dc zoinercxcursie naar Amsterdam cn Hilversum. 
Door den heer Manxman werd hierna gewezen op een bericht in 
het Handelsblad van 12 October I. ]., waarin melding wordt ge
mankt van ecu reclameplaat, door dc uitgevers van bet modetijd
schrift „Voor onze dames" verspreid. Spreker betreurde bet dat 
deze plaat geheel in Parijs vervaardigd was, te meer daar bij de 
prijsvraag, indertijd door den heer Hranclsiun uitgeschreven, ge
bleken was dut wjj op dit gebied iu ons land zeer goede krachten 
bezitten. De Vergadering was het hierin volkomen met den heer 
Haaiman een» en zou zelfs niet aarzelen daarover haar afkeuring 
uit te spreken, zoo zjj geheel cn al met de wordingsgeschiedenis 
dezer plaat bekend was. Vóór de sluiting bracht dc hceiNoojjcn 
nog namens de Vergadering dank aan den Voorzitter, den heer 
K. \V. F. Kerling, voor de uitnemende w ijze, waarop bjj liet door 
hem vervaardigde origineel van het omslag van Alti's tijdschrift 
had dienstbaar gemaakt voor Icilcnljjst. 

BOl'WKl NST EN VRIENDSCHAP TE ROTTERDAM. 
Vttgadering van Vrijdag 13 October 18113. 

De Vereeniging hield in het gebouw der Maatschappij tot „Nut 
van 't Algemeen" hare eerste vergadering in dit seizoen. De Voor
zitter opende haar, heette de opgekomeaea liartcljjk welkom, 
ell wees op dc plaatsgegrepen verandering iu de commissie der 
Sociëteit, op het nieuwe vergaderlokaal, op het succes der excursie 
•aar 'a-Bosch en Hccswijkcn ook op dc groote verwachting, welke 
het Bestuur koesterde van de n. s. vergaderingen, waarop de heeren 
Henri Evers, A. Vosmeer, II. P. lierlagc, t'. H. Peters, A. W. 
Weiss man, 1'. du Rieu en A. Spoon J.tizn. voordrachten zullen 
houden. 

De notulen der vorige vergadering goedgekeurd zjjnde, deelt de 
co lissic, benoemd tot behandeling van de vraag „heejt het soor
telijk gewiekt ook invloed of de sterkte van cement .' een en ander 
mede omtrent de wijze, waarop zjj zich van hare taak gekweten 
heeft. Hieruit blijkt dut ZIJ, voor dc bepaling van het soortelijk 
gewicht, gebruik heeft gemankt vnn het toestel van Dr .C. Behliman, 
zjjnde een met terpentijn gevuld glazen linkje met dito buis, waarop 
eene verdeeliug in kubieke centimeters is gesteld; dat deze methode 
zeer nauwkeurig maar ook zeer tjjdroovend is eu dut zjj aldus 
tien cciucutsoorteii heeft onderzocht. 

Do uitkomsten vun dat onderzoek zjjn ul» volgt: 
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1 2.98 8.75 18» ,8 18.5 19.3 15.5 18 18 17.88 het ziften 
2 3.04 8.3 24 21.2 25 25.0 23 21 23.3 werd 
3 3.04 8.5 « 20.5 16.5 18.3 21.8 20 22 19.85 10 minuten 
4 3.077 24. 16 1 1.6 12.5 8.6 12.2 13.4 12.9 volge
f. 3.09 3.— 17 16 17 13 18 18 16.5 houden. 
li 3.1 1.4 

M 
14.5 13.2 13 M 17.5 17.5 14.95* 

7 3.115 7.75 « 21 20.5 21 23.5 19.5 22 21.25 
8 3.134 19.5 14.4 15 14.1 13.U 14 15 14.35 
9 3.14 6.-- 16.2 14 15.5 14.9 15.6 18.3 15.75 
10 3.155 3.75 H 19 21.0 21.4 20 21.5 20.7 

De commissie [meent dut deze uitkomsten haar vroeger uitge
sproken vermoeden hebbeu bevestigd; zjj althans kan tot geen ander 
besluit komen dan dut het soortelijk gewicht van cement geeturlei 
invloed heeft op dc sterkte. 

De Voorzitter betuigt den dunk der Vergadering aan de heeren 
commissieleden voor dc wjjzc, waarop zjj zich van hunne tuuk 
kweten, omdat, ofschoon zjj voor zichzelf meenden overtuigd te 
zjjn z.g. monnikenwerk te doen, zjj thans zekerheid hadden en 
dit huu groote voldoening moet schenken. 

Het hallotceren van acht nieuwe leden gaf nunleiding tot eenige 
verwikkeling. Het Hestuur nl. hud iu het vóórjaar, door verschil
lende omstandigheden gedrongen, zich de vrijheid veroorloofd een 
jmar candidaten als lid tc erkennen cn hierop meende het thans 
iu verband met de prjjsvraag dc aandacht te moeten vestigen. 
Na lang praten word besloten dc beide heeren al» gewone candi
daten to hallotceren, doch hun — om de fout van het Hestuur 
to dekken — bij eventueele bekroning den prjjs, bjj wjjzc van 
gratificatie, toch too to kennen. Daarna kwam aan dc ordo het 
Juryrapport, luidende: 

De algemeene indruk dien dc tor hesordeeling aangeboden ont
werpen bjj eene eerste beschouwing maakten, was een bepaald 

* Slechts 4 minuten gezift cn versteend bjj dc bewerking. 
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twee 
drie 

oorspronkelijks tc zien en missen 
bij dit ontwerp zjjn de hoekop-

gun»tige te noemen, zoowel wat het aantal ul» het gehalte der 
ingekomen antwoorden betrof. Met genoegen aanvaardde uwo 
Commissie vun beoordeeling dan ook naar opgenomen taak. Een 
ï-tul ontwerpen waren huur ter heoordeeling aangeboden. Zjj waren 
gemerkt ul» volgt: 
"(Concentrische cirkels) bc»tuando uit drie teekeningen. 

' • * < • » « ' r, „ „ 
fames j 

ff'/teattix 
,1 E 

fl cirkels) „ „ „' 
N A I I E I I E U K S C I I U U W I . X U V A X KOER O X T W K I I I ' . 

Vijf cirkels. Dit ontwerp i» in opvatting zwak, het mist den 
noodigen samenhang en is grillig vun compositie. 

Do rechterhoek staat gedrukt naast de hoogere afsluiting der 
naastliggende gebouwen. Het bovendeel vun don hoektoren is te 
zwuur. Het i» jammer, dut do topgevel van type D *), uiut be
hoorlijk met het gevelvlak verbuuden i«. De' kroonlijst is hier 
doelloos en inuakt ecu ongunstig effect, wat misschien doorweg-
neming der slagschaduw te verhelpen is. Do winkelpui i» goed, 
de ingang er naast is minder gelukkig. 

De tjpen B en C zijn erg verbrokkeld. Het type A is onbedui
dend, de hoek verre vun fruui. Het meest te appreciecren in dit 
ontwerp is de verdeeliug der miiurduniinen ten opzichto dor 
raamopeningen. De details zijn niet mei do noodige zorg gemaakt. 
Het teekenwerk is over het algemeen uurustig. 

Beatrix verheft zich iu bot algemeen niet boven bet peil van 
de meest voorkomende woonhuisgevcls. De hoekoplo»»ingeu van 
de typen A en D zjjn onbeduidend. Dc verdeeliug van pcuuntell 
en raamopeningen is niet erg ge»luugd en geeft uau het geheel 
iet» onruBtigs. 

Met uitzondering der gevelvlakken van de typen A cn II, welke 
als het best gesluagd te noemen zjjn, is er weinig compositie iu 
dit ontwerp. Het gewenschte humiouisch geheel zou veel winnen, 
wanneer de daken verbonden waren cn de perceelen 2 eu 3 vun 
den linkerhoek afgeschuind iu het midden van het blok geplaatst 
Waren. In de details is een beter streven kenbuar, nicttegenstuaude 
de winkelpui nog ul kleingeestig vun opvutting is. Het teeken
werk is met zorg behandeld. 

A E. De gevels geven weinig 
een hurmoniscb verband. Ook 
lossingen niet geslungd. 

Het type A i» vnn ecu goed kuruktcr; juuimer dut do bekroning 
zoo onbeduidend i». Vau type 1) is te zeggen, dut de gevel behoor
lijk vun compositie i» en goede verhoudingen bezit. Deze i» dun 
ook het gelukkigste gcsluugd. De typen li on C zyn te veel in 
het kuruktcr van gewone iiurgerhuizen opgevat. De topgevels 
passen slecht bij bet overige gedeelte van hot gevelvlak. De detail» 
zijn niet zonder verdienste, doch geven geene voldoende studie to 
kennen. Het teekenwerk van do gevel» i» zeer flink. 

B en lï'. Dit ontwerp heeft, op het eerste gezicht, iets uuntrek-
kelijks. liij nadere beschouwingen zjjn de gevels niet gelukkig 
gegroepeerd en te veel afzonderlijk naast elkander geplaatst, 
zonder een geheel verbund uit te mukcu. De verdeeliug vuu niuur-
danimen cn raamopeningen is goed opgelost, waardoor het geheel 
een goed cachet verkrijgt. Ook interessunto detail» zjjn iu dit 
ontwerp aanwezig, zooals de pui van type A, die uitstekend gc
sluugd is. Auntrekkelijk decornticf, is zjj teven» ook goed uit-
vocriiuur. De ijzercou»tructie is hierbij ook juist doorgevoerd ou 
de vormen zjjn, over het ulgemeon, flink iu den geest van het 
materiaal, du» logisch, ontworpen. Hot erkertje bjj perecol no. 2 
is kinderachtig en niet iu verhouding tot den gevel. Do hoek
toren» zjjn goed vnn vorm. De detuil» zjjn flink behandeld en 
geven sobere, doch goedo vormen te zien. Het teekenwerk is ver
dienstelijk. Voor do wjjzc van opwerken komt een woord van 
wuardceriug toe. 

1893. Dit ontwerp is talentvol geducht. Dc gevel» hebben een 
deftig rustig karakter, .humoer is het, dut de aansluitiug dor 
gevel» onderling niet altyd even goed gcsluugd is, hetgeen by do 
typen V on 1) vooral zichtbaar is. Zeer fruai van conceptie i» hot 
typo A, waaraan onvoorwaardelijk lof toekomt, zoowel wat do 
oplossing der winkelpui, alsook wat het bovengedeelte van don 
gevel betreft met aansluiting aan den hoektoren. Ook do typen 
Ti en (J zjjn, behouden» de ingangen van O, zeer goed en ver
dienstelijk vun compositie. Het minst geslaagd ia type D, waarvan 
het aanzicht onrust ig i». Do bovonhuiaraiuen zijn boter voor kan
toorlokalen bestemd dan voor woonvertrekken. Do dctailteeko-
ningen zyn van minder gchultu dan do gevelteckening zou doen 
verwachten. Het geheel vermindert hierdoor veel in waarde. 
Enkele motieven, zooal» do cul de lampe, de houten erker, zyn 
goed van vorm. Het teekenwerk verdient volle waardeering. 

Concentrische cirkels. Ook dit is een hoogst verdienstelijk ont
werp. De gevels zjjn van aangenaam silhouet en de onderlinge 
afwisseling is gelukkig. 

Van type A is du winketpui minder goed opgelost. Zjj verbindt 
zich niet gelukkig met het bovengedeelte van den gevel en geeft 
tevens aau de bestemming van don entresol geen genoegzame 

*) In het programma worden do gevraagde burgerwoonhuizen 
in drie typen verdeeld. B E U . 
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waarde. Dc hoektoren iB sierlijk van vorm. Dc aansluiting van 
den toren aan het dak is echter onjuist weergegeven, hetgeen 
bjj de dnkspita van type li eveneens het geval is. Dc overige 
gevel» zyn van goede compositie. Het geheel geeft bljjken, dat 
de ontwerper niet ernst en studie de oplossing van deze prijsvraag 
heeft trachten ten uitvoer te brengen. De detailteekellillgeil geven 
zoer goede cn fraaie motieven te zien. Zjj behooren tot de besten 
onder het ingezonden werk. Do steenbehandeling en ook dc y'zor-
conatructio der winkelpui zyn goed doordacht. Het teekenwerk 
iB overigens verdienstelijk en met smaak uitgevoerd. Het staat 
minsten» op dezelfde lyu nis bet voorgaande ontwerp. 

lames. Een op enkele onderdcelen nu gelukkig cn origineel 
ontwerp. Dc moeilijkheid om verschillende typen van gevel» tot 
een harinunisrh geheel te vereunigon, i» hier goed overwonnen. 
Dc hoofdlijnen zijn hier goed doorgevoerd, zoouls de plaatsing der 
verschillende kroonlijsten te zien geeft. De hoeken gereleveerd 
cn het middengedeelte lugcr gehouden, zijn dc verschillende ovor-
gnngen gelukkig opgelost. Een ongezochte doorbreking vun topjes 
is inct juistheid aangebracht. Het benedengedeelte vun alle gevels 
is interéssant bewerkt. De winkelpuien zijn goed gedacht en fraai 
vun conceptie. Niettegenstaande deze kwaliteiten wijst de Jury-
op dc navolgende gebreken. 

De boeken der typen A cn li zijn ovor het algemeen niet zoo 
goed opgelost als dit bij voorgaande ontwerpen het gevnl is. De 
linker top met nunsluiting aau het dak, vnn type D, zou in uit
voering tot moeilijkheden aanleiding geven. 

Zonder nan bet ontwerp tc schilden, zou dit op dezelfde wjjzc 
als by type A kunnen plaats hebben. De hoektop van type D 
vraagt nadere studie, speciaal in dc oplossing van den boek zelve, 
en in de aansluiting van den top aan het dak. Dit laatste is niet 
met voldoende juistheid aangetoond. 

Dc ruinen der le eu 2e verdieping van tvpe B konden hooger 
zjjn. Dc gcvcl-uitiuotsclingeu zouden minder grillig en minder 
gerekt vnn vorm kunnen zijn. Het aanzien van het geheel zou 
ook veel winnen, wanneer dó bnksteenkleuren, helgeel cn linrd-
groen, zachter gekozen waren. 

Vun de dctuiltcckening is heel veel goeds te zeggen: verschil
lende toegepaste motieven zyn fruui vun ontwerp. De marquise 
boven de woonhuis-ingangen, aldus ontworpen, was in het oog 
vnn sommige leden der commissie slecht geconstrueerd voor toe
passing hy burgerwoonbuizen: anderen verschilden hieromtrent 
van meening, cn waren van oordeel, dut indien de Moorsche stijl 
hier meer wnro omgewerkt en niet zoo direct was tocgepust, dit 
beBt bcstuunbnur kon zijn. Het teekenwerk is overigen» hoogst 
gemakkelijk gedaan cn verdient waardeering. 

OOR CL u ai E. 
Vnn de zeven ingekomen ontwerpen werdeu, nudut ieder ont

werp nauwkeurig wal bestudeerd en getoetst aan de eischen vuu 
het progruminu, de vier volgende outwerpen bet eerst ter zyde 

Êclegd, nis niet in auiimerking komende voor ecu bekroning: 
et waren de ontwerpen Vier cirkels, Beatrix, A E eu H cn 

Do drie overgebleven ontwerpen: 1893, Concentrische cirkels en 
Fames, welke in verdiensten verre boven de vier eerstgenoemde 
ontwerpen stuun, gaven stof tot langdurige overweging, daar elk 
dezer ontwerpen byzouderc kwaliteiten vertoonde. 

De moeilijkheid om in dit geval deu eersten prjjs toe te kennen, 
was niet gering te neuten. Na ryp beraad, met drie vnn dc vjjf 
stem men, besloot do commissie vun beoordeling het ontwerp 
onder motto Fames voor bekroning met den eersten prjjs voor te 
dragen, hoofdzakelijk om dc harmonische eu oorspronkelijke ge
dachte welke in dit ontwerp ten grondslug ligt, zooul» de meer
derheid meende. Ecu Btcm wu» uitgebracht op het outwerp con
centrische cirkels, en één op het ontwerp 1893. De twecdo prjj» 
kende de commi»»io met vier van dc vyf stemmen toe aan het 
ontwerp, ingezonden ouder het kenteeken eoncenti. enkels, dat 
vooral in opvutting van gelykc waarde te achten is met het ont
werp onder het motto 1893 ingezonden. De serieuze behandeling 
dor detailtoekening van eerstgenoemd ontwerp guf echter deu 
doorslag tot dc tweede bekroning. 

Do commissie »telt vervolgen» voor aan het ÜOHtuur der Ver
eeniging „Houwkunst en Vriendschap", om aan hot ontwerp onder 
motto 1893, behalve een eervolle vermelding, teven» een bronzen 
medaille too tc kennen. 

Aldus vastgesteld door de leden der commissie van beoordeeling: 
Kollet dam, Eu ClïPEHS. 

28 September. A. S A L M G . B Z N 
JOIIS. MttTTEIlS 
IIIMII EVERS. 
J. VERHEUL Dis., rapporteur. 

liij bet openen dor naambricven bleek dut do oerstbckroonde 
bjj het uitschrijven der prijsvraag niet meer lid vun de Vereeniging 
was, zoodat hij voor uitreiking van den prjjs niet mocht in aan
merking komon. 

De Vice-voorzitter dankte dc Jury in den persoon van den beer Evers 
voor do in dezo volbrachte moeilijke taak, en sprak do hoop uit 
dat deze dank benevens do overtuiging, door dien arbeid weer 
iots te bobben bijgedragen tot bevordering der houwkunst, dor 
Jury voldoende moge zijn. 

Daarna werden nog twee nieuwe leden voorgesteld en werd over-

Seguun tot eene algemeene beschouw ing en bespreking der langs 
e wanden tentoongestelde gevelontwerpen, ingekomen als 

antwoord op de laatste prjjsvraag der Vereeniging. 

ARCHITECTLRA ET AM1C1TIA. 
993»to gewone vergadering oJ> Woensdag 18 October 1893. 

Nadat de voorzitter, de heer II. O. Jansen, dc vergadering beeft 
geopend eu de notulen zjjn gelezen cn goedgekeurd, wordt mede
gedeeld dnt eindelijk het rapport der Jury voor de prysvrnng 
van een buffet met zaalbetiinmering is ingekomen. Na voorlezing 
hiervan blijkt dut do prjj» wordt toegekend aan het antwoord 
onder motto X, van den beer Paul .1. dc Jongh tc Amsterdam, 
wien de voorzitter onder eenige hartelijke woorden den prgs 
overhandigt, tevens den heer de Jougli gclukweuschende niet zyn 
tacces in Den Haag, waar door hem de prys werd behaald in de 
prijsvraag voor een schildersatelier, uitgeschreven door dc Ver
eeniging „Arehitectura aldaar. 

De heeren t'. J. Covens cn J. D. Hnalmcijcr Az. worden ver
volgens op de gebruikelijke wjjzc uls gewoon lid geïnstalleerd. 

Aan do orde komt nu de bespreking over de herdenking der 
1000-1» vergadering van het Genootschap. Na eenige bespreking, 
in hoofdzaak het linancieele gedeelte betreffende, wordt aange
nomen om in principe te besluiten tot het houden van eene 
tentoonstelling van bouwkunst (ul of niet in verhand met kunst
nijverheid en decoratieve schilderkunst), eene middagvergadering 
en een feestavond. Vervolgens werden eenige commissie» tot 
onderzoek en regeling van een cn ander gevormd. 

De korte bijdrage van den beer \V. Kromhout »'z. over dc 
Structuur van enkele planten wordt met aandacht gevolgd. De 
structuur vuu het blad van een palmboom, Victoria Kegia enz., 
wordt door spreker behandeld, die hierbij wijst op de eenvoudige 
middelen die de natuur toepast om aan een palmblad, bijv. door 
een enkele vouw, voldoende stevigheid te geven, en boe uien 
door ul deze verschijnselen te bestudeeren, dikwijls een denkbeeld 
voor jjzerconstructic kun verkrijgen. 

De Voorzitter betreurt vervolgens het feit dnt voor Kykswerkcn, 
zoonis bjjv. bet in Leiden te bouwen museum ad / 2.000,0011, nooit 
meer prijsvragen worden uitgeschreven Nu bespreking wordt be
sloten nogmaals pogingen tot verbetering hiervan aan te wenden. 

Niets meer uau de orde zynde, wordt dc vergadering onder 
dankzegging gesloten. 

B U I T K N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Iu het Nyverheidspaleis tc Parijs is een tentoonstelling van 

Mohuiiimcduansche kunst geopend, wuar interessante voorbeelden 
dier kunst zyn bijeengebracht. Hoofdzakelijk zyn bet geweven 
stoften, waaronder prachtige tapijten, verder kunstig bewerkte 
wapenen eu harnassen, voorwerpen vun ingelegd hout en ceramiek. 

Het doel dezer tentoonstelling is drieledig: men wil trachten 
de MohamniedaanBche kunst beter tc doen kennen, ten einde bare 
verschillende tydpcrken enz. zuiverder tc doen onderscheiden. Men 
wil beproeven datgene, wut er vim kunstnijverheid in de groote 
Mohuuniiediuinscbe bezittingen van Frankrijk iu Afrika nog i» 
overgebleven, tot een nieuw leven op te wekken. Tenslotte stelt 
men zich voor der Fransche nijverheid nieuwe motieven uau de 
huud te doen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'C-GSAVENHAOE. De Minister vun Waterstaat, Handel ell X\jver-

beid brengt ter kennis vnn belanghebbenden, dut iu Maart 18.14 
een vergelijkend onderzoek zul plaats hebben vun candidaten, 
dingende naar een getuigschrift vun voldoend afgelegd examen 
voor opzichter van '«Rijks waterstaat. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij, die op 1 Jan. 18.14 
het 21' levcusjaur reeds en het 30« levensjaar nog niet zyn in
getreden. 

Zy, die aan bet vergelijkend onderzoek wenschen deel te nemen, 
moeten zich vóór 1 Febr. 1894 uunineldeii uau het Ministerie 
vuu Waterstaat, met een op zegel geschreven verzoek. \ cruere 
bijzonderheden bevat dc Staatscourant n". 243. 

— Door do Vereeniging van Nederlandsche steenfubrikunten 
werd onlangs een adres verzouden uau den Minister van Water
staat met het verzoek een vergelijkend onderzoek to willen doen 
instellen tusschen Waalateeu eu Belgische steen, en wel op 
kosten der Vereeniging. 

Naar aanleiding daarvan is dit onderzoek opgedragen aan eene 
commissie, door do regeering benoemd; de ko»tcn worden ge
dragen door den Staat. 

— Dc uitgever Murtinu» Njjhoff zond de prospectussen van twee 
belangrijke uitgaven, nl. van het tweede en derde deel vnn zjjne 
serie: Reproductions d'ancicnncsgravure»d'orfèvrcrie ilollnudaise, 
waarvan liet eerste deel in 1892 verscheen. 

Het prospectus van het tweede deel belooft on» 64 reproductie» 
naai gravure» van Balthasar Sylvius, die ongeveer van 1550 tot 
1570 to Antwerpen werkzaam was cn het derdo deel zal ecu 
prachtwork worden van den eersten rang. Michel Le Blond, 
do gediBtingeerdo artist, cu do verwondering wekkendo graveur, 
dio de fruuisto versieringen op de moest volkomen wnze in het 
koper wist to gravceren, ontvangt een hem waardig monument. 
Ongovocr 150 gravures, zyn compleet ornement-werk vormend, 
worden in uitstekendo heliogravure teruggegeven, en dunraan 
wordt een tekst toegevoegd van don heer J. Fh. van der Kollen, 
den directeur van on» Prentenkabinet. 

De proefplaat, bjj bet prospectus gevoegd, maakt een voor-
tredelijkeii indruk; 't is te hopen dat de honderd inteckenaren, 
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dip de firm» Nylin ft' noodig hoeft om eenigcrmate in de zeer groote 
kosten tegemoet te komen , spoedig mogen gevonden worden, 
waardoor de uitgave van dit belangryk<> werk verzekerd wordt. 

— Het voorstel van I>r. Mouton tot demping van eenige 
binnengrachten, waaromtrent iu eene vroegere zitting de stemmen 
staakten, is Maandag jl. door den (Jemeenteraad met 18 tegen 
14 stemmen aangenomen. Naar onze meening is daarmede geen 
schrede vooruitgegaan; by het dempen vun grachten moeten 
riolen worden aangelegd, die iu het aan te nemen stelsel van 
rioleering passen, zoodat het raadsbesluit eerst dan kan worden 
uitgevoerd als dc ijiinestic der rioleering beslist is. 

— De Arbeidsraad voor de Bouwvakken alhier, welks leden 
worden gekozen door afgevaardigden van de volgende corporation: 
1. de afdeeling 's-Uravenhage der Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst: 2. de vereeniging „Architectura": it. de aan-
nemers-vereeuigiiig „De Nijverheid'1, 4. de gecombineerde Timmer-
liedenvereenigiagen; 5. de Algemeene 's-Oravenhaagscbc Werk-
lieden-vereeniging, en 6. de afdeeling 's-Gravenhage „Geloof en 
Arbeid" van den Koomseh-Katholieken Volksbond, heeft op de 
vergadering van dien Kaad van 2!* September jl., met algemeene 
stemmen vastgesteld een loontabel voor de verschillende alhier 
aan het bouwvak verwante vakken, liet minimum-loon per uur 
werkens voor een normaal geschikteu werkman wordt daarbij 
voorgesteld, voor een timmerman ƒ0.20; loodgieter cn metselaar 
ƒ0.20; opperman ƒ0.16; schilder fOAH; stukadoor /"0.20; witter 
ƒ0.17: steenhouwer /"0.2.I; en smid /0.18. 

Is niet alleen hier, maar ook elders beknibbeling op het loon 
een der eerste middelen, welke vele patroons aangrypcn, om de 
concurrentie tegen elkaar te kunnen volhouden, - de Arbeidsraad 
meende dit kwaad het best te bestrijden door het invoeren, het 
algemeen doen aannemen van een loontabel. 

I>e Arbeidsraad beoogt in den loonstandaard, tlie thans alhier 
geldt, vastheid te brengen, overtuigd dat het vastgestelde 
miuimuin-cyfer voor de versehilleude onderdoden van zelf leiden 
zal tot verhooging. 

Het middel, dat het college wel het meest geschikt acht om 
de door den Kaad vast tc stellen loontabel algemeen ingang te 
doen vinden, is het loon der werklieden uitdrukkelijk in de be
stekken tc doen opnemen cn dus begrooting en tarieven daarnaar 
in te richten. 

Ter uitvoering hiervan roept hij in de eerste plaats de hulp 
in der particuliere werkgevers cn verder rekent hij op den steun 
van de ingenieurs en architecten. 

Van de medewerking der patroons en der werklieden houdt 
de raad zich niet minder overtuigd. 

Mocht hy enkele patroons het aannemen van dc loontabel 
werkelyk eene verhooging van het loon hunner werklieden ten 
gevolge hebben, zoo wijzen de leden erop dat de ondervinding 
leert dat het betalen van hooger loon niet ten laste komt van 
den patroon, maar van den particulieren werkgever, die een 
hooger prys zal hebben te voldoen. 

(bik van de werklieden vertrouwen zij tevredenheid met den 
voorgestelden maatregel te zullen ondervinden. 

Daar het steenhouwersvak een zwaar on hoogst ongezond he-
dryf is, meende de raad dat het norniaalloon van een werkman 
in dat vak ook hooger behoort te zijn dan van een werkman, 
behoorende tot cene der andere rubrieken van «Ie bouwvakken, 
eu het was voornameljjk op dien grond dat de raad hy meer
derheid van stemmen het normaalloon van een steenhouwers-
gezel stelde op 23 cent. 

Verder heeft de raad beslist dat dc patroon, die zijne werk
lieden niet in daggeld heeft, doch naar tarief (het werken op stuk) 
betaalt, nnn het gestelde minimumloon zal gebonden zyn, onder 
opmerking dat al mag het werken op stuk wel een prikkel zyn 
voor den werkman, om uog wat meer te verdienen dan in dag
geld, de werkman nimmer de kans mag loopen er minder door 
te worden. 

— Op do prijsvraag van een nteliorgebouw, uitgeschreven door 

de vereeniging „Architectura" alhier, zyn drie uutwoo.'ücii inge
komen, onder de motto's: Michel Angela-. Per atdua ad as/ra en 
Trio. De Jury, bestaande uit de heeren Jacob F. Klinkhamer, 
W. Kromhout Cz. en G. Brouwer Jr., stelde voor alleon hot 
ontwerp Trio te bekronen, door uitreiking van den prys van ƒ50 
met het diploma der Vereeniging. Ontwerper is de heer 1'aul J, 
de Jongh te Amsterdam. 

HAARLEM. In het Museum van Kunstnijverheid zyn thans ten
toongesteld de reproductiën der meest belangrijke gebouwen op 
de wereldtentoonstelling to Chicago. 

Om een duidelijk overzicht van het geheel te geven zyn do 
plannen der stad Chicago en van het Tentoonstellingsterrein daarby 
gevoegd, terwijl een vergelijking met de wereldtentoonstelling te 
Parijs van 188!» gemakkelijk wordt gemaakt, doordien de photo-
graphische reproductiën daarvan eveneens zyn tentoongesteld. 

LEIDEN. DC oud-directeur van 's Ryksniuseum van oudheden, 
Dr. ('. Leemans, is Zaterdag 14 dezer in 84-jarigen ouderdom 
overleden. Hem viel de onderscheiding te beurt benoemd to 
worden tot commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw; 
van de Kon. Akademie van Wetenschappen was hy sedert 1880 
rustend lid. De overledene behoorde tot Je t " 
was versierd met het Metalen Kruis. 

strijders van 1880 en 

LCMIWARDERADEKIH Door It. en \V. is den gemeenteraad voor
gesteld aan de gezamenlijke afdeelingen van dcu Hond van A. K. 
eu S, li. ia deze gemeente tc berichteu, dat er bezwaar gemaakt 
wordt om te voldoen aan het verzoek om bij publieke aanbe
stedingen van gemeentewerken in de bestekken een maximum 
werktijd van 10 uren per dag en een minimum loon van 20 cents 
per uur te bepalen en de werklieden tegen ongelukken te ver
zekeren. De Kaad beeft dit voorstel met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Ken der leden, die nog eene luns brak voor eene proef
neming met een maximum werktijd en minimum loon, moest 
erkennen dat het verzoek, geen onderscheid makende tusschen 
den aard der werkzaamheden, niet vatbaar was voor inwilliging. 

ZIEIIIKSKK. Ann den onlangs op de meest eervolle wyez ontslagen 
gemeente-bouwmeester, den heer M. ('ouvóe Jr., die gedurende 
byna 40 jaren die betrekking vervulde, werd den Iftl dezer door 
den Burgemeester, ook namens de tegenwoordige en afgetreden 
leden van don Kaad, den Secretaris en den Ontvanger, een prachtig 
stel iu brons aangeboden als een bewijs van waardeoring voor den 
afgetredone in de door hem hekleede, vaak hoogst mocilyke 
betrekking. 

De aanbieding ging gepaard met een toespraak door den Bur
gemeester, waarop door den heer ('ouvée hartelyk dank werd 
gezegd. 

MinhKi.iumn. Nadat de Gemeenteraad in zyne zitting van 14 dezer 
met II tegen it stemmen het voorstel van B. en \V. tot naasting 
van het droogdok had verworpen, werd een commissie van drie leden 
benoemd om het gemeentebestuur bij te staan bij het ontwerpen 
van een nieuw contract met de maatschappy „De Schelde", die 
het droogdok heeft aangekocht. Tot leden (lezer commissie werden 
benoemd de heeren Van Dunne, Mr. Brevet en Jeras. 

WAALWIJK. Naar men uit officieele bronnen verneemt, bestaat 
er geen vooruitzicht meer voor den bouw van eene schutsluis 
aau den mond van de Wualwykschc haven, waardoor dio ge
meente in directe verbinding zou staan met de nieuwe rivier, 
daar de verschillende turreiu-opnamen niet meer worden voort
gezet, en de onderhandelingen van de gemeente Waalwijk met 
den Staat afgebroken zyn. 

— By den bouw van de nog benoodigde sluis- en bruĵ wach-
terswoningen voor dc werken van do Maas mond verlegging zal 
gebruik worden gemaakt van het systeem „Mack's gipsdelen" 
voor binnenwanden en dakbedekking met asphalt. 

Ook is bij den bouw van twee duikers in toepassing gebracht 
het svsteem „.Monier" voor het samenstellen vau den sluiskoker. 

— Aflevering 7 van het Handboek voor den 
Meubelmakei (uitgave van A. W. Sytboffte 
Leiden) bevat het vervolg van hoofdstuk V: 
„tafels". In deze aflev. worden behandeld: 
de consoletafel, kleine tafeltjes, de hocktafel, 
de speeltafel, de naai- en dnmes-werktafdl, 
de bloementafel, tafels voor vergaderzalen 
enz., tafels voor tcekenscholen, de tafel voor 
meisjes-industriescholen. 

— Aflevering 10 van De Xatu u r (\i\t^a\c 
van J. O. Broeso te Utrecht) bevat : 

Wisselstroomen van hooge spanning en 
hun toepassingen (met 4g.). — De kosmische 
meteoren. — Herinneringen aan uitstapjes 
in de Preanger (met fig.). — Plantenvocosel 
en kunstmest (met fig.). — Ken reusin zyn 
soort {met fig.). — Sterrenkundige opgaven. 
— Correspondentie. — Vragen tiu». 

J'RKSOXALIA. 
— By den aanleg der Staatsspoorwegen 

in Nederlandsch-lndië is benoemd tot tijdelijk 
adj.-ing. werktuigkundige le kl. O. J.Hupkes, 

thans 2e kl. en tot tijdelijk onderopzichter 
le kl. A. Gilbert, thans 2e kl. 

— Hij beschikking van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid zjjn be
noemd : 

tot buitengewoon opzichter by de zee-
werken in Noord-Holland, van 1 Novem
ber—1 April a. B., de heeren: J. Faber, te 
Kaliantsoog, J. Breed, te Zyne, J. J. Blom, 

" van der Mey, te Wyk-Y. 

(0-

to Schoorl 
aan-Zee | 

tot tijd.-lijk Bchryver-teekenaar bij do 
werkon tot verlegging dor uitmonding Tan 
do Maus, tot 1 Januari 1894, do lieer G. il. 
van don Borg; 

en ia gecontinueerd als buitengewoon 
opzichter ny de zeewerken in Noord-Hol
land de heer J. Koopman, te Kgmond-
aan-Zee. 

— Do beer A. Klop port. opzichter lo 
kinase van den provincialen waterstaat te 
Fynaart, hcoft, met ingang van 1 Januari 

340 

c. k., eervol ontslag uit die botrokking ge
vraagd. 

— Do Gemeenteraad te 'a-Hertogcnbosch 
benoemde in zjjn zitting van 14 dezer don 
heer Th. J. van Kempen tot bulpleeraar aan 
do Koninklyko school Toor nuttige cn beel
dende kunsten. In alphabctische orde waren 
anubovolen: Th. J. van Kempen to 's-KoBch, 
K. W. 1'. Oppers to Itavenstein, M. J. H. 
Steenbergen te 's-ltosch, J. A. Van dor Wulp 
te Den Haag. De benoemdo verkreog lit 
stommen cn de hecren Th. Hcrmsen en J. 
A. van der Wulp ieder 1 stem. 

— De heer li. 11. li. Rucmpol, kapitoin-
ingenieur O.-I. leger, met verlof in Neder
land, heeft aan het Instituut Montefiore te 
Luik het diploma verworven „niet lof" in do 
eloctro-technick. 

— De landmeter van de kadastrale boek
houding A . J. Kasker te tironingen ia werk
zaam gesteld op het bureau vun den ingenicur-
veritieateur aldaar. 
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— De teckenaar van het kadaster A. vnn 
den Ilosch is verplaatst van l'trccht naar 
Den Haag cn K. do Nceling van Groningen 
naar l'trecht. 

— Door cominissnrissen over den weg 
Sncck Itolswnrd is tot opzichter vnn den 
wog benoemd de heer 11. Vryburg, gcniceute-
architect te Itolswnrd. 

— Den heer A. I',. Lindo, chef der exploi
tatie van de lyn Djokjakarta Tjilatjap der 
.Staatsspoorwegen, is een jaar verlof verleend. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Leoraar in de natuur- cn werktuig

kunde aan de burgeravondschool te Middel
burg. Jaarwedde /'30U. Adres vóór 27 Oct. 
aan den tieiiiecnternad. 

— Directeur der gasfabriek te 
Wageningon. Jaarwedde ƒ000 en 10 pf't. 
der zuivere overwinst, die op /'500 berekend 
wordt. Adres vóór 31 Oct. aan den heer II. 
Iloltus te Wagcningun. 

— Bouwkundig t c e k e n n 11 r, be
dreven in ornement- en penseelwerk. Balari l 
naar bekwaamheid, Adres lett. Z. E. aan 
het Bureau van dnt blad. (Zie inheit, in 
na. 42.) 

ADVERTENTIËN. 

AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g den HOnten dezer 

middags te % uur, zal iu het KoH'ijlinis 
hij 8PIKKERT, tegenover de Pastorie 
te LETTELE bij Derenter, door liet 
U.-K. Parochiaal Kerkbestuur van deu 
ll.-Nieolaus aldaar worden aanbesteed! 

H e t b o a w e n eener K E R K 
met T O K K X en S A C K I N 
T I K niet de benoodigde 
m a t e r i a l e n . 

Bestek en teekeningen liggen van af 
den 2Oaten dezer in genoemd Kofflj-
huis ter visie. 

Aanwijzing in loco op Wotntdag den 
.̂tóten dezer 011 op den dag der beste

lling des middagi te l-2'iiiim.{Amsterd. 
tijd). 

Gedrukt bestek en teekeningen (zoo
lang de voorraad strekt) 11 f 4 en inlieli-
gen zijn op franco aanvrage te bekomen 
bij den Architect 

G. TE BIELE Wz., 
tc. Derenter. 

Bouwkundige 
praktisch bekwaam, goed teekenaar, 
zoekt door beëindiging zijner tegenvv. 
werkz. plaatsing als Op/ . i ehter -
t e e k e n a a r of l ' i tvoerder . Fr. br. 
lett. A aan liet bureau dezer Courant. 

G E V R A A G D , om d a d e l i j k in 
dienst te treden. Bedrevenheid in or
n e m e n t 111 penseelwerk bezit
tende. Salaris naar bekwaamheid. 

Aanbiedingen onder / . F,, nan bet 
Bureau v. d. blad. 

Chemische bereide Ver i 
in alle kleuren. 

geheel gereed voor liet gebruik, duur
zaam, gemakkelijk en goedkoop, wordt 
geleverd doorile F a b r i e k K r a a y e n -
b n r g , RIJSWIJK {ZM.) 

Gebr. SÉLIGMANN, 
s i 011111 laiiciel. vnn V e r f w a r e n , Amsterdam 

SraCIAllTKT IN: 
„In olie gewreven verven" 

gegarandeerd zuivere qualiteiten. 
Men rraije prijslijst. 

Asphalt Dakpapier 
levert in uitmuntende en verschillende 
qualitcitcn met alle bijbelioori'ii 
Firn.a Wed J. W. HELSTER, 

ASSOCIÉ. 
Een architect met goede praktijk, 

gevestigd in een provinciestad, is ge
negen zich te aMHOcieeren. 

Aanvragen worden ingewacht onder 
letters X. Y. Z. aan liet Bureau van dit 
b l a d . 

V R A A G T P R I J S voor V e n 
ster- en Spiegelg las in alle soorten. 
G e b o g e n G l a s , e{f., b i j 

i H. WOLVEKAMP 
ROTTERDAM, V e r l a a t s t r a a t 86. 
Specialiteit in hardglazen Schoolborden. 

S T O O M F A B R I E K V A N 
FrifBche Machinale goudgele Sierstcen en 

G e l e h a n d v o r m M e t s e l - en S t r a a t s t e e n 
M o n s t e r s o p a n u v r n e e g r a t i a . 

I l l l v e r s u n i s » he I j z e r g i e t e r i j 
e n M a c h i n e f a b r i e k 

E N S I N K & C ° . 
« r o f H i n e d e r U - — U a e r e o n a t r n e t t e a 

G I E T W E R K E N voor het B O U W V A K . 
I N S T A L L A T I E S v o o r F A B R I E K E N . 

S T O O M T I M M E R -

H O U T W O L - F A B R I E K . 
DIJKERMAN & BUIJZERD, Breda. 

SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
H o u t e n woonhuizen . Oireet ie-
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n en 
T u i n k o e p e l M . 

Lijstenschaverij voor betimmeringen. 
H O U T W O L tot opvulling van 

PLAFONDS enx. 

BOUWTERREIN. 
Aan de Itoermomlsel ie s traat 

en buiten de Geldersehe l 'oort te 
testlest» zijn verschillende M O f ' I I ' -
FJfWit#:#Jt'*'A'TE K O O I » . Adres 
bij den lieer VAN' GASSEl/f aldaar. 

E.ïh.V AN VREESWIJK, 
Ittsttrtssnett ttsttslter. 

Aanleg van Electrische Geleidingen. 
LUTHERSCHE BURGWAL 17, 

bij de Groote Markt,DEN HAAG. 

TATTERSALL& HOLDSWOrITH 
SeYSViWMUtÉ. 

«. lol . . . W o r k » en Mtores. 
Aanlig vnn Centrale v e r » a r m i n i E in 

sr.itI:I:S. ititot'.l u INHKX, l'.Vlt l'lt'l -
l.llilti: en OPENBARE GEBOUWEN. 

HAXDEI, in Wand- oil Jluurtetfcls, 
Asphalt, Schoorsteenmantels, Vloeren enz. 

Ntoo in inu i i r t ege l fabr i ek 

SYBRAND TJALLINGII, Ballingen, 
levert l 'orrelei i iwltte J l n u r t e * e l « j e » 
13 X 13 cM1., 15 X <'M'. achtkante 
Tegels met I n l e g s t n k j e » in diverse klcu-
reil eu vele s<iorten Beschilderde Tcicels. 

Siterk coneurrcerende 1'rUaen. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
BEIDEN. 

Machine-, Stoomketel- en Constructiefabriek. Scheepsbouwwerf niet Dwarshelliug.langöo M. 
Stoombooten-, Baggcr-cnSpoorwegmatcriual.Uzer-en Kopergieterij. Zware en lachte Miicc-
werken. Ankers, IJzeren cn Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's en Burcuii \ eritas. 

Stoom-Tüiimerfabriek 
„ D E S N E L H E I D " , 

G. B L A N C H E & Co. , B e v e r w i j k . 

H. A. B. DUPUY & Go. 
OPENEN heden Zaterdagavond 

I D A - H S / T Z R - A - K : 2 9 , 
hunne Mag-aẑ jnen. van 

Marmeren Schoorsteenmantels 
en 

O-
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C. H. MOORS, 
Beet tl h a meer. 

1 T R E C H T . O n d e g r a r l i t A 192. 
KKSTAl'REERT antique meubelen. 

M t : i W K J I K I B K U V worden naarden 
eisch dier tijd cn liij verkiezing naar teeke-
niBg vervaardigd. 

JOH. A. DE HAART7 
Ijzerhandel en Machinerieën. 

U T R E C H T . 

De Haarlemscfie Ijzergieterij 
beveelt zich aan voor Je levering van : 

Npnorwielen met glasharde velling onder 
garantie, I t n r h l n e i l r e l c n van bizonder 
zacht en taai ijzer, r i e t w e r k e n in Ntahl-
C U M H , HarticiisM, Geelkoper, llrniiH-
koper. rhe.^t'ociii-or.s enz. 

B. HOLSBOER. 
Arnhem. 

Leverancier van Z. M . den Koning. 
JFabriek en .ffafiazijn van Instrumenten voor 

nr.TuxstntB./JH UF.BBVMH.. 
B K K R O O S D v o o r W A T E R P A N - , • - r , : T . e n a n d e r e I N N T H I J I E N T E W 

i n e t Z i l v e r 1XOS. I 8S1 , ISM:I ( I n t e r n a t . T e n t o o n s t . ) 
Hoogste »ii<lfi-*c-lieiiling 1879. 

EQITERRES, MEETKETTIXGEN. ItlilEF- en PAKKETIi ALAXSEN onz. enz. 
B a k e n s . R o t a t i c - e n I n d u c t i e - t o e s t e l l e n . T e l e g r a a r - A p p a r a t e n . enz. enz 

F. MUM i n i:it. 
BiMeraiJlintraat V o . S3. 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aanleg van E l c r t r i n c h e 

v e r l i c h t i n g . Fabriek van Ll'CIITIlRUK-
DEIROPENERS, ELECTRISCHE SCHEL
LEN, TELEI'HOOXS, HLIKSEMAFLEI-
DERS en SPREEKHUIZEN. 

Stoom-Timmsr&briek 
„IIVÖIA", 

Van der Meulen & Van Epen, 
a W M B A E 

V K R V A A I I D I V K X : 
Alle timmerwerken volg. teeke
ning. Architraven, Lusten, enz. 

I.U"tcii voor het iiicuiiclvnk 
in Eiken, Amerik.greenen,Mallo
tig, Amerik. en Ital. Noten. 

L K V K R K I : 
Vuren, tirenen en Eiken bestek* 
hout. Moulmain Teakhout. 
MeelB in ïnacazjin vomradig: 
pl. m. 3000 vuren 2 pan. Kast
en Kamerdeuren, Architraven, 
Kroonljjstcn in vuren-on gr nen-
liont cn Eiken-, Mabonjj- cn 
Notenlijsten. 

I.oon-Mtoonilioiitziitrcrij 
en -NcliHvcrU-

Catalogus op aanvraag gratia ver
krjjgbaar. 

C. & B. FABBÜiCDÏTI tei Cararra, 
berichten hiermede dat zij aan dc 

De Euijterkado 95, A M S T E R D A M . 
gevestigd hebben een D E P Ó T van I T A L I A A X S C ' I I M A K » K R . Ruime 
keuze van P l a t e n en T e g e l * in fraaie qualiteit. 

Men adresseere zich nan hunnen Vertegenwoordiger 
«. IV. SAIVCHES, 

**antaort Be BniJterlsaele ».ï. AMSTERDAM 
van turnt en van 'taal, in verschillende 
totinlrttelieti. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

ii'. u. JU. si IHH/IT:. 

fabrikant, Prinsengracht 516, alSTERDAI. 

M A R T I N & Co., 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
Groote voorraad G E D R A A I D E en G E P O L I T O E R D E 

HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS 
in diverse modellen. (4) 

W . J L IHGELSE. 
Rosen daal. 

S P K C I A M T E 1 T in B K K L E E -
HIXti iSSTOr voor S t o o m k e t e l » , 
en H a l z e n . 

te 

V K R B A X I M i l S T K X volgens de 
A . V . levert 

H I L L E N EN C ° . 
F a b r i e k v a n VerbandMtoften. 

AHXII III. 
RotterdamHchc Cement „ t e e n rntiriek 

V A W W A X I X i ; A Co., 
ROTTERDAM, KOÜ8DIJK. 

Brandvri je conHtrurt l fn , V loersr -
wc lven , T r a p p e n , enz. E i v o r m i g e Itlo-
len, Ruizen en Putten, atoeds in voorraad. 

Getuigschriften, teekeningen en prjjsoii-
gaven op aanvrage. 

Wed. N. S. A. BRANTJES & Co. 
Purmerend 

Fabriceeren V U U R V A S T E S T E E N E N , P L A T E N , B L O K K E N , S C H E G G E N , 
K A C H E L P L A T E N , P A T E N T G R A P H I E T , S M E L T K R O E Z E N enz. 

Leveren in den kortst mogclijkcn tijd voorwerpen van vuurvasten steen 
roor technische doeleinden, naar teekening of model. 

van N t a a l of van H o u t worden sinds ÏHOO 
onder g a r a n t i e geleverd door den uitvinder 
en fabrikant W I L H E L M T l l . t l A V N H 
ReniMCheid. 

Generaal Agent voor Nederland cn Koloniën: I'. 6. TISSOT Jr , AMSTERDAM 

ROLLUIKEN 

NAAM-, GEVEL- E H GRAFPLATEN 
van Massief W i l - en Zwart Marmerglas 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

E E R S T E F A B R I E K i S I E R L I J K , Z U I V E R 
in Nederland. f afgewerkt. 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , g e b r e v e t e e r d e G l a s f a b r i e k 

HAARLEM. 
Toonbankbladen. — Schoolborden, 

O-
Ter drukkcrjj der Vennootschap „Het Vaderland" 
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De hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat 
in Noord-Hrabant, de heer F. C. Hake, is Zondag 
22 October j.1., na eene korte ongesteldheid, op 
53-jarigen leeftijd overleden. 

Frans Cornelis Bake, zoon van den Leidschen 
hoogleeraar van dien naam, werd den 2 5SLE" Februari 
1840 te Leiden geboren. 

Na zijne studiën aan de Polytechnische School te 
Delft reeds op negentienjarigen leeftijd voleindigd te 
hebben, trad hij als adjunct-ingenieur in dienst bij 
de Hollandsche Spoorwegmaatschappij. 

In 1861 werd hij in denzelfden rang bij den aanleg 
van staatsspoorwegen geplaatst en belast met de 
opneming van de spoorlijn Maastricht —Venloo, om 
daarna als sectie-ingenieur de uitvoering te leiden van 
de Noordbrabantsche lijn Venloo—Eindhoven—Box
tel—Breda—Moerdijk. 

Bij den bouw van de brug te Moerdijk werd den 
sectie-ingenieur Bake de uitvoering van het zuidelijk 
gedeelte opgedragen, waarbij de pneumatische fun
deering der pijlers voor het eerst in ons land werd 
toegepast. 

Ter bestudeering van deze wijze van fundeering in 
het buitenland was van regeeringswege eene commissie 
benoemd, van welke de- heer Bake als secretaris 
deel uitmaakte. 

In 1870 verwisselde de heer Bake zijne betrekking 
van sectie-ingenieur bij den aanleg van staatsspoor-

; wegen met eene gelijke betrekking bij de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen en werden hem 
achtereenvolgens Almeloo en 's-Hertogenbosch als 
standplaatsen aangewezen. 

Toen in 1875 de provinciale waterstaat in Noord-
Brabant werd ingelicht, werd de heer Bake door 
de Provinciale Staten benoemd tot hoofd van dezen 
gewichtigen tak van dienst. 

Zijne verdiensten mochten de erkenning van hoo-
gerhand ondervinden. In 1882 toch werd de hoofd
ingenieur Bake benoemd tot officier van de Kikenkroon, 
terwijl nog geen drie maanden geleden zijne borst 

versierd werd met het ridderkruis van den Neder-
landschen Leeuw. 

De overledene was gedurende een tiental jaren 
lid van den Gemeenteraad en trad in liefdadige en 
andere instellingen als medebestuurder op. 

Eene ziekte van slechts enkele dagen maakte een 
einde aan het leven van een man, die zich op velerlei 
gebied zeer verdienstelijk heelt gemaakt. 

DE TENTOONSTELLING T E CHICAGO. 
XIII. 

Wij hebben gepoogd, in de voorgaande artikelen 
over de tentoonstelling te Chicago den lezers van 
dit blad een overzicht te geven van het merkwaar
digste hetwelk zij voor den architect oplevert. 

Nu weldra de sluiting zal plaats hebben, vraagt 
men zich af, wat er met de prachtige gebouwen, 
in Jackson Park opgericht, gebeuren zal. Zij hebben 
negentien millioen dollars gekost, en nu is het de 
vraag, hoeveel de afbraak zal opbrengen. Men meent 
hier algemeen, dat het ijzerwerk wel weer aan andere 
gebouwen gebruikt zal kunnen worden, maar dit is 
natuurlijk een dwaling, daar ieder deskundige weet, 
dat ijzerwerk, hetwelk met het oog op een bepaalde 
bestemming ontworpen en geconstrueerd is, maar 
weinig kans heeft, ook ergens anders te passen. 

Het stellen der kolossale spanten was een zeer 
kostbare onderneming; hen te strijken en te demon-
teeren zal zeker ook een groote uitgave vereischen, 
grooter wellicht dan de marktwaarde der kolossale 
hoeveelheid oud ijzer. De houten vloeren hebben nog 
wel waarde, doch wat er met de enorme massa staff 
gedaan moet worden, begrijpt niemand. 

Sommigen spreken ervan de gebouwen te laten 
staan. Hiervan kan echter in geen geval sprake zijn, 
daar de oorspronkelijk schoonheid, die de bezoekers 
in Mei en Juni trof, dank zij den invloed van het 
weder, reeds lang verdwenen is, en het staff overal 
begint los te laten en af te vallen. 

In de bladen is het denkbeeld geopperd, om de 
gebouwen op achtereenvolgende avonden in brand te 
steken , en aan het publiek tegen enorme hooge entree
prijzen het schouwspel te geven, dat Nero indertijd 
zoo aantrok. Behalve het gevaar, dat hierdoor zou 
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kunnen ontstaan, zou echter deze wijze van handelen 
nog het nadeel hebben, dat het hout, hetgeen althans 
nog wat waard is, zou verbranden, terwijl het ijzer 
ook vrijwel waardeloos zou worden. 

Weer anderen willen de gebouwen behouden, en 
er klimop en wilden wingerd omheen plaatsen, opdat 
Amerika eindelijk eens schilderachtige ruïnes, zooals 
de oude wereld er zoo vele bezit, zou verkrijgen. Het 
behoeft echter geen betoog, dat men op deze wijze 
het beoogde doel niet zou bereiken. Men stelle zich 
eens voor, hoe schilderachtig de roestende ijzeren 
geraamten zullen zijn, als het staff er grootendeels 
afgevallen is! 

Ook het plan, om van het staff een eiland in het 
meer Michigan te maken, schijnt velen toe te lachen, 
doch ook hier zijn ernstige bezwaren aan verbonden 

Dit alles heeft alleen betrekking op de groote be
bouwen. De kleinere zijn deels aan verschillende ver-
eenigingen geschonken, of staan te koop. Slechts zeer 
weinigen zullen weer naar het land, vanwaar zij kwa
men, teruggaan. 

Het blijft altijd te betreuren, dat het grootsche 
schouwspel, hetwelk het geheel opleverde, slechts zulk 
een korten tijd geduurd heeft. Van bijna alle tentoon
stellingen van beteekenis, die men in Europa gehad 
heeft, bleven overblijfselen bewaard. Zoo herinnert 
het Crystal Palace nog aan de eerste tentoonstelling 
te Londen, het Palais des Beaux Arts, het Trocadéro 
de gebouwen op het Champ de Mars aan de ver
schillende Parijsche exposities, terwijl de Rotonde de 
heugenis aan de Weener tentoonstelling levendig houdt. 
En van de tentoonstelling te Chicago, de grootste van 
allen, die zeker, uit een oogpunt van grootschheid 
door de toekomstige te Parijs niet zal worden over
troffen , blijft niets! 

Wij maken ons niet aan overdrijving schuldig, in
dien wij beweren, dat de wereld nimmer iets zoo 
imposants aanschouwd heeft. Zelfs de grootste werken 
der oudheid, Babyion , Thebe, Rcme, zijn hier over
troffen. Zeker heeft het Romeinsche forum in den tijd 
van Rome's grootste pracht geen zoo verheven schouw
spel opgeleverd, als de zoogenoemde „Court of honor" 
van de tentoonstelling te Chicago. 

Vooral zij, die van dc zijde van het meer de 
tentoonstelling naderden, moeten getroffen zijn geworden 
door de grootschheid van het geheel. De critiek, die 
hier in Amerika, het klassieke land der vrijheid, al 
zeer scherp en hatelijk is, was eenstemmig, om aan 
de bouwwerken om het groote plein en de wijze, 
waarop zij gerangschikt zijn, niets dan lof toe te 
zwaaien. 

Moge men ook in de strenge toepassing der klas
sieken , zooals dit bij deze bouwwerken geschied is, 
niets specifiek Amerikaansch kunnen zien, men zal 
toch moeten toegeven, dat op geen andere wijze een 
zoo imposant geheel te verkrijgen ware geweest. De 
Amerikaansche stijl, die thans bezig is zich te ont
wikkelen en die zich zeker zeer goed ook voor een 
groot gebouw leent, zooals uit het Visscherijgebouw 
kan blijken, mist, bij alle schilderachtigheid, toch de 
groote lijnen, die tot het verkrijgen van een indruk
wekkend geheel een bepaalde noodzakelijkheid zijn. 
Het was ook goed gezien, dat men het Visschers-
gebouw geheel op zichzelf geplaatst heeft. 

En zoo nemen wij dan afscheid van de tentoon
stelling te Chicago, die zoo overtuigend heeft doen 
zien, waactoe het Amerikaansche volk in staat is. Wij 
kunnen het slechts betreuren, dat betrekkelijk zoo 
weinig goede atbecldingen van de Worlds Fair naar 
Europa gekomen zijn, en dat zelfs de Amerikaansche 

geïllustreerde bladen zoo weinig werkelijk goeds ten 
dezen opzichte hebben gegeven. De eigenaardige, echt 
Amerikaansche bepaling, dat alleen één fotograaf, die 
daarvoor een hooge som had betaald, afbeeldingen 
mocht maken, was hiervan de schuld. Het heeft ons 
leed gedaan, niet meer illustraties dan wij deden, 
bij deze artikelen te kunnen volgen, doch hopen, dat 
wij er toch in geslaagd zijn, onzen lezers een zij het 
dan ook zeer onvolkomen beeld van de tentoonstelling 
te Chicago te geven. 

FONTAINEBLEAU. 
Onder de geliefkoosde uitstapjes van hen die Parijs 

bezoeken, behoort ook een tochtje naar Fontainebleau. 
De ochtend-sneltrein naar het zuiden biedt een ge
schikte gelegenheid aan, om het stadje te bereiken, 
terwijl een dergelijke trein 's namiddags weer naar 
Parijs vertrekt, zoodat men daar nog het middagmaal 
kan gebruiken. 

Het station is een h;el eind van de plaats zelve 
verwijderd. Zeven of acht omnibussen van even zoovele 
hotels en een veel grooter aantal huurrijtuigen staan 
steeds gereed, om u naar Fontainebleau te brengen. 
Met echt PYansche levendigheid dingen de verschillende 
koetsiers naar uwe gunst. Hebt ge er een aangenomen, 
dan gaat het in vollen draf naar de stad, langs een 
met platanen beplanten weg. Weldra rolt het rijtuig 
ratelend over de ongelijke keien der stille straten. 
Van de pracht van vroeger ziet men geen spoor meer. 
De talrijke deftige huizingen, die er van Frans laf tot 
Lodewijk XIV toe door rijke hovelingen gebouwd 
werden, zijn gedurende de omwenteling verbeurd ver
klaard en gesloopt. Van al die pracht is slechts zeer 
weinig meer in het stedeke overgebleven. Tegenover 
het paleis, in de rue de Ferrare, ziet men nog de monu
mentale poort, door Serlio voor het huis van Hippo-
lyte d'Este, die onder Hendrik II pauselijk gezant was, 
opgericht; in de rue Royale zijn nog de schaarsche 
overblijfselen van het eens zoo prachtig verblijf van 
Gabrielle d'Estrées te vinden; op den boulevard Ma
genta wijst men u nog de hotels, waar mesdames De 
Pompadour ct Du Barry zich plachten op te houden. 
Voor de rest moet gij u vergenoegen met een enkel 
oud fragment, hier en daar in moderne gevels aan
wezig. 

De openbare gebouwen van het stedeke zijn niet 
van bijzonder belang. Het raadhuis, in gebakken en 
gehouwen steen opgetrokken, is modern en vertoont 
den stijl Henri IV. De kerk is een niet zeer aan
trekkelijk gebouw uit den tijd van Lodewijk XIII. 
Vlak daarbij staat een overdekte markt, zooals men 
die in Frankrijk overal ziet, en een standbeeld van 
generaal Damesme. Op een klein pleintje, met boomen 
beplant, verheft zich de buste van den beroemden 
schilder Decamps. Tusschen het raadhuis en het 
paleis ziet men vele winkels, die in hoofdzaak van 
de vreemdelingen schijnen te bestaan.. 

Langs deze winkels bereikt men de Place de 
Ferrare, waar een van d« hoofdingangen van het 
paleis is. Door een hek met vergulde spitsen komen 
wij op een groot zonnig plein, la Cour du Chcval 
BIOHC geheeten, al is ook het paard van gips, dat 
een afgietsel was van het beroemde paard van Marcus 
Aurelius te Rome, reeds sedert 1626 verdwenen. Op 
dit plein hield Napoleon op 20 April 1814 zijn 
laatste revue over de garde, waarom het dan ook 
wel la Cour des Adieux genoemd wordt. 

Recht voor ons uit zien wij den voornaamsten gevel 
van het gebouw; deze is van gehouwen steen. Twee 
vleugels, grootendeels van gebakken steen, begrenzen 
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de beide andere zijden van het plein. Die ter rech
terzijde, in den tijd van Lodewijk X V gebouwd, 
bevat de vertrekken, die de President der Republiek 
des zomers bewoont; de andere, nog uit de 16e eeuw, 
herbergt thans de conservatoren en hun personeel. 

Den hoofdgevel ontbreekt het niet aan karakter. 
Wel heeft de breuksteen hier en daar door den tijd 
wat geleden, maar de architectuur is harmonieus en 
sober. Vijf paviljoens met hooge leien daken rusten 
op een rustiek bazement van boogopeningen voorzien. 
Zij zijn met Toskaansche en Korinthische pilasters ver
sierd , en zij worden door lage vleugels, eveneens van 
hooge leien daken voorzien, verbonden. Deze pavil
joenen dragen nog de namen, die zij onder Frans I 
verkregen, en wel: pavilion dc Vhorloge, des ai mes, 
des peintures, des poétes et des rcincs. De benaming 
van het eerste paviljoen is ontleend aan den daarop 
geplaatsten klokketoren, die tot een der slotkapellen, 
welke zich daarbij bevindt, behoort. Op de daken 
staan hooge schoorsteenen, met reusachtige mono
grammen (F) versierd. 

Voor het middenpaviljoen is een hoefijzervormige 
dubbele trap, die in den tijd van Lodewijk XIII 
aan het gebouw werd toegevoegd. Wij gaan echter 
die trap niet op, doch wandelen door een arcade 
naar het tweede binnenplein, la Cour de la Fontaine, 
dat even frisch is, als het vorige zonnig en warm. 
Aan drie zijden wordt dit plein weder door gebouwen 
begrensd; de vierde zijde wordt gevormd door een 
grooten vijver, waarin reusachtige karpers zwemmen, 
die reeds eeuwen oud moeten zijn. Men wil, dat de-
kozakken in 1815 zich te goed deden aan de karpers, 
die Frans I reeds gevangen had, en toen weer met 
een gouden ring aan hun staart losliet. Hier is ook 
de fontein Bleaud of Belle-eau, waarnaar dc plaats 
haar naam kreeg. 

Van de drie vleugels, die dit plein begrenzen, is 
die tegenover den vijver nog uit de 16e eeuw. Zeven 
arcades dragen daar het terras, waarop de vensters 
der galerij van Frans I uitkomen. Van dit terras 
heeft men, over den vijver heen, een prachtig uitzicht 
op het park. Van de beide overige gevels is die, 
welke gezegd wordt door Serlio ontworpen te zijn, 
de fraaiste. Hij onderscheidt zich door zijn onbe
rispelijke verhoudingen, zijn trotsche dubbele trap en 
zijne nobele details. De derde gevel, waar zich de-
ingang van het Chineesche museum bevindt, is de 
minst belangrijke. 

(Wordt vervolgd.) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Het Bestuur der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst heeft de leden uitgenoodigd tot het bij
wonen van eene buitengewone algemeene vergadering 
op Donderdag 30 Nov. in het maatschappelijk gebouw 
te Amsterdam om eenige voorstellen tot wijziging 
der wet tc behandelen. Van de zijde van het Bestuur 
wordt in overweging gegeven om art. 16, dat den 
werkkring van den Penningmeester omschrijft, te 
wijzigen en het beheer van de geldmiddelen en eigen-
gendommen der Maatschappij toe te vertrouwen aan 
eene commissie, bestaande uit drie leden van het 
Bestuur, waaraan de algemeene Secretaris, die zich 
met het dagelijksch beheer der gelden zou belasten , 
wordt toegevoegd. De wijzigingen, door de afdeeling 
's-Gravenhage verlangd in de artikelen 11, 12 en 
17 tot 24 hebben allen betrekking op de samenstel
ling en de verkiezing van het Bestuur. 

De verschillende voorstellen zijn ingevolge de be

palingen der wet in handen gesteld van eene commissie, 
die daaromtrent hare zienswijze heeft medegedeeld 
en ook het Bestuur heeft preadvies uitgebracht. In 
het laatste nommer van het Bouwkundig Weekblad 
wordt van een en ander een zeer practisch overzicht 
gegeven; van elk artikel worden de redactiën volgens 
l°. de wet, 2°. het voorstel der afdeeling 's-Graven
hage, 3°. het rapport der commissie en 4 0 . het pre
advies van het Bestuur, in vier kolommen naast 
elkander vermeld, waardoor de lezer met weinig 
moeite op de hoogte der quaestie gebracht wordt. 

Naar onze meening hebben de wijzigingen betrek
kelijk weinig waarde en zal het aannemen der voor
stellen geen invloed hebben op den gang der zaken. 
En toch was het wenschelijk dat er verandering kwam, 
want het is een treurig feit dat de Maatschappij niet 
bogen kan op de belangstelling der leden. Het 
geringe bezoek, dat der vergaderingen ten deel valt, 
strekt daarvan ten bewijze en de ouderen van dagen 
weten zich zeer goed te herinneren, dat de bijeen
komsten in vroegere jaren zeer druk bezocht werden. 
Juist aan het bezoek der vergaderingen moet groote 
waarde gehecht worden, daar persoonlijke kennis
making en ontmoeting in hooge mate medewerken om 
belangstelling op te wekken en te onderhouden. 

Wat nu het voorstel van het Bestuur omtrent art. 16 
aangaat, schijnt het den leden tot zekere hoogte onver
schillig of het beheer der geldmiddelen en eigendommen 
aan een penningmeester dan wel aan eene commissie 
van drie bestuursleden wordt opgedragen. En toch 
verdient het aanbeveling eene permanente commissie 
te hebben, die het beheer der geldmiddelen in handen 
heeft, vooral als zij daarbij gesteund wordt door den 
secretaris, die het dagelijksch beheer voert en op grond 
van zijne betrekking met de behoeften der Maat
schappij meer dan een ander bekend is. De meer "f 
mindere stoornis, die steeds bij het optreden vaneen 
nieuwen penningmeester plaats vindt, wordt door de 
voorgestelde regeling vermeden; de mogelijke ver
andering in de samenstelling der financieele commissie 
blijft bestaan, maar zal zich minder sterk doen ge
voelen. Men vergete echter niet dat de werkkring van 
den secretaris door den voorgestelden maatregel be
langrijk wordt uitgebreid. 

De afdeeling 's-Gravenhage schijnt in eene andere 
wijze van samenstelling en benoeming van het Bestuur 
veel heil te zien, maar vergeet dat aan de ver
wezenlijking harer denkbeelden groote bezwaren ver
bonden zijn. Zij wenscht opheffing van de bepaling, 
dat een zeker aantal leden van het Bestuur te Am
sterdam moet wonen en acht het alleen noodig dat 
de Penningmeester daarterplaatse gevestigd is; wij 
deelen deze meening niet en zijn van oordeel, dat 
een zeker deel van het Bestuur in Amsterdam, waar 
de zetel der Maatschappij gevestigd is en het maat
schappelijk gebouw gevonden wordt, moet wonen 
om de zaken met bekwamen spoed tc kunnen be
handelen. In de tweede plaats is de Afdeeling van 
meening, dat aftredende bestuursleden niet dadelijk 
herkiesbaar moeten zijn; hoewel het misschien moeite 
zal geven om steeds bekwame mannen te vinden, 
die genegen zijn als bestuurder op te treden, schijnt 
het aanbeveling te verdienen de gedwongen aftreding 
te decreteeren, daar het een groot voordeel is steeds 
nieuw bloed in het Bestuur te kunnen brengen. Eene 
dergelijke bepaling in de wet van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs werkt uitmuntend en geeft 
geen reden tot klachten. Worden de denkbeelden van 
de Afdeeling aangenomen, dan zal de verkiezing van 
bestuursleden op geheel andere wijze plaats vinden; 
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zij wenscht dat in iedere afdeeling een stembureau 
gevestigd wordt, dat dit bureau in alle afdeelingen 
op denzelfden dag zitting zal houden voor het in 
ontvang nemen van de stembiljetten en dat de leden 
van het stembureau het protocol der stemming zullen 
opmaken en den secretaris toezenden. De verkie
zing van bestuurders, die thans op de algemeene 
vergadering geschiedt uit dc vooraf door stemming 
verkregen candidatenlijst, zou vervangen worden door 
eene directe stemming van de afdeelingen. Gaarne 
wordt erkend dat de verkiezing, zooals zij nu 
geschiedt, allerongelukkigst is ingericht, daar de 
candidatenlijst op weinig controleerbare wijze tot 
stand komt en het getal van hen, die de ver
gadering bezoeken, zeer gering is, zoodat de keuze niet 
gerekend kan worden de meening van de meer
derheid uit te drukken. Dit zou het geval kunnen 
zijn, als de leden zich voornamen niet alleen aan de 
keuze van candidaat-bestuurders deel te nemen, maar 
ook ter vergadering tc komen om aan de eindstemming 
deel te nemen. Wij weten, dat een en ander niet 
geschiedt en vreczen dat de afdeeling 's-Gravenhage 
ook weinig genoegen zal hebben, als hare voorstellen 
tot wet worden verheven. De afdeelingen zouden 
moeite hebben om een stembureau te formeeren en 
de leden, der zich daartoe leenden, zouden zich over 
de slechte opkomst van belanghebbenden beklagen. 
Alles te samenvattende is de bestaande wijze, hoe 
gebrekkig zij ook zijn moge, te verkiezen boven de 
nieuwe voorstellen. 

S P R O K K E L I N G K N . 
In de maand October is voor de verschillende ge

meenteraden in ons vaderland veel werk aan den 
winkel, want vóór den aanvang van November moeten 
de begrootingen voor het volgende dienstjaar zijn vast
gesteld. Zij, die zich de moeite geven om in deze 
dagen dc verschillende dag- en weekbladen te lezen, 
kunnen zich een denkbeeld vormen van de drukte, 
die alom in den lande heerscht, want er zijn slechts 
weinige plaatsen, waar het'wettelijke voorschrift niet 
stipt wordt opgevolgd. Bij de behandeling der begroo
tingen is het opvallend, in hoe groote mate de openbare 
werken zich in de belangstelling der vroede mannen 
mogen verheugen en ten deele is dit verklaarbaar, 
daar voor dit doel gewoonlijk belangrijke posten zijn 
uitgetrokken. Maar daarbij komt een zekere voorliefde; 
het schijnt dat elk gemeenteraadslid zich bevoegd acht 
over alles, wat het bouwvak betreft, een woordje mede te 
spreken en ook wel eens de gelegenheid aangrijpt om 
de ambtenaren, die met de uitvoering der gemeente
werken belast zijn, minder aangename woorden toe 
te voegen. Lees de verslagen, die door de afdeelingen 
van den Raad over de begrooting worden uitgebracht 
en volg het verhandelde in de openbare raadszittingen, 
en het zal u blijken dat vele der cdelachtbaren het 
woord gevoerd hebben over onderwerpen, die hun 
te machtig zijn en waarvan zij geen flauw begrip 
hebben. Dit verschijnsel wordt nog bedenkelijker als 
men ziet dat mannen, die geacht moeten worden op 
de hoogte van het bouwvak te zijn, van hunne be
trekking als lid van den Gemeenteraad gebruik maken 
om de technische ambtenaren minder vleiend te 
beoordeelen en hunne bemerkingen over verschillende 
posten der begrooting ingang te doen vinden door 
de verklaring, dat zij de zaken met eigen oogen 
hebben nagegaan. Die raadsleden hebben een vreemd 
denkbeeld van hunne positie; geven de openbare 
werken aanleiding tot gegronde klachten en is 
het hun werkelijk om het belang der gemeente 

tc doen, dan is de aangewezen weg om B. en VV. 
van hunne bevinding kennis te geven en voor te 
lichten omtrent de te nemen maatregelen. Eerst dan 
als het dagelijksch bestuur de raadgevingen in den 
wind slaat, is het oogenblik gekomen om de zaken 
in eene openbare zitting te bespreken, en een on
derzoek door deskundigen te vragen. De Gemeente
raad is uit den aard der zaak niet bevoegd met de 
noodige kennis te beslissen of enkele posten te hoog 
zijn geraamd. 

De laatste zittingen van den Amsterdamschen ge
meenteraad geven een merkwaardig voorbeeld van 
de gewraakte wijze van handelen en onzes inziens 
zijn er verschillende onderwerpen, die door den Raad 
met beter gevolg besproken kunnen worden. De 
discussien over de amendementen tot vermindering 
der geraamde onderhoudskosten van gemeente-eigen
dommen met belangrijke sommen leidden, op voorstel 
van den Voorzitter, tot het besluit om de bedragen, 
die naar het oordeel der deskundige raadsleden te 
hoog geraamd waren, naar de post voor onvoorziene 
uitgaven te verwijzen, opdat de commissie van bijstand 
voor de publieke werken, alvorens de bedragen te 
voteeren, de bestekken met nauwgezetheid zou kunnen 
onderzoeken. 

In de zitting, der 2 l s l c n dezer maand door den Ge
meenteraad te Arnhem gehouden , was de benoeming 
van een tweeden adjunct-directeur der gemeentewerken 
aan de orde. Op de voordracht van het Gemeentebe
stuur prijkte alleen de naam van den hoofdopzichter 
T. L. S. F. Baron van Tuijll van Serooskerken. 

Alvorens tot de benoeming over te gaan werd door 
een der raadsleden in het midden gebracht, dat de 
voorgedragen persoon, naar de meening van alle practici 
in Arnhem en ook van hem, ongeschikt was voor de 
vervulling van de vacature. Het schijnt dat deze 
meening door tal van raadsleden gedeeld werd, daar bij 
de benoeming wel is waar 16 stemmen op den heer 
Van Tuyll werden uitgebracht, maar niet minder dan 
elf blanco briefjes werden ingeleverd. Wij haasten ons 
aan deze mededeeling toe te voegen dat het raadslid 
Baron van Tuyll van Serooskerken, vader van den 
aanbevolen candidaat, bij de stemming de zaal had 
verlaten. 

De Amsterdammer, Dagblad voor Nederland heeft 
in zijn nommer van den i S"1™ dezer maand een artikel 
opgenomen over „Publieke werken en werkeloosheid", 
waarin de besteding van het bouwen van een brand
weerpost aan de verlengde Rozengracht besproken 
wordt. Uit ons verstrekte inlichtingen is gebleken dat 
er werkelijk bemerking te maken was op de redactie 
van het bestek, maar dat het ver gezocht is daarbij 
de quaestie van werkeloosheid te betrekken. 

Genoemd bestek bepaalde in § 39 dat de biljetten 
uiterlijk één uur voor het tijdstip der aanbesteding 
moesten worden ingeleverd en gestoken in een gesloten 
bus, daartoe aanwezig ten kantore van de Publieke 
Werken op het Raadhuis, kamer No. 88. Nu was 
ongelukkigerwijze in § 24 van hetzelfde bestek bepaald, 
dat van toepassing waren de algemeene voorschriften, 
vastgesteld bij beschikking van den minister van W., 
H. en N. van 1 Sept. 1882, no. 6, afdeeling Water
staat A , met uitzondering van de administratieve be
palingen , waarvoor in de plaats treden die, vastgesteld 
bij beschikking van dien minister dd. 3 September 
1892, La K. 

In par. 2 van de laatste staat o. a , dat de openbare 
aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving en dat 
de inschrijvingsbiljctten behoorlijk gesloten en vracht-
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vrij moeten worden bezorgd aan het lokaal der be
steding, bij dc aankondiging vermeld, alwaar zij 
worden gestoken in een bus, en voorts dat de bil
jetten tot het oogenblik der besteding in de bus kunnen 
worden gestoken." 

Het ligt voor de hand dat de redactie van § 39 
in strijd is met die van § 24; volgens de eerstge
noemde paragraaf wordt de bus één uur vóór de 
aanbesteding gesloten en volgens de laatste kunnen 
de biljetten tot op het oogenblik der besteding daarin 
gestoken worden. 

Nu werd den gegadigden op de aanwijzing mede
gedeeld, dat de inschrijvingen tot het uur der besteding 
zouden worden aangenomen en alles zou behoorlijk 
afgeloopen zijn, ware het niet dat de administratieve 
afdeeling, waar de bus stond, uit onbekendheid met 
deze toegevoegde bepaling, haar één uur voor de be
steding deed sluiten. Zij, die de biljetten later wilden 
inleveren, werden daartoe in de gelegenheid gesteld door 
den wethouder, die last gaf de bus weder te openen. Bij 
de besteding werd dan ook geen enkel protest gehoord. 

A l valt het niet te ontkennen dat er een abuis 
heeft plaats gevonden, gaat het niet aan den ge
meente-architect daarvan een verwijt te maken en 
daaraan beschouwingen over minimum-loon, maxi
mum-werktijd en werkeloosheid vast te knoopen. Het 
komt oppervlakkig voor dat de beweging tegen den 
architect en de vreemde eend in de bijt (een Rotter
dammer, die het laagste inschreef) gericht is. Ligt het in 
de bedoeling buiten Amsterdam wonende aannemers te 
weeren, dan is het noodig dit in de bestekken te bepalen. 

V A R I A . 
HET „GEWANDHAUS" TE LEIPZIG. 

Het „Gewandhuis" is een der weinige gebouwen 
te Leipzig, die sedert hun bouw tot op heden nagenoeg 
geene verandering hebben ondergaan. In zijne tegen
woordige gestalte dagteekent het van het begin der 
vorige eeuw. Het beslaat eene oppervlakte van onge
veer 3500 M ' en bestaat uit sousterrain, begane-grond, 
entresol en twee bovenverdiepingen; in deze laatste 
bevinden zich de gemeente-bibliotheek en de door 
hare voortreffelijke accoustiek algemeen bekende con
certzaal, terwijl de overige verdiepingen voor het 
meerendeel als stapelplaatsen en pakhuis gebruikt 
worden. De Gemeenteraad heeft thans besloten het 
gebouw voor markt te bestemmen. In de eerste plaats 
zal de noordelijke vleugel verbouwd worden; op den 
beganen grond cn den entresol zullen ongeveer vijftig 
lokaliteiten ontstaan, die gedurende den markttijd als 
monsterkamers, winkels enz. dienen kunnen. Tevens 
zal het gebouw van groote vestibules, massieve trappen 
en goederenliften voorzien worden, ten einde de ge
meenschap tusschen dc verdiepingen gemakkelijk te 
maken. Men is voornemens deze verbouwing nog in 
dezen winter ten uitvoer te brengen, zoodat men met 
Paschen 1894 gereed hoopt te zijn. Daarna zal de 
stadsbibliotheek aan de beurt komen; eene nieuwe 
grootere leeszaal zal gebouwd worden, waarbij echter 
het kunstvolle gesmeed-ijzeren hekwerk — een meester
werk der 18e eeuw — zal behouden blijven. Later 
zullen de oostelijke en zuidelijke vleugels onderhanden 
genomen worden. 

MAATSCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING LEEUWARDEN. 
Vergadering van 26 October 1893. 

De Voorzitter opent deze vergadering, de eerste in 
het seizoen, met een hartelijk woord van welkom aan 

de leden, waarna de notulen van de vorige bijeen
komst worden gelezen en onveranderd vastgesteld. 

De Voorzitter doet mededeeling van een schrijven 
van de vereeniging van timmerlieden „Ons Belang", 
het verzoek bevattende om, met het oog op de geringe 
werkzaamheden, het gebruik van machinaal bewerkt 
hout tegen te gaan, en voor de in het voorjaar uit 
te voeren werken het benoodigde hout in den winter 
te laten gereed maken, opdat alsdan door handen
arbeid worde gemaakt wat thans machinaal bewerkt 
wordt aangevoerd. 

Deze vraag wordt in handen gesteld van eene 
commissie van drie leden, bestaande uit de heeren 
Berents, Keizer en Altena, met verzoek daarover 
in de eerstvolgende vergadering rapport uit tc brengen. 

Overgaande tot de verkiezing van een bestuurslid, 
verkrijgt de heer W. C. de Groot bij eerste stemming 
de meerderheid. 

In de pauze die nu volgde, werd door den heer 
C. van Duijsen een nieuw bouwmateriaal ter bezich
tiging aangeboden, zijnde eene imitatie van marmer; 
n.1. carrariet. Dit materiaal trok zeer de belangstel
ling der aanwezigen , daar het op 't oog zoo vol
komen in overeenstemming is met de natuurlijke steen; 
het wordt geleverd op gelijke drukvastheid als marmer, 
is gemakkelijk te herstellen en trekt niet aan; niet 
alleen de platen, maar ook de lijsten waren zeer fraai 
bewerkt. Velen waren dan ook van oordeel, dat het 
carrariet voor verschillende doeleinden een ruime 
toepassing zou kunnen vinden. 

Alsnu wordt het woord gegeven aan den heer Van 
der Hoef, die, alvorens over te gaan tot het behan
delen van eenige zaken op technisch gebied, in her
innering bracht de stagnatie, in de werkzaamheden op 
de bijeenkomsten van 't vorig jaar ontstaan wegens 
ziekte van den Voorzitter. Nu de Voorzitter weder 
den hamer hanteert, roept spr. hem een hartelijk 
welkom toe, wenscht hem geluk met zijn volkomen 
herstel en hoopt dat hij nog vele jaren voor zijn om
geving moge gespaard blijven en dat de Afdeeling 
hem nog lang als haren Voorzitter moge behouden. 

Nadat de Voorzitter den spr. en de Vergadering 
voor hare goede intentiën dank gezegd had, besprak 
de heer Van der Hoef, aan de hand van eenige op 
groote schaal goed uitgevoerde teekeningen, het ijzeren 
brandscherm voor het tooneel in een schouwburg 
en eene reddingskraan ingeval van brand in hooge 
gebouwen om daarna de samenstelling van een bad
inrichting voor werklieden, zooals die te Frankfort in 
gebruik is, te verklaren. Een en ander werd op 
duidelijke wijze behandeld; dc doelmatige indeeling 
der badinrichting met haar concentrisch gelegen bad
kamertjes trok zeer de aandacht. 

Nadat de spreker op eenige tot hem gerichte vragen 
heeft geantwoord, sluit de Voorzitter de vergadering, 
onder dankzegging aan de heeren Van der Hoef en 
Van Duijsen voor 't geen zij voor dezen avond ten 
beste hebben gegeven en aan de leden voor de opkomst. 

A I U K K U N I : AMSTKIIDAM. 

Vergadering van Vrijdag 20 October 1893. 
Onder voorzitterschap vnn den heer 0. B. Posthumus Mcrjcs 

werd Vrijdag 20 October de eerste vergadering iu dit seizoen 
door do afdeeling Amsterdam geboudon. 

Er werd medegedeeld, dat in den particulieren arbeidsraad 
voor bouwvakkeu was benoemd de heer Hendriks, timmerman 
en makelaar. 

Do waarnemend voorzitter moest daarop tot zyn spyt medo-
deelen, dnt do voorzitter, de heer Klinkhamer, dezen winter om 
gezondheidsredenen geen avondbycenkoniBten zou kunnen presi-
deeren. Vervolgens werd do lieer A. A. Bekaar als lid van de 
afdeeling aangenomen en de mededeeling gedaan, dat liet rapport 
was ingekomen van de afgevaardigden van de Mei-en September-
vergaderingen van de Maatschappy. 
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Daarna verkreeg de lieer P. G. Schill bet woord om oonigo 

mededeelingen over Britsch Indië te doen, toegelicht door photo-
grnphieén. Spr. begon met eenige historische tciten in herinnering 
to brengon en wees erop, dat do geschiedenis van Indië moet 
opgemaakt worden, M uit de geschriften öf uit do bouwwerken. 
Zelden zyn er uit een tijdvak Overblijfselen van beidon bewaard 

Na deze inleiding worden een aantal zeer fraaie pliotogrnphieën 
rondgegeven, dio spr. kortelijk toelichtte Zy betroffen de oude 
rotBteinpels, verschillende tempelgebouwen en enkele paleizen; 
alle worken, die overryk waren gebeeldhouwd, en waarvan de 
pliotogrnphieën een zeer duidelijke voorstolling gaven. 

Vervolgens werden do bouwwerken der .Miiliomedaneii besproken 
en door photograpliicën toegelicht. 

Nu een woord van dank aan den spreker, sloot de voorzitter 
de bjjeonkomBt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
V0RAVENHAGI J)e oud-leerlingen der Ambachtsschool alhier 

hebben besloten een vereeniging op to richten met het doel do 
belangen van hei ambacht in het algemeen en die Tan haar leden-
beoefenaars iu 't bjjaonder te bevorderen. 

Als leden van liet voorloopig bestuur worden gekozen do oud-
leerlingen J. AV. Mnessen, H. ii. Vcretraaten, A . M. van Oyon 
en II. van der Heemst, terwijl den heer II. L. Boersma, direc
teur der school, is verzocht hot voorzitterschap fee willen aan
vaarden, waaraan deze bereidwillig voldaan heeft. 

Alle oud-leerlingen, die de school eervol hebben verlaten, kunnen 
gewoon lid worden; buitendien hoopt men op begunstigen, die 
de Tereenlging in streven haar mot raad en daad willen bijstaan. 

— Het technisch personeel van de Rijkstelegraaf zat worden 
uitgebreid met it adspirant-ingenieurs en 2 opzichters der telegraphic. 

Tot uu toe bestaat het ingenieurs-personeel der telegraphic in 
actieven dienst slechts uit een hoofdingenieur en een ingenieur. 

AMSTKKUAM. Het bestuur der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst heelt eene buitengewone algemeene vergadering uit
geschreven , die gehouden zal worden op Donderdag ik) Nov. a.s., 
des morgens te 10£ uren, in het Maatschappelijk gebouw. In deze 
vergadering zullen behandeld worden de voorstellen tot wijziging 
der art. 11, 12, 1(J en 17 tot 24 der wet. 

LEIDEN. Omtrent de Stadsgehoorzaal ontleenen wij onderstaand 
bericht aan Het Vaderland** 

,,Mon zal zich herinneren, dat het loslaten van een paar niet 
stevig genoeg bevestigde stijlen vnn do groote trap in de Stads
gehoorzaal te Leiden aanleiding gat' tot een voorstel in den 
(iemeontornad een commissie van deskundigen te benoemen tot 
een onderzoek naar de soliditeit van het geheele gebouw. Men 
meende speciaal ook te moeten twijfelen aan de juiste constructie 
van de kap der groote zaal. Kr werd wel gemeesmuild, dat het 
eerste een detailquuestio was, die geen aanleiding gaf de soliditeit 
van het geheel te wantrouwen en dut tot bet tweede geen vol
doende grond bestond. De indruk bovendien moest voor hen, dio 
de Lcidschc verhoudingen niet kennen, een voorden architect vun 
het gebouw ongunstige zijn. Immers een redeneeringuls: or moet 
toch wel reden voor zijn, lag voor do hand. En de Lcidschc ge
hoorzaal had door een vorig onderzoek, dat alleen geloopen had 
over hot behoorlijk gemachtigd zijn van den architect tot over
schrijdingen der raming en over de juistheid van de rekeningen 
van den aannemer, een zekere beruchtheid gekregen, die gemak
kelijk door kwaadwilligen te oxploiteercn eu in verband te brengen 
was met dit tweede onderzoek. Maar do Gemeenteraad begreep 
terecht niet de verantwoordelijkheid op zich to mogen nemen 
van het weigeren van een onderzoek, nu bet voorstel ertoe een
maal godann was. Mij besloot de heeren Vau Malsen te's-Hage, 
Hcholtcns te Haarlem en Paul te Leiden daurtoo uit te noodiguu. 
Hun zakelijk en duidelijk rapport is thans verschenen. Het logen
straft de onrustbarende geruchten, dio reeds in omloop waren 
gebracht. Ma zorgvuldig onderzoek is der commissie gebleken,dat 
van dreigend gevaar voor de veiligheid hoegenaamd geen sprake 
is, dat echter by verschillende onderdeelen, voornamelijk die, welke 
buiten liet gezicht gelegen zijn en bij de bekapping, do aannemers 
misbruik hebben gemaakt van het blijkbaar niet altijd voldoende 
van het dagelijkse!, toezicht en de uitvoering dus niet evenredig 
is aan de over het algemeen juiste constructie. Koden tot de zoor 
gespecificeerde aanmerkingen der commissie-is ontstaan eensdeels 
door het niet overeenkomstig het bestek of wel met ondeugdelijk 
materiaal uitvoeren eu daamaust door het niet nitijd voldoende 
toezicht van Gemeentewege, waardoor dit mogelijk werd. De ge
breken, hierdoor veroorzaakt. zyn gemakkelijk te herstellen,doch 
er zal een f2500 mede gemoeid zijn. 

„De Lcidschc goe-gemeente kan dus ook dezen winter met 
gerustheid iu haar groote zaal plaats nemen cn de architect van 
het geitouw kan de voldoening smaken, dat al mogen de aannemers 
het dagelijksch toezicht nu en dan te slim zyn afgeweest en hy 
ze dus beter op de vingers bad moeten doen kyken, zyn reputatie 
als technicus door het onderzoek ongedeerd is gebleven, nu gebleken 
is dat het ontwerp en de constructie vun het gebouw dougdelyk is 
geweest''. 

U T R E C H T . De bTaataehappj tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
wordt op de te Triest te houden vergadering vun de tech
nische commissie van den Vertin Deutseher Kisenbahn Verzval-
tnngen vertegenwoordigd door hare hoofdingenieurs J. \V. Stous 
Sloot en J. Kalft 

A K N I I K M . Ten vervolge op hot bericht, in het nommer van 
HO September 1.1. op bladz. 31(! opgenomen, kan alsnu worden 
medegedeeld dat Dinsdagavond eene byeenkomst van timmerlieden, 
patroons en werklieden iu het ('entraalgebouw hooft plaats gevon
den tot bespreking van de door do werklieden gewenschte loons-
verbooging. Do voornaamste patroons waren tegenwoordig, alsmede 
de directeur van gemeentewerken en do directeur der gasfabriek. 
.Vuilnis de patroons werd medegedeeld, dat in oen vooraf door 
hen gehouden vergadering is vastgesteld: 

„het loon van een normaal en geschikt werkman iu hot timmer
vak te brengen op 17 cent por uur — do klasse vnn bekwaamheid 
over to laten aan het oordeel van den patroon. Het tydstip, waarop 
de loonsverhooging zal ingaan, nader to bepalen, mot het oog op 
het verzoek van werklieden in andere vakken, zullende do vergaderde 
patroons het mogelijke trachten to doen, om de verhooging in te 
laten gaan 1 Mei 18!»4". 

Kr had eenig debat plaats over de be teekenis van het woord 
klasse. Kr bleek uit, dat hot de bedoeling is, dit als waurdcoring 
van geschiktheid voor bepaalde onderdeelen to boschouwen. 

De werklieden vereenigden zich mot de stappen, die de patroons 
wilden doen. Ook de toezegging, dat zij by andere patroons zouden 
aandringen op navolging, werd zeer gewaardeerd. 

KAMPEN. Dinsdag jongstleden kwam do Gemeenteraad te zamen 
om de begrooting voor het volgende dienstjaar te behandelen. Hy 
de bespreking van deu post ad / 2000, onder buitengewone uit
gaven opgenomen voor restauratie van het Stadhuis, deelde do 
voorzitter mede dat deze herstelling zal geschieden na kennis
neming van het verslag van den ryksurchitcet, den heer Cuypers. 
die daartoe van wege den minister de opdracht heeft bekomen. 

Voorts werd besloten deu heer W. Koch, stadsarchitect, wogens 
05-jarigon leeftijd te peusionecren, in te gaan op 't tydstip, waurop 
liij dien leeftijd zal bereiken. Iu verband met dit besluit, kwam 
de verhoogiug van liet tractemeut van den directeur dor ge
meentewerken ter sprake, wiens werkznamheden door 't pensio-
neeren van don heer Kuch zouden worden uitgebreid. De Kaad 
achtte 't niet geraden, hieromtrent nu reeds eeno beslissing te 
nemen en meende dat 't beter was daarmede te wachten tot oen 
volgend jaar, als de nieuwe organisatie tut stand zou zijn gekomen, 
waarmede do Vergadering zich vereenigde. 

D E L F T . De door oud-leerlingen der Dolftscho Academie ou der 
Polytechnische School bijeengebrachte som, ten bohoevo van een 
studiefonds aan de l'olytochnischo School, groot ƒ6000, is aan 
den Kaad van bestuur dier school afgedragen. De overdracht ge
schiedde, namens do deelnemers, door de heeren (i. van Dieson, 
.J. I*. Havelaar. I). L. K. do l'auly, K. A. 1. Suothlage eu E. H. 
Stieltjes. Het statuut van het fonds, hot „Lipkenslomhr\ is bjj 
notarieele akte vastgesteld. 

HENQELOO. Het Gemeentebestuur beeft don ingenieur .1. Schotel 
opgedragen een onderzoek in te stellen naur den aanleg van een 
gemeente-waterleiding. De bh. Verbeek, notaris, eu Vun Wezel, 
lid van deu Kaad, zijn hem toegevoegd, met do opdracht het 
benoodigde terrein voorwaardelijk aan te koopeu, alvorens met 
het onderzoek uun te vangen. 

Vrydag 20 dezer heeft in tegenwoordigheid vun het bestuur 
van den Custricumerpolder en vele belangstellenden, door de 
directie der Koninklijke Nederlandscho Grofsmederij te Leiden, 
de beproeving en onmiddellijk daarna do oplevering plaats gehad 
van het door haar geleverde stoomvyzolgemual. 

Het stoomwerktuig enz. voldeed in alle opzichten, terwijl do 
wateropbrengst zeer groot was. Ken en ander verwierf do volle 
tevredenheid van hot bestuur. 

Do architecten van het stoomgemaal waren de hecren Gebrs. 
V redenduin te /.an ml ijk, en aannemers van hot gebouw de heeron 
Potvoor en Hol te Uitgeest. 

PERSONALIA. 
— Iu Ned.-jndie hebben de volgende mutation plaats gehad: 
Ity het boschwezen op Java eu Mudoera benoemd: tot opz. 3e 

kl. (i. AV. AViegcrs, mot bepaling, dat hy werkzaam blyft in de 
rcs. hagelen; belast', mot do botr. van opz. ito kl. K. Itloem, ambt. 
op wachtgeld, met bepaling, dat hy geplaatst wordt in hot bosch
district Rcmbang-ltloru; benoemd: tot tyd. opz. 3e kl. J. W. WU-
lemscu, technisch ambt. hy de Deli-spmij., met bep., dut hij wordt 
geplaatst in het boschdistrict Tocbun liodjonegoro. 

JJy den waterstaat en 's lands lt. O. AV. ovtroeplaatst van den 
gewestelykeu dienst in de res. Batavia nuur de directio, de opz. 
2e kl. J. A. Lapré; van de ros. Prennger-Kegentschappen naar 
de rcs. Batavia, de opz. le kl. M. Donk. 

By de Staatsspoorwegen op Java benoemd: tot opz. 3o kl., de 
onderopz. le kl. J. Hugos; tot onderopz. lo kl., de onderopz. 2e 
kl. 0. vuu dor Valk en J. Kyken; tot onderopz. 2ekl., do onder
op/,. 3e kl. O. van Pastau. 

Voorts is benoemd tot bouwk. ambtnuur 2e kl. hy don aanleg 
van staatsspoorwegen op Java eu geplaatst by den aanleg der lyn 
Probolinggo-Pauaroekau , de umbt. op non-activiteit L. E. JacobB. 

— Met ingang van 1 November a, s. is by dcMaatschappy tot 
exploitatie van Stautsspoorwegen benoemd tot udspirunt-ud ju net-
inspecteur ter stnndpluats Zwolle, do heer G. AL J. Kiveron, 
thans controleur van den loopenden dienst. 

— Door deu Minister vnn Wuterstaat, Handel en Nijverheid 
zijn benoemd tot buitengewoon opzichter, resp. voor 6, Ü ou 5 
maanden: 
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J. W. Otten, bjj hot mnken van werken 
tot verbetering van do Maas, onder I.indcn 
en Overasselt; 

E. H. Piepers, bjj het mnken van werken 
tot verbetering van do Maas, onder Appcl-
tern en Maasbommel; 

A. Foudraine, bjj het inrichten van het 
directic-verblyf te Kcizoreveer, tot woning 
voor het voorpersoncel; 

en is gecontinueerd als buitengewoon 
opzichter tot 1 -Mei a.s. F. J. Dootjes, bjj 
do werken van do Maas. 

— Tot adjunct-directeur dor gemeente
werken te Arnhem is door den Kaad 
benoemd de hoer T. IJ. S. F. Baron van Tuyll 
van Serooskerken, thans hoofd-opzichter. 

— Ity beschikking van den Minister is 
bepaald, dat de standplaats van den opzichter 
van den Rijkswaterstaat der 4e klasse 0. 
Lofvers, thans te Genderen, zal zyn to 
's-Hertogenbosch. 

— Naar wn vernemen kal de heer T. 
Hommes, odj.-hoofdopzichter by de Xeder
landsche loeaalspoorwegcn to Apeldoorn, 
naar Snoek overgeplaatst en vervangen 
worden door den heer II. II. Lokker, thans 
opzichter by de II. IJ. S. M., gestationeerd 
te Wecsp. 

— Tot opzichter van publieke werken te 
Zutfcn is benoemd de heer J. van der 
Weyde, thans opzichter bjj den bouw van 
scholen te Middelburg. 

— In Xed.-Indië is tijdelijk gesteld ter 
beschikking van den directeur B. O. W. ten 
einde te worden belast met de function van 
adj.-chof der 8e afd. by de exploitatie Tan 
staatsspoorwegen op Javn, de opz.-machinist 
le kl. C. J. Bloys van Treslong, en is tijdelijk 
belast met de betrekking vnu chel (Ier werk
plaatsen by gcuoemde exploitatie de udj -
chef van genoemde afd. EL T. van Stipriiian 
LuTscius. Voorts is benoemd tot ing. lekl. 
voor het vak van scheepsbouw, de iug. 2e 
kl. .1. H. de Heer, thans gedetacheerd by 
het departement van marine, niet bepaling 
dat hy voorloopig gedetacheerd blyft by ge
noemd departement. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Hoofdopzichter van Amstel-

land, tusschen 25 en 55 jaar. Honor, f 1200. 
Adres vóór 15 Xovcmber, in persoon, eiken 
Moundag van 10-11 uren, ter secretarie, 
Amsteluyk 11, Amsterdam. 

— Directeur der gasfabriek te 
Wageningen. Jaarwedde ƒ000 en 10 pCt. 
der zuivere overwinst, die op/B00 berekend 
wordt. AdreB vóór 31 Oct. aan den heer II. 
Holtus te AVageuingen. 

— 1° Onderwyzer voor practisch 
onderricht in de kennis van het stoomwerk
tuig en stoom werktuigkundig teckeneu; 2° 
Onderwyzer in het machinebankwerken; 
3° Onderwyzer in het meuhelmnkeu; 
4° Onderwijzer in het schilderen; 5° 
Tweede onderwijzer in bet timmeren, 
allen aan do Dordrechtsche ambachtsschool. 
Adres aan den secretaris P. M. V, van do 
Rivière te Dordrecht, (/de advett. in no. 43.) 

A D V E R T E N T T E N . 
V. I l l M I I I K i l 

Biltlerflijtintfinil Xo. S3. 
AMSTERDAM. 

Inrichting voor aanleg van E l e c t r l » c h e 
verl icht ing- Fabriek van LUCHTDRUK-
DEUROPKNERS, ELECTR1SCHK SCHEL
LEN, TELEl'HOON'S, BLIKSEMAFLEI
DERS en SPREEKBUIZEN. 

Gebr. SELIGMANN, 
Stoomfabriek vau Verfwaren, Amsterdam 

SPECIALITEIT IN: 

„In olie gewreven verven" 
gegarandeerd zuivere qualitciten. 

Men vrage prijslijst. 

Vereeniging „De Dordrecht
sche Ambachtsschool". 

Voor de school worden gevraagd : 
1°. Ken O X U K K W I . 1 Z K K . om 

eiken werkdag 2 uren grondig 
cn practisch onderricht te geven 
in de kennis van het s t o o m 
w e r k t u i g en stooiuwerk-
t u i g k u n d i g t eekenen . 

2°. Ken O M I K I t l V I . I / K I t in het 
ï n a c h i n e b u i i k w e r k e n , liefst 
met eenige bedrevenheid in het 
mctualdrauicn. 

Ho. Ken O X U K K W I . I Z E K in het 
n i e u b e l m a k e n , met eenige 
bedrevenheid in de daarbij be
hoorende bijvakken (houtsnijden, 
draaien, enz.) 

4°. Ken O M H O U W I . I Z U K inliet 
sch i lderen . Bedrevenheid in 
het nabootsen van hout- en mar
mersoorten en eenige bekendheid 
met het decoratiesehilderen wor
den gevorderd. 

5°. Ken *e ( I X D K I I H I.IZKII in 
het t i m m e r e n . Benige bedre
venheid in het houtilraaien zal 
tot aanbeveling strekken. 

ALOKMKKXE BEPALINGEN. 
Ile practische Onderwijzers sub 2- ö, 

moeten eiken werkdag li ü 8 uren be
schikbaar zijn. Zij moeten grondige 
bekwaamheid in het te onderwijzen 
ambacht bezitten en bewijzen overleggen 
van minstens gedurende 10 jaren in 
hun vak werkzaam te zijn geweest. 

Gegadigden worden verzocht zich 
schriftelijk, met overlegging hunner 
verschillende bescheiden, aan tc melden 
bij den Heer P. M. V. V A N DK 
B I V I È B E , Secretaris, Albert Cuvp-
singel No. 200, terwijl zij zich tot het 
bekomen van nadere inlichtingen over 
Ics-uren, aard der werkzaamheden, enz. 
enz., kunnen vervoegen bij den Heer 
M. J. VAN DIJKK. Directeur der 
School, Toulonsche laan 40 A, des Zater
dags tusschen 1 en (i ure, en verder 
eiken werkdag des avonds na !• ure. 

öe Haarlemscfie Ijzergieterij 
beveelt zich naa voor de levering vnn : 

M p o o m i e l r n met glasharde velling onder 
garantie, Miichiiiedeclcii van bi zo nel er 
lacht en tani ij/.er, Slotwerken in Kinhl -
gnxH, Hai-tgiiMs, Geelkoper, B r o n » -
koper, riio-i'nr'irons enz. 

DELIIIT&G 0 . . Rotterdam. 
NIEUWE HAVEN N°. 39. N.Z. 

« r o o t » t e MngnxUn van Parket - en 
Vt i i n i l t c g o l » . Vi-iiag d>NHin» enz. 
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STOOMFABRIEK VAN 
1'rii'sch- .Machinale goudgele Siersteen en 

Gele handvorm Metsel- en Straatsteen 
Monnterx o|> iiniivrnge g r i l t I » . 

P H O T O Z I W C O G R A P H I E , 
en S t C r é o t . v i x - I i i r i c h t l n g 

van 6 J THIEME, te Arnhem, 
De ondergetcekende vestigt de aan

dacht op zijn inrichting voor P h o t o 
l i t h o g r a p h i c , bijzonder geschikt 
voor de reproductie van P l a n a , T e e 
k e n i n g e n enz. van HH. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Photo-
z i n c o g r u p h i e voor de reproductie 
van P l a t e n en G r a v u r e s , ook van 
T e e k e n i n g e n voor Boekwerken eni. 
ten dienste van HH. Uitgevers en op zijne 
S t é r é o t y p e - i n r i c h t i n g voor HH. 
Drukkers, alles tot de minste prijzen. 

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

G- J- THIEME. 

Stoom-Timmerfabriek 

Van der Meniën & Van Epen, 
. l l I N T K I t D A n . 

V K R V A A K I M « ; K X : 
Alle timmerwerken volg. teeke
ning. Architraven, LyBten. enz. 

LMMten voor liet meubelvak 
in Eiken,Amerik.groenen, Maho-
ny, Amerik. en Hal. Noten. 

I.K VI'. lt F. \ : 
Vuren. Urenen en Eiken bestek-
hout. Moiilmain Teakhout. 
i-teeiB in magazijn vouiradig: 
pl. m. 3000 vuren 2 pan. KaBt-
en Kamerdeuren, Architraven, 
Kroonlijsten in varen-en gr nen-
hout cn Eiken-, Mshony- en 
Notenlijsten. 

IiOon-MtoomlioutxagerU 
en -Mchaverll. 

Catalogus op aanvraag gratis ver-
krygbaar. 

Waalsteenen. 
lïehalve gewone Hniihii'. urn , voorradig 

in gelijke kwaliteiten, die van afmetingen 
141 per strekkende Motor aau tas. Lengte 
25U breedte 12.V. dikte 6) mml., wordende tot 
iedere kwantiteit op bestelling vervaardigd. 

F . V A X H O L S T . I r n / u m . 

NAAM-, GEVEL- EH GRAFPLATEN 
van Massief W i t - en Zwart Marmerglas 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

E E R S T E F A B R I E K i S I E R L I J K , Z U I V E R 
i n N e d e r l a n d . f * f£i^S ri^-. .» . 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , g e b r e v e t e e r d e G l a s f a b r i e k 

HAARLEM. ^ ' 
Toonbankbladen. — Schoolborden. 
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JL!?™, Steenhouwer. 
inHARMEK, H A R D S T E E N , ttïl^ ^ 

KÖiOElTGRil^ 
I , T : I I > I : > . 

. ^ u i v i u B r n i»ur(' 

«Bhng29. FOLKERS A Co. i n t -
D I R E C T E A A N V O E R van P o r t l a n d Cement . M e r k : Knight Bevan 

<t Sturge. M e r k : Dyckerhoff <f Söhne. 
J D i ' j j f - , 3 1 o s - e i i ^ T e t s o l s t o e r i e n . 

T R » T T « l R C l v . ' . [ » ™ I I B F R A N S C H E on H O L L A N D S C H E 
T R O T T O I R - , V J L O K I t - en W A X O T K t . K I . S . in verschillende dessins. 

/ V . ^ ' M J . ' Ï W V ^ ^ a , t < n v m l , ' r u H O U W M A T E J U A L E N . 
« AICC.<.»i,l.>M . T l , middel tegen het rot ten van H O U T cn T O U W 

tcgon zwamvorining en/.. , w v , « 

M A R T Ï Ï T ^ C ^ 
Achter Oosteinde 2 - 4 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

A M S T E R D A M . 

Groothandel in Bouwstoffen. 
T ^ ™ n ™ ? „ ™ J S m A C 0 T T A e n C E M E N T S T E E N E N 
B O U W - O R N A M E N T E N en T U I N S I E R A D E N , ook volgens 
teekeningen 5. 

- Papier. 
W i j waarschuwen tegen den 

persoon I. U O K I t K A . t l P . 
die aan kantoren en woon
huizen postpapieren enz. te 
koop aanbiedt, voorgevend als 
komende voor de dieors. 
Klompé, daar wij geen reizi
gers of zoogenaamde venters 
erop nahouden en wij bedoeld 
persoon zelfs «ven «octfc-
reii verkoopen. 

De monsterboekjes met onze 
firma bedrukt die hij vertoont, 
zijn eenvoudig voor ieder
een g r a t i s verkrijgbaar. 

Gebrs. KLOMPÉ 
Arnhem—Deventer. 

-o 

JOH. A. DE HAART, 
Ijzerhandel enfflacbinerieën. 

U T R E C H T . 
H e k l e e d i n g a t o f voor S T O O I I -

K K T J E J L * en B I I Z K X . Goedkoopst 
adres. Degelijke afwerking. 

W. H. INGELSE, 
F a l M - i k n n i . Dordrecht. 

G. H. MOORS, 
Keelithimtree. 

U T R E C H T , Oudegrneht A 1 9 * . 
RI:STAIRI;I:KT A N T L ( 1 H E M E I L B E I E I L 

•\\Y.\ WK MKI IIKI.r:\ wordea nnarden 
eisch dier tgd en hij verkiezing naar teoko-
nins vervaardigd. 

Houtcement-dakbedekkinqen 
( v e r b e t e r d s y s t e t m i ) 

worden gelegd met v e e l j a r i g e g a r a n t i e door 

GEBROEDERS HOUTMAN, Den Haaa 
Generaal Agent A. S. HK,J. M M M - Atteute- ter inza„e 

Gebr. V A N DEU V L I E T , 
IJZKRIIANDELAARS te AMSTERDAM. 

sta»l- . l>ia, . i - , ! ,„„*. . n o c | l . e n T . , j 
S T A L E N B A L K E N en B A L K I J Z E R 

In verschi l lende profielen en lengten. 
vijlou ,„ gegotun Si«;,i „„ u l , n c k 

>»,, M„: lt.Mii.rH & (Jo. u Weenen, „m«lt 
< l i r i x t i a n i a S i e r R u e f n a g e l » . 

Pyrostat Roosterijzers. 
Uitmuntende qualiteit zjjn enorm good-

koopor dan het buitenlandsck fabrikaat. 

Uzer-ea Metaalgieterij, KAMPEN. 
J . ENCtELM V V V 

C. W. BLANKE J'. 
l.«iil-< li.kiul.' <;>. Amatertlam. 

Orooto sortocring van behnnsNelpapler 
In coucurrccrcndo prijzen, nlsnok <.iKie(j 
mige vernlat ** —Ihrld.» na» Uful 
papier. Stalen worden op aanvraag franco 
•ozonden naar buiten. 

I Ter drukkerij derVennoots. „ l i e t Vaderland" 
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HIJ DK P L A A T . 
De beide op de plaat voorgestelde betimmeringen 

zijn gedacht: voor de bibliotheek van eiken- en voor 
de spreekkamer van notenhout, en de wanden bespannen 
met leèr-imitaties. 

Ook deze beide ontwerpen bleven papieren kin 
deren evenals de schouw, in een der voorgaande 
nummers afgebeeld. A . R. HREEM. 

F O N T A I N E B L E A U . 

(Vetvolg van bis. 345.) 
Van dit binnenplein leidt de zoogenoemde porie don'e, 

die in een hoog paviljoen, met leien daken en tal van 
schoorsteenen, alles met details uit de i6 c eeuw, zich be
vindt, langs de galerij van Hendrik II, die schilderachtig 
door het groen van het park omlijst wordt. Dit bouwdeel 
heeft slechts één verdieping, bestaande uit groote boog
vensters , welke door colonnetten met zeer fantastische 
kapiteelen gescheiden worden. De borstweringen ver
toonen de letter 11 en gekroonde salamanders. De lijst is, 
naar middeleeuwschen trant, met waterspuwers ver
sierd; een open balustrade vormt het attick. Uit dezen 
gevel springt het koor der kapel van Saint Saturnin 
naar voren; de Steunbeer en zijn met slanke colon
netten voorzien. 

Verder doorgaande komen wij aan de Porie Dau-
phine, ook wel Baptisten de Louis XIII genaamd. 
Deze poort, die terecht een groote beroemdheid heeft, 
werd in ljpt begin der 17e eeuw voltooid. Zij bestaat 
uit een arcade, met twee doorgangen daarnaast, waar
boven een door bogen gedragen koepel zich verheft. 
De buitenzijde is in zwaar rustiekwerk behandeld, 
de binnenzijde, die de cour ovale afsluit, is fijner van 
detail. 

De gebouwen, die dit binnenplein begrenzen, staan 
ter plaatse, waar het oorspronkelijke middeleeuwsche 
kasteel zich verhief. Dit gedeelte van het slot, met 
zijn verweerde muren, die hier en daar begroeid zijn, 
maakt den indruk van een verlaten paleis, dat door 
onzichtbare handen voor algeheel verval bewaard 
wordt. De galerij van Hendrik II heeft hier haar twee
den gevel, en men ziet daar ook den toegang tot de 
kapel Saint Saturnin. De vensters zijn hier twee hoog 

boven elkaar geplaatst; de details, waaronder vooral 
de met symbolen en attributen gevulde medaillons en 
kapiteelen uitmunten . zijn van zeldzamen rijkdom. 

Tegen dezen gevel aan staat de oude middeleeuwsche 
wachttoren, die echter in den tijd van Frans I van 
gevels in den geest der Renaissance voorzien werd. 
De onregelmatige middeleeuwsche aanleg bleef be
houden, hetwelk bij de rijke orncmentatie een zeer 
pikant effect teweegbrengt. 

Aan de andere zijde van de binnenplaats is een goed 
gedetailleerde gevel aanwezig, die langen tijd aan 
Serlio werd toegeschreven; het is ons echter onver
klaarbaar , hoe men hiertoe gekomen is, daar de details 
in alle opzichten gelijk zijn aan die welke men aan 
de Fransche kasteden van dien tijd ziet. 

Aan deze binnenplaatsen komen nog een paar 
kleinere uit, la Com ties Princes en la Cour tics Mathwins. 
De eerste wordt aan eene zijde begrensd door de 
Galerie ties Cerfs, en de Galerie de Diane, beiden 
werken in den stijl van Henri IV. De laatste ontleent 
haar naam aan Gabrielle d'Kstrées, die zich daarin als 
Diana af deed beelden. De architectuur dezer deelen 
mist wel de bevalligheid, welke men bij de bouw
werken van Frans I en Henri II aantreft, doch zij is 
toch zeer karakteristiek door de vermenging van 
Italiaansche barok-details met echt Fransche. Eenigszins 
herinneren de vormen aan die van onzen 1 lendrik de 
Keyser. 

Aan de zijde van de stad sluit zich aan de Cour 
ovale dc Cour des offices, welke eveneens onder Henri IV 
gebouwd werd. Dit binnenplein, dat ongeveer 80 M. 
in het vierkant is, wordt begrensd door een reeks be
trekkelijk lage paviljoens met hooge leien daken Eigen
aardig en zeer schilderachtig is het, dat deze gebouwen 
in gebakken en gehouwen steen zijn opgetrokken, 
doch de toepassing dezer materialen is juist omgekeerd, 
als wij bij ons te lande gewend zijn. De muurvlakken 
bestaan namelijk uit gehouwen steen , terwijl de venster
omlijstingen , enz. van gebakken steen gemaakt zijn. 
In dit gedeelte van het paleis is thans een kazerne. 

Door de tuinen aan de noordzijde van het gebouw 
gaan wij nu weder naar ons punt van uitgang, la Cour 
du Clicval blanc terug, om de prachtige vertrekken, 
die het paleis bevat, in oogenschouw te nemen. 

-( 
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Eerst komt men in een groote vestibule met zes 

gebeeldhouwde eikenhouten deuren. Slechts een dezer 
deuren is uit de zestiende eeuw afkomstig; de anderen 
zijn modern, doch in den ouden stijl gehouden. 

Een dezer deuren geeft toegang tot de beroemde 
Galerie de ï'iaucois /. Zij is ongeveer zes meter breed 
cn misschien zestig meter lang, en toont daardoor wat 
eng. Een lambrizeering van licht notenhout gaat op 
tot ongeveer een derde van de hoogte der muren; 
de paneelen zijn bijzonder rijk met snijwerk voorzien, 
waarbij de letter F een groote rol speelt, terwijl ook 
de salamander, 's Konings embleem, niet gemist wordt. 
Hoven deze lambrizeering ziet men karyatiden van 
stuc, die het plafond schijnbaar dragen. Oorspron
kelijk rustten de moerbinten van de zoldering onmid
dellijk op deze karyatiden; in den tijd van Louis Philippe 
heeft men echter, tot schade van het geheel, het plafond 
verhoogd en boven de karyatiden eene tamelijk banale 
fries aangebracht. 1 Iet plafond bestaat geheel uit noten
houten caissons, die allerlei dessins vertoonen. 

Tusschen de karyatiden, in bijzonder rijke plastische 
omlijstingen zijn dertien fresco's geschilderd. Twaalf 
van daze zijn het werk van Jacopo Rosso, of op zijn 
Eransch: Maitre Roux, een kunstenaar uit de school 
van Michel Angelo, die door Frans I in 1530 naar 
Frankrijk geroepen werd. In 1535 begon hij met de 
versiering dezer galerij, die in 1541 , toen hij stierf, 
nog niet voltooid was, zoodat zijn landgenoot I'rimaticcio 
haar af moest maken. Welk een origineel, ja brutaal 
kunstenaar Rosso was, blijkt uit de fresco's nog, hoewel 
zij in de 17de en 18de eeuw bijna geheel overgeschilderd 
zijn, en toen het harde , terra-cotta-achtige coloriet 
kregen, hetwelk men nog ziet en dat het oog alles 
behalve aangenaam treft. De beteekenis van deze 
tafereelen is niet altijd even duidelijk, vooral niet 
wanneer het allegoriën zijn. De teekening herinnert 
hier en daar sterk aan Michel Angelo; de kloeke 
musculatuur en de gewrongen houdingen, die den 
grooten Florentijnschen meester eigen waren, zijn ook 
hier, misschien nog wat overdreven, te vinden. 

Aantrekkelijker dan deze bedorven fresco's zijn de 
stucomlijstingen, waarin zij gevat zijn. De grootste 
verscheidenheid heerscht hier, en faunen, najaden, 
dieren, festoenen en vruchten zijn tot de schoonste 
composities vereenigd. 

Wij komen nu aan de Salie de Saint Louis, die op 
de Cour ovale uitziet. Dit vertrek is in den tijd van 
Louis Philippe opnieuw betimmerd ; er hangen ver
scheidene zeer middelmatige moderne schilderijen, welke 
het leven van Henri IV ten onderwerp hebben. Hierop 
volgt de Salem des aides de Camp, die alleen merk
waardig is om een schilderij van Ambroise Dubois, 
een kunstenaar uit den tijd van I.odewijk XIII. Deze 
schilderij , die een mythologisch onderwerp behandelt, 
moet de portretten van verschillende van schilder's tijd-
genooten te zien geven. De Salie des gardes is ook 
voor een groot deel modern; er bevindt zich daar 
echter een prachtige schoorsteen, samengesteld uit de 
overblijfselen van de zoogenoemde „belle chcniinée", 
die onder Frans I gemaakt was, doch die in de 18de 
eeuw werd gesloopt, daar ter plaatse van de zaal waar 
hij zich bevond, een schouwburg werd ingericht. De 
beide vrouwenbeelden, de Kracht en de Vrede voor
stellende, waarmede deze schoorsteen prijkt, worden 
toegeschreven aan Franconville. Een borstbeeld van 
Henri IV is in de middelste nis geplaatst; de 
friezen en de pilasters zijn versierd met reliefs, die 
zeegoden, meerminnen enz. te zien geven, en door 
Jacquet gebeiteld zijn. 

Vroeger kon men uit dit vertrek onmiddellijk in 

de galerij van Henri II komen. Men ging dan door 
de kamer van de hertogin d'Etampes, waarin Lode-
wijk X V , zonderling genoeg, echter de trap deed 
maken, die men er nog thans ziet. Het platond van 
dit vertrek is nog met het prachtige stucwerk versierd, 
dat Rosso maakte; in het bijzonder dc vier karyatiden 
in de hoeken, slanke vrouwefiguren, verdienen be
zichtigd en bewonderd te worden. De fresco's zijn 
zoodanig „gerestaureerd", dat zij zoo goed als onher
kenbaar zijn. Alleen qua compositie hebben zij nog 
eenige waarde, al geven zij in hun tegenwoordigen 
staat volstrekt geen denkbeeld van wat Rosso ver
mocht. 

(Wordt vervolgd.) 

H E T KERKGEUOUW T E SCHERMERHORN. 
In het nommer van 20 Mei jl. bladz. 160 werd 

een vrij uitvoerige beschrijving van dit merkwaardige 
gebouw gegeven; het is een gelukkig verschijnsel 
dat thans pogingen worden in het werk gesteld om het 
monument in behoorlijken toestand te brengen. De 
restauratie-commissie heeft de onderstaande circulaire 
verspreid: 

„Wij nemen de vrijmoedigheid een beroep op u 
te doen ter bereiking van een goed doel. 

„Dat doel is de restauratie der Nederduitsch-Her-
vormde kerk in het dorp Schermerhorn, in Noord-
Holland , welke kerk onder de merkwaardigste ge
bouwen van Nederland mag gerekend worden. 

„Merkwaardig is dit gebouw in tweeërlei opzicht: 
„Vooreerst omdat het een waarlijk schoon monument 

is, hoe verwaarloosd helaas cn vervallen het thans 
ook zijn moge, met zijne banken, kronen, kerkborden 
en preekstoel, herkomstig uit den tijd der stichting 
(1634) en bovenal met zijne prachtige geschilderde 
vensters, elf in getal, zes groote in het koor en vijf 
kleine in den noordelijken muur. 

„Ten tweede omdat het wellicht in ons land het 
eenig overgebleven voorbeeld is van een gebouw in 
de 17e eeuw opgetrokken in Gothischen stijl, getuige 
den plattegrond, den vorm der vensters, steunbeeren, 
gootlijst en kap, het houten tongewelf en de be
schildering van dit gewelf. 

„Het behoud van een dergelijk monument is der
halve van het hoogste belang uit een oogpunt van 
kunst en geschiedenis en dit behoud loopt gevaar, 
want het kerkgebouw verkeert in zoo slechten staat, 
dat, indien niet spoedig voorzieningen getroffen worden, 
het als Godshuis onbruikbaar, aan den openbaren 
dienst onttrokken zal moeten worden. Het metselwerk 
is op vele plaatsen gescheurd, de baksteenen raam-
stijlen dreigen alle in te storten, een onheil dat de 
reeds zoo beschadigde geschilderde glazen geheel 
zoude vernielen, de gootlijst brokkelt af en enkele 
deelen der houtconstructie eischen dringend herstel. 
Nu is, met inachtneming van de grootste'zuinigheid, 
gebleken, dat voor het uitvoeren der allernoodzake
lijkste werken aan het gebouw en voor de restauratie 
der kerkglazen eene som van circa f 12000.— be
noodigd is. 

„Daar de kerkelijke gemeente niet in staat bleek, 
zelfs met opoffering der geschilderde glazen, de 
noodige gelden bijeen te brengen om het gebouw 
in bruikbaren staat te brengen, begon zij te wanhopen 
aan het behoud harer kerk. Maar juist op dat oogen
blik kwam uitkomst en werd het uitzicht geopend 
dat de herstelling ter hand zou kunnen genomen 
worden: Een vermogende Amerikaan, afstammeling 
van een vroegeren bewoner van dit dorp, die in de 
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eerste helft der 17e eeuw naar Amerika emigreerde, 
de heer William C. Schermerhorn te New-York, 
trotsch op zijn oud-Hollandsche afkomst en gehecht 
aan de bakermat van zijn geslacht, verklaarde zich 
bereid de helft in de restauratiekosten van de kerk, 
met inbegrip der geschilderde glazen, tot een maximum 
bedrag van 2500 dollars (ruim/" 6000.—) bij te dragen, 
mits de tweede helft door anderen werd bijeengebracht 

„De Minister van Binnenlandschc Zaken, tot wien 
Kerkvoogden zich om steun gewend hadden, met 
deze vorstelijke aanbieding in kennis gesteld, beant
woordde het aanzoek van gemeld College met een 
schrijven, dat de gegronde hoop doet ontstaan dat 
het Rijk ons zijne medewerking niet zal onthouden. 
Zijne Excellentie stelde intusschen zeer terecht als 
voorwaarde van eventueele hulp, dat, behalve de 
kerk zelve, ook particulieren zouden bijdragen en 
het is daarom, dat wij ons vrijmoediglijk tot u wenden 
om financieele hulp. De kerk zelve is noodlijdend; 
met de uiterste krachtsinspanning kon in de gemeente 
een bedrag van / 250. — toegezegd worden, hulp 
moet dus van buiten komen; en waar een vreemde
ling zóó goed vóórgaat, zal, wij twijfelen er niet 
aan, in Nederland het ontbrekende spoedig gevonden 
worden. 

„Iedere bijdrage hoe klein ook is ons welkom; 
elk onzer stelt zich gaarne bereid de giften in ont
vangst te nemen. 

„Wij besluiten met de aanhaling van een opschrift 
voorkomende in de kerk, dat bij de inwijding daarin 
werd geplaatst: 

Maer! staet wat stil en 
recht besiet, Wat van de Reformeerd geschied. 
„ Strak werd gesteld dit schoon 
„gebouw, met sulcken ijver! niemant sou beschrijven 
„connen: Ydcr wiockt ter liefde en deed soovccl hij 
„mocht. 

„Dat nu ieder werke en bijdrage zooveel hij vermag, 
„ter liefde voor de kerk als Huis Gods cn ter liefde 
voor de kunst." 

Wij hopen dat de restauratie-commissie hare pogingen 
met goed gevolg bekroond zal zien en dat velen 
zullen medewerken om het kerkgebouw uit den staat 
van verval te redden. 

D E S T A D S G E H O O R Z A A L T E LEIDEN. 
In het voorgaande nommer werd een bericht uit 

Het Vaderland overgenomen, waarin de meening 
wordt uitgesproken dat de architect van het gebouw 
de voldoening kan smaken, dat — al mogen de 
aannemers het dagelijksch toezicht nu en dan te slim 
ziju ajgeweest cn hij se dus beter op de vingers had 
moeten doen kijken — zijn reputatie als technicus 
door het onderzoek ongedeerd is gebleven, nu gebleken 
is dat liet ontwerp en de constructie van het gebouw 
deugdelijk is geweest. 

Wij aarzelen die meening te onderschrijven , daar 
volgens het rapport der Commissie van deskundigen 
op de constructie van enkele deelen gegronde be
merkingen te maken zijn; daarbij komt, dat de ar
chitect voor de uitvoering verantwoordelijk is en het 
niet nangaat de geheele schuld aan het dagelijksch 
toezicht te wijten. Men leze het onderstaande verslag, 
dat het kenmerk van een onpartijdig onderzoek in 
allen deele draagt, en oordeele zelf. 

Aan Heeren Burgemeester cn Wethouders 
der Gemeente leiden. 

Hij uw schrijven van 14 Augustus n". 747 werd 
aan de twee eerstondergeteekenden de vcreerende taak 

opgedragen om met den heer architect uwer gemeente 
na te gaan of, en zoo ja, in hoeverre de constructie 
van de kap der Gehoorzaal of andere deelen van dat 
gebouw vernieuwing behoeven, ook in verband met 
de gebruikte materialen, en daaromtrent aan uw 
bestuur te willen rapporteeren. Blijkens haar schrijven 
werd uwe vergadering tot het doen dezer vragen geleid 
door de omstandigheid, dat een voorloopig ingesteld 
onderzoek het vermoeden had doen ontstaan, dat de 
kapconstructie der groote zaal geen voldoende waar
borgen oplevert voor de veiligheid, en die constructie 
zeer veel te wenschen overlaat. 

In voldoening aan deze opdracht is het geheele 
gebouw, voor zooveel dit althans mogelijk was, door 
ons aan een nauwkeurig en herhaald plaatselijk onder
zoek onderworpen, en zijn wij nu in staat het volgende 
als resultaat van dat onderzoek ter kennis van uwe 
Vergadering te brengen. 

Ten einde daarbij zoo geleidelijk mogelijk te werk 
te gaan, hebben wij in dit rapport onze opmerkingen 
in verschillende rubrieken gesplitst, en wel in, voor 
wat aangaat: 

1". eenige algemeene beschouwingen; 
2". de uitvoering en, als in onmiddellijk verband 

daarmede staande, het gehouden dagelijksch toezicht 
daarop en de gebruikte materialen. 

3°. het ontwerp van eenige constructieve onder
deden van het gebouw, op zichzelf en dus onafhanke
lijk van dc latere uitvoering beschouwd; 

4°. de werken, die naar onze meening noodig zijn 
om te voorzien in de door ons ontdekte gebreken, en 

5°. de raming van kosten dier voorzieningswerken 
en wijze van uitvoering. 

i °, Algemeene Beschouwingen. Het is ons aange
naam ons rapport te kunnen aanvangen met de ge
ruststellende verzekering, dat volgens ons eenstemmig 
gevoelen, de algemeene veiligheid van het gebouw 
op dit oogenblik nog voldoende verzekerd is en dat 
daarom dan ook, wanneer zich geen exceptionneel 
ongunstige omstandigheden van grooten sneeuwval, 
gepaard met hevigen wind, voordoen, het gebouw 
ook nog vóór dat de door ons voorgestelde voorzie
ningswerken zijn aangebracht, niet aan het gebruik 
zal behoeven te worden onttrokken. 

Toch zal het wenschelijk zijn met het aanbrengen 
dier voorzieningen, welke hier beneden nader zullen 
worden opgegeven, niet te lang te wachten, en ze 
in elk geval nog vóór den winter uit te voeren, iets 
waartegen waarschijnlijk wel geen overwegend bezwaar 
zal bestaan, daar ze meerendeels van betrekkelijk zeer 
eenvoudigen aard en weinig kostbaar zijn. 

Zijn eens deze voorzieningen aangebracht, dan zal 
naar onze overtuiging het gebouw in voldoenden staat 
verkeeren , al meenen wij ook nu reeds dadelijk daarbij 
te moeten opmerken, dat de zetting, die enkele deelen 
van het bouwwerk nu reeds hebben ondergaan, hier
door niet geheel zal worden weggenomen. Wilde men 
ook dit laatste bereiken, dan zoude de geheele kap 
en dakbedekking moeten worden afgenomen en ge
deeltelijk vernieuwd, iets waartoe wij u niet kunnen 
adviseeren, omdat het nut, dat men daarmede zoude 
bereiken, in geen verhouding zoude staan tot de groote 
daarmede gepaard gaande kosten. 

2". Uitvoering, gehouden dagelijksch toezicht daatop, 
gebruikte materialen. Weinig gunstig, om niet te 
zeggen hoogst ongunstig is ons eenstemmig oordeel 
over de onder deze rubriek vervatte onderwerpen. 

De uitvoering voornamelijk van die onderdeden van 
het gebouw, welke buiten het gezicht gelegen zijn, kan 
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naar onze mcening niet genoeg veroordeeld worden. 
Ten bewijze hiervan mogen enkele zaken, hieronder 
met name genoemd, dienen. 

De gebruikte steenen der buitenmuren, alleen die-
van den voorgevel uitgezonderd, zijn slecht gesorteerd 
geworden en veelal evenals de gebruikte mortel, van 
mindere kwaliteit dan in het bestek daarvoor beschreven 
stond; — de looden slabben in de muren, welke 
moeten dienen om inwatcring te voorkomen, beant
woorden , doordien zij slecht en onoordeelkundig zijn 
aangebracht, weinig of niet aan hunne bestemming; — 
de beraping der zoldcrmuren aan de binnenzijde (en 
dit betreft honderden vierkante meters) is door den 
aannemer eenvoudig weggelaten, niettegenstaande zulks 
in het bestek als verplichtend was voorgeschreven; — 
het houtwerk van de kappen is niet altijd van die 
hoedanigheid, welke men daarvoor billijkerwijs zoude 
kunnen vorderen, — op verschillende plaatsen zijn ver
zaagde en daardoor voor het doel, waarvoor zij bestemd 
waren, minder doelmatige stukken hout aangebracht, 
op andere plaatsen weder zijn oude stukken hout ver
werkt, waar, volgens den eisch van een behoorlijk 
betaald werk, nieuwe materialen hadden behooren te 
worden gevorderd ; — lasschen en einden van gordingen 
en nok zijn niet behoorlijk ondersteund; — de hout
verbindingen zijn veelal ondoelmatig, in allen gevalle niet 
volgens de regelen der kunst gemaakt, terwijl voorver
sterkingen dier verbindingen bijna overal eenvoudig 
draadnagels, in stede van behoorlijke ijzeren bouten 
of beugels gebruikt zijn; — niet sluitende en slechte 
houtverbindingen zijn met plankjes en latjes aan el
kaar geknoeid; — de zinken dakbedekking is op 
verschillende plaatsen met het oog op te verwachten 
uitzetting en inkrimping door warmte en koude, on
doelmatig aangebracht; — van de panbedekking be
hoeft een groot gedeelte nu reeds vernieuwing; — 
de ondersteuning van den vloer van het tooneel is 
niet overal voldoende en dient versterkt te worden, 
terwijl die van den vloer der groote zaal ook op 
enkele plaatsen verbetering behoeft; — nu reeds 
treft men in het gebouw op enkele plaatsen, zoo 
o. a. tusschen het eerste en tweede raam van de 
groote zaal aan de oostzijde, vrij beteekenende lekken 
aan, die bij eene behoorlijke uitvoering nog niet hadden 
mogen voorkomen, en ten spoedigste herstelling ver-
eischen; — enz. enz. 

Het is aan deze gebrekkige uitvoering, die onder 
een behoorlijk dagelijksch toezicht onmogelijk had 
kunnen plaats hebben, dat wij ook toeschrijven het 
breken van een der trapleuningen, waarop in uwen 
brief gedoeld wordt; daarbij is toch door ons een 
totaal gemis van ijzeren doken opgemerkt, die in 
geen der zandsteenen balusters hadden mogen ontbre
ken Daar evenwel op dit oogenblik in dit gebrek ook 
bij de andere trapleuningen reeds door den architect 
uwer gemeente is voorzien op eene wijze, die ook 
naar het oordeel van de beide eerstondergeteekenden 
alle vrees voor eene herhaling van een dergelijk geval 
buitensluit, meenen wij dit punt buiten verdere be
spreking te kunnen laten. 

Minder stof tot aanmerkingen heeft ons het aan
gebracht stukadoorwerk en het in het gezicht vallend 
binnentimmerwerk der verschillende zalen gegeven; 
wel is waar zijn er enkele scheuren in het plafond der 
groote zaal ontstaan, eensdeels door het drogen en krim
pen van de specie, anderdeels tengevolge van het door
zetten der daarboven gelegen kap, en treft men paneel
werk aan dat los en gescheurd is, doch dit zijn zaken, 
die tot het gewoon onderhoud kunnen gerekend worden 
te behooren, en dan ook hier buiten verdere beschou

wing worden gelaten. Zijn eens de door ons voor te 
stellen voorzieningen aan de kap aangebracht, en 
daarna de van geen onrustbarenden aard zijnde scheu
ren in het plafond uitgehakt en bijgewerkt, dan behoeft 
naar onze meening voor eene herhaling daarvan geen 
vrees meer bestaan. 

3°. Het ontwerp op zichzelf beschouwd, onafhan
kelijk uan dc uitvoering. Het eigenlijke ontwerp van 
het gebouw heeft ons in het algemeen weder minder 
reden tot aanmerkingen gegeven. 

Zoo komt ons b. v. de constructie van het balkon in de 
groote zaal alleszins soliede voor, en ook de uitvoering 
daarvan, als wij ten minste mogen afgaan op een gedeelte 
wat door ons, door opbreken van een gedeelte der planken 
bevloering, meer bepaaldelijk aan een gedetailleerd onder
zoek is onderworpen, schijnt ons van dien aard te 
zijn dat hierover geen ongerustheid behoeft te bestaan. 

Voor de veiligheid bij een eventueel gedrang daarop, 
ware het evenwel wenschelijk geweest, dat langs de 
vóórzijde een dunne ijzeren of koperen balustrade 
ware geplaatst. 

Minder gunstig luidt ons oordeel evenwel over de 
constructie van de kap boven de groote zaal. 

Is reeds de houtzwaarte der verschillende onder
deden daarvan zoodanig gekozen, dat zij de grenzen 
van mindere soliditeit nadert, zoo zoude toch dit 
gebrek niet zoo groot geweest zijn, wanneer slechts 
de uitvoering minder slordig ware geweest en aan 
enkele deelen eene andere plaats ware gegeven, 
waarbij zij meer aan het doel, waarvoor zij zijn aan
gebracht , hadden kunnen beantwoorden. 

Nu is van een en ander het gevolg geweest, dat 
bijna alle kapbeenen boven de groote zaal, die 
daarbij ook nog niet alle op denzelfden afstand van 
elkaar staan, verzet zijn, en doorzettingen van be
langrijken en ernstigen aard (sommige van meer dan 
IOcM.) zijn waar te nemen, welke, zullen zij op den 
duur, zoo al niet tot groote ongelukken, dan toch 
zeker tot een hoogst kostbaar onderhoud aanleiding 
geven en daarom door het aanbrengen van verster
kingen zoo spoedig mogelijk dienen te worden gestuit. 

De kappen boven de andere deelen van het gebouw 
zijn, wat constructie betreft, beter ontworpen, al ware 
het ook aldaar wenschelijker geweest, dat de hout-
zwaarten grooter waren genomen; — met het ver
vangen van enkele verzaagde onderdeden door nieuwe 
en het aanbrengen van eenige ijzeren banden en bouten, 
zijn deze voldoende te verbeteren. 

4°. Werken, die noodig zullen zijn om in dc ge
breken tc voorzien. Uit het bovenstaande volgt on
middellijk, welke voorzieningen naar onze meening 
zullen behooren te worden aangebracht om alle gevaar 
voor de toekomst geheel weg te nemen. 

Zij bestaan in: 
i°. eene verplaatsing van enkele schoren van de 

kapspanten boven de groote zaal, het aanbrengen van 
enkele trekstangen met wartels d.:arin; het versterken 
van eenige gedeelten der nok en van de gordingen, 
gedeeltelijk door tusschenplaatsing van nieuwe gor
dingen, gedeeltelijk door het aanbrengen van ijzeren 
verbindingsstukken, en het vervangen van enkele ver
zaagde constructiedeelen door nieuwe. 

2". het versterken van enkele verbindingen in de 
overige kappen door ijzeren bouten en beugels en het 
vervangen van enkele verzaagde deelen daarin door 
andere als boven. 

3'. het opnemen en naar den eisch van het werk 
weder opnieuw leggen van verschillende gedeelten der 
zinken dakbedekking en van een groot gedeelte der 
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panbedekking onder bijlevering van nieuwe pannen ; 
4U. het opnemen en weder leggen van verschillende 

gedeelten gootbekleeding; 
5°. het uitnemen en naar den eisch van goed werk 

weder leggen van bijna alle looden slabben; 
6°. het herstellen van de nu reeds in het gebouw 

voorkomende belangrijke lekken; 
7°. het nazien en bijwerken van het plafond boven 

de groote zaal, en 
8". het versterken van de ondersteuningen van de 

vloeren van het tooneel en van de groote zaal. 
5". Raming van kosten der voorgestelde voorzie nings-

werken cn wijze van uitvoering. De gezamenlijke kosten 
van al deze verbeteringen , welke door ons en détail 
zijn opgenomen en begroot, zullen naar schatttug 
het bedrag van / 2500 niet te boven gaan. 

Wat de uitvoering betreft meenen wij de opmerking 
niet achterwege te mogen laten, dat deze met veel 
zorg en omzichtigheid zal behooren te geschieden en 
derhalve niet voor aanbesteding geschikt is; zij zal 
onzes inziens onder onmiddellijke leiding van den 
architect uwer gemeente cn in eigen beheer dienen 
te geschieden. 

Resumtie. Zooals uit het voorgaande blijkt heeft 
het geheele onderzoek ons den indruk gegeven: 

dat het ontwerp van het gebouw en van zijne onder-
deelen, in het algemeen beschouwd, niet zooveel stof 
tot aanmerkingen zoude hebben gegeven, indien slechts 
de uitvoering en het dagelijksch toezicht aan betere 
en bekwamer handen ware toevertrouwd geweest; dat 
met een betrekkelijk kleine uitgaaf liet gebouw. 
zonder het geregeld gebruik dat ervan gemaakt 
wordt, noemenswaard te belemmeren, in een staat 
kan worden gebracht, dat deze geen reden tot be
zorgdheid voor de veiligheid meer zal behoeven te 
geven; — 

doch dat wij uwe Vergadering in ernstige overweging 
meenen te moeten geven, met het aanbrengen der 
voorzieningen , die in eigen beheer en met veel overleg 
en omzichtigheid dienen te worden uitgevoerd, niet te 
lang te willen wachten, in allen gevalle te willen 
zorgen, dat die uitvoering nog vóór den naderenden 
winter plaats heeft. 

Door het voorgaande meenen wij aan onze belang
rijke opdracht in haar geheel te hebben voldaan; 
mocht uwe Vergadering nog nadere toelichtingen of 
ophelderingen noodig achten, dan verklaren wij ons 
tot het geven daarvan gaarne bereid. 

F . H . VAN MALSEN, 
SCHOI.TENS. 
H. PAUL 

M A A T S C H A P P I J T E R B E V O R D E R I N G D E R B O F W K I X S T . 
A r a E C U M LHMOI E X O M S T I I E K E N . 

Vergadering van 26 October 1X93. 

De W4"* vergadering werd voorafgegaan door een kuusthe-
Hchouwing Iicstuundo uit het: ^jrenmal füc Ban- und Möbel-
Tischler von Max tiraef, Atchiieelfür Innenriuime" en uit plaat
werken van voorwerpen uitliet A'uns/uijver/itids-tiritseiim te Haarlem 
(uitgave van A . W. Sytboff te Leiden). 

Op het gebied van kunstnijverheid waren door Leidschc inge
zetenen een eikenhouten eettafel, een dientafeltje met lossen hak 
en een burcuu-ministrc ingezonden. De commissie vnn hcoordceling 
bracht hij monde van den heer Jesse rapport uit, toonde de kleine 
gebreken aan, doch kon niet genoegen constntecren dat de Ncdcr-
hindsclie meubelindustrie zeer goed vooruitgunt. 

Het woord werd nu gegeven aan den beer P. M . J. vanOorle, 
die een bcBchryving zou geven vnn de nieuwe operatiezaal nun 
het ziekenhuis alhier. 

In het inleidend woord liet spreker ten duidelijkste uitkomen, 
dat het oen eerste vereischte is dat zulk een zanl zooveel mogeiyk 
rein en smetvrij moet kunnen gehouden worden cn dat dus dc 
voor den bouw te bezigen materialen zooveel mogelijk krimp vrij. 
niet poreus, glad en hard moeten /ijn: allo naden, Bcbcuren, po
riën enz. moeten vermeden worden, terwijl bet geheel zoodanig 

trtoat worden samengesteld dat alle» gemakkelijk vnn nllc zyden 
nfgewnssclien en gereinigd knn worden. 

Dc in gebruik genomen operaticzaal is geheel naar dc gegevens 
vnn prof. [tenon nlhier ingericht. Dc zaal zelve bevnt, behalve de 
operatie-tafel, dc benoodigde wnschgclcgcnhcid, kusten enz., ter
wijl tegenover dc tnfel, nmphithentersgewijze zitplaatsen voor 
ongeveer ltio studenten zyn aangebracht. De verlichting by dag 
geschiedt door een groote lantaarn, terwyl des nvonds electriseh 
licht wordt gebezigd. Dc verwarming moest zoodanig worden ge
construeerd dnt het mogelijk is een temperatuur van 850 K. jn 
15 minuten tc verkrijgen. 

Achter en onder dc zitplaatsen is nog een koker aangebracht, 
die ia het sousterrain nnby dc ketels uitkomt; hy dient om 
alle vuil enz. na de operatie onmiddellijk af te voeren, waarna 
dit gedesinfecteerd of verbrand wordt. 

Aan dc ventilatie werd door genoemden professor geen groote 
waarde gehoekt; er is dan ook van geen bijzonder systeem sprake. 
Alleen zijn dicht by het plafond eenige roosters geplaatst, terwyl 
dc stnande deelen van de laiitnnru beweegbaar zyn. 

De mededeelingen, «elke door duidelijke teekeningen werden toe
gelicht, mochten een welverdiend applaus verwerven. 

Ter beantwoording van dc vragen door het hoofdbestuur der 
Maatschappij gesteld, werden verschillende commission benoemd, 
die in een der volgende vergaderingen vnn rapport zullen dienen. 

Naar nnnlciding van den wensch der afdeeling Leiden vun bet 
Ned. Werkliedenverbond 0111 nis lid te worden toegelaten, werd 
besloten, ook in verband met 't reglement, geen vereenigingen, 
doch alleen portonen als lid ann tc nemen. 

Als nfgevunrdigden vnn dc Afdeeling inhet comité, opgericht op 
initiatief van het Leidseh Departement tot Nut van 't Algemeen 
ter bestrijding van werkeloosheid, zal de heer J.8. Plunjer zitting 
nemen, terwyl als afgevaardigden tot bijwoning der bijeenkomsten 
tot oprichting eener Kamer vun Arbeid gekozen werden de heeren 
Mnns, Planjer en Lnnccl. 

Uit de bus kwaaien 2 vragen; dc eene over het gebruik vnn Bel
gische steen hier-ter-stede cn dc andere over het rapport omtrent 
de (ichoorzniil, voornamelijk de samenstelling der commissie be
treffende. Over de eerste vraag werd veel gesproken en vooral ge
wezen op onze stcenindustrie, waardoor aan zoo vele handen werk 
wordt verschaft. Dc tweede Traag was spoedig op zijde gelegd, 
daar het rapport reeds was ingediend en eene bespreking der 
benoemde deskundigen geen reden meer had. 

Rij de herdenking van het 25-jarig bestaan der Afdeeling op 
23 November u. s. zal, behalve een feestavond, ook ecu tentoon
stelling van teekeningen ca aanverwante zaken gehouden worden. 
De Voorzitter spoorde dc leden tot deelneming aan, duur het 
voornemen bestaat 0111 by flinke deelneming ook het publiek iu 
dc gelegenheid te stellen de tentoonstelling te kunnen bezichtigen. 

Niets meer sande orde zijnde, slootde Voorzitter de vergadering. 

AriiEEt. iMi A R X I I K M . 
Vergadciing vau 1 November 1893. 

De Voorzitter opent deze eerste winter-bijccnkonist niet een 
woord van opwekking tot de lcdeu te richten, cn den wensch 
uit tc spreken dat de vergaderingen even leerrijk zullen zijn als 
die in den vorigen winter gehouden. 

Ingekomen zyn de volgende stukken : 
Statuten van dc Ambachtschool. 
Circulaire van dc eominissic van dc (iroote Kerk met teekeningen 

van de restauratie, met verzoek 0111 tinuncicelcn steun. Na eenige 
discussie wordt besloten tot wedcropzeggens als lid toe te treden 
tegeu eene jnarlykscho contributie van /10. 

De door dc Mnatschappy ter beantwoording gestelde vragen 
worden rondgedeeld, met verzoek 0111 op de volgende vergadering 
eene keuze voor dc beantwoording tc doen. 

Het lid A . R. Freem brengt, als afgevaardigde nanr dc Mei-
vergadcriug vnn de Maatschappij, daarvan versing uit. 

De Voorzitter deelt mede dat dc circulaires in zake dc veredeling 
vun bet ambacht verzonden zyn en wekt uilen op aan deze zaak 
rtnancicclea Btcun te verleenen. 

Mededeeling wordt gedaan van een schrijven van het bestuurslid 
Sclielteinu.waarin hij mededeelt tot zyu leedwezen door verplaatsing 
nnnr 's-Hnge voor die functie te moeten bedunken. Besloten wordt 
hein schriftelijk dank tc zeggen voor dc vclo dicnBton steeds ann do 
Afdeeling bewezen. Na herhaalde stemming worden tot leden van 
het lïestuur benoemd de heeren Evckink (aftredend lid), cn Korevacr, 
welke beide heeren do benoeming aannemen. 

Dc Voorzitter stelt nu aan dc orde dc besprekingen over den 
op te richten arbeidsraad, waarover op ii] Mol cene buitengewono 
vergadering is gehouden, en welke znak uitgesteld is geworden 
op grond vnn de mededeeling van den heer Trannboer, dut eene 
dergelijke commissie in dc vereeniging «Handwerksbloei*'bestond 
cn op welke vergadering toen aan den liecrTraanboer, Voorzittor 
van „Handwerksbloei", opgedragen werd dnnrover zyu bestuur 
tc rundplcgen cn hun oordcel over die oprichting tc boeren. Nader 
is door de Afdeeling in een officieel scbryven hetzelfde verzoek 
aan ,Handwerksbloei" gedaan. 

Het lid Freem protesteert tegen die pnpicren commissie. Hy 
heeft daaromtrent inlichtingen ingewonnen en deze hebben hem 
overtuigd dat die commissie nugenoeg alleen in nnum bestaat. 
In elk geval weten dc werklieden niets van een dergelijke c o m 
missie, waarop zij z ich kunnen beroepen. Den heer Weenink, 
eveneens lid van Handwerksbloei, is evenmin van deze com-
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miwie iota bekend. De heer Trnanboor deelt mede dat door 
bom in de bestuursvergadering van Hnndwerksbloei de quaestie 
ter tutV'1 is gebracht en dat bot bestuur dezer Vereeniging in 
principe niet tegen een arbeidsraad was, maar besloten heeft de 
qnaeiue aan het oordeel der algemeene vergadering te onder
worpen. On do veranderde statuten dezer Vereeniging wordt tbans 
de Koninklijke goedkeuring, met het oog op de verzekeringsvoor
schriften en andere veranderingen die daarin zijn gekomen, aan
gevraagd. 

De veelbesproken „Commissie van onderzoek" schynt duH te 
vervallen! Omtrent den arbeidsraad zal in de volgende vergadering 
th*Hfl een definitieve beslissing genomen worden. 

Besloten werd opnieuw een prijsvraag voor aankomende bouw
kundigen uit te schryven. De leden zullen eenige onderwerpen 
opgeven, waaruit dan iu de volgende vergadering een keus zal 
worden gedaan. 

Wegens bet vergevorderde uur bleef do aangekondigde kunst-
besebouwing van het lid Freein achterwege. 

VEREENIGING TOT lïEVOKDHRINO DKU HOUWKUNST 
TE GHONINGEN. 

Vetgadering van Zaterdag 28 October 1893, 
Deze eerste vergadering van een nieuw vereenigingsjuar was 

hoofdzakelijk gewijd aan bet afdoen van huishoudelijke zaken. 
Daar de Vereeniging thans 10 jaren bestaan beeft, gaf de Voor

zitter in een schoone improvisatie een kort overzicht van de geschie
denis der laatste tien jaren. Hij wees erop, welk belangrijk aan
deel de Vereeniging direct, zoowel als indirect, had aan de verfraaing 
en uitbreiding der stad Groningen, boe ze meegewerkt bad tot 
het tot stand komen van onderscheidene nuttige instellingen o.a. 
van eene Verzekeringsmaatschappij tegen invaliditeit en ongelukken 
hiorterstedo, hoe zij een vasten vriendschapsband was en meer 
cn meer werd tusschen verschillende bouwkundigen en aanver
wante vakmannen. De uitgeschreven prijsvragen, waarvan de be
kroonde inzendingen iu deze bijeenkomst tentoongesteld waren, 
werden tevens in 't kort aangebaald. Met den wensch, dat de 
Vereeniging door eendrachtige samenwerking der leden steeds in 
bloei mocht toenemen, eindigde deze inleiding, welke met applaus 
werd begroet. 

De-Ie Secretaris las hierop een zeer uitvoerig jaarverslag 
over 1892- 1893, waaraan wij ontleenen, dat er 7 vergaderingen ge
durende dat jaar zyn gehouden en dat bet ledental thans 74 bedraagt 
(59 gewone en 15 kunstlievende leden), waarvan gemiddeld 20 de 
vergaderingen be/oebten. Aan bet einde van het verslag bedankte 
bprM die thans volgens rooster als bestuurslid moest aftreden, voor 
den steun en de wuardeeringbern, zoowol van de zijde des bestuurs, 
als van de leden, gedurende zijn secretariaat geworden. 

De Penningmeester deed rekeningen verantwoording en voegde 
eraan toe dat de kas met een voordeelig saldo sloot. De heeren 
De Her Ier en Van Klmpt. welke op verzoek van ilen Voorzitter, 
zich niet het nazien der rekeningen enz. belastten, verklaarden 
iu den loop der vergadering, dat ze alles in de beste orde bevon
den hadden. Ook de Bibliothecaris deed verslag over het afge
loopen jaar. 

Nadat dezen 3 heeren door den Voorzitter een woord van dank 
was gebracht voor hunne verslagen, ging men over tot het vast
zeilen iler begroeting voor het volgende jaar. Deze werd goed
gekeurd tot een bedrag van /'447.54.V in ontvang en uitgaaf. 

Vnor bet beantwoorden van ingezonden vragen werden de vol
gende heeren als commissieleden by stemming aangewezen: 

1. voor waterbouwkunde de hh. De Jong, Den Herder en 
Sell reuder. 

2. voor constructieleer en muterialonkcnnis de hh. Hendriks, 
Van dent en Van de Wint. 

3. voor geschiedenis der bouwstijlen, enz., de hh. Van Gent, 
Van Elinpt en Itekkering. 

4. voor bouwkundige rechtskennis dc bh. Lit, Jager en Re its ma. 
In plaats vnn de aftredende lih. J. IV linzen cnJ.K.Krui/inga 

werden iu het bestuur gekozen de bh. t i . Nyuuis cu 1*. JSwittcrs. 
Nadat de uitgelezen tijdschriften enz. onder de leden waren ver

kocht, gaf de heer (i. Nyhuis in overweging of het niet wenschelijk 
zou ziju het tienjarig bestaan der Vereeniging feestelyk te vieren. 
Het liestuur zou het overdenken en in een volgende vergadering 
een of ander voorstel ter tafel brengen, waarna deze zeer druk 
bezochte vergadering gesloten werd. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van Hoensa'a^ 1 November 1803. 

De Voorzitter, de heer H. G. Jnnscn, opent de vergadering, 
waarna de notulen worden gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen was een schrijven van de commissie voor bet houden 
van voordrachten in „Ons Huis", inhoudende het verzoek of een 
der leden van A. et A. zich beschikbaar zou willen stellen tot 
het houden eener lezing op 28 Maart 1894. De heer Lnuweriks 
verklaarde hiertoe bereid te zyn. 

Hlema hield do heer J. C. I). di Guzar een lezing over do oudo 
bouwwerken van Salomo. Spreker gaf een overzicht van deze 
gebouwen, voor zooverre zy m den lïybel omschreven zyn, waar 
voornam.-lijk de tempel cn het zoogenaamde Libanon woudbuis 
uitvoerig vermeld worden en volgens de onderstellingen van eenige 
bekende oudheidvorschers, waarbij tot toelichting een schets wan 
gevoegd van de reconstructie van Prof. Dr. llemh. Stade en l'rof. 

Dr. HL Van Kitgcn; hy eindigde zyn studie met de beschryving 
van de bronzen tempelsiernden door den Tyrischen bronsgieter 
('horam-Ahi vervaardigd. 

Met belangstelling werd een groot aantal lantaarnplaatjes, af
beeldingen van oude en nieuwe gehouwen, aanschouwd, door 
middel van het scyoptieon op het doek geprojecteerd door den 
heer J. G. Van Gendt A.Lzn. 

Onder dankzegging aan spreker cn kunstgever wordt hierna 
de vergadering gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTKIU.AM. De Vereeniging tot opleiding voor ambachten en 

beroepen beeft eene circulaire verspreid, waarin zy een beroep 
doet op den steun en de medewerking van hen, die de uitstekende 
resultaten, welke de vereeniging tot dusver verkreeg, op prys 
stellen. 

Het is aan bet bestuur der Vereeniging gebleken, dat het 
bestaan en doel dier vereeniging by velen nog onbekend is. 

Jongens en meisjes van alle gezindten, die met vrucht het 
onderwys op de lagere school gevolgd hebben en wier ouders 
minvermogend zijn, kunnen zich bij bet bestuur aanmelden om, 
als pupil der vereeniging, tot een ambacht of beroep opgeleid 
te worden. 

Wordt een candidaat aangenomen, dan wordt hem een der 
medewerkers toegevoegd als patroon- die voortaan zyn gedrag en 
vorderingen nagaat, bom bijstaat met raad en daad en ook door 
zyn zedelijken invloed medewerkt nau de vorming van den hem 
toevertrouwden pupil. 

De opleiding van een pupil gaat noodzakelijk gepaard met gelde-
lijkt opoffering. Het leergeld op de ambacht-, teeken- en QuelflnOS-
scbool voor de Jongens of de naaischool voor de meisjes, wordt 
even als sommige schoolbelioeften, deze laatste ook voor den 
aanstaanden onderwjjzer of onderwijzeres, door de vereeniging 
betaald. Oefenen de pupillen reeds een ambacht of beroep uit, wan
neer zij aangenomen worden, dan worden den jongen nmbachts-
man gereedschappen verstrekt en dikwijls wordt de pupil, wiens 
opleiding bet vereisebt, iu de gelegenheid gesteld een vreemde 
taal tc leeren. 

Dat alles kost geld, veel geld! In de laatste jaren heeft do 
vereeniging steeds meer noodig. Geen wonder, want in 1885 had 
zy 19 pupillen, het janr daarna 80, vervolgens 37, 71, 112, 173, 
204 cn in het laatste jaar 287. 

Of zy met succes werkt'f Gy moest ze eens kunnen zien do 
jongens en meisjes, wanneer zij. na eenige jaren pupil tc zyn 
geweest, in de vergadering van bestuursleden en patroons komen 
om het eervol ontslag der Vereeniging te ontvangen, Van onervaren 
schoolkinderen zijn zij ontwikkeld tot zelfstandige personen, in 
staat bun eigen kost te winnen. Hun eenvoudig maar hartelijk 
woord van dank bewyst, dat de arbeid niet te vergeefs is geweest. 
Met blyden moed en kracht zien ze den stryd om het bestaan 
tegemoet, overtuigd, dat ze tot dien strijd gevormd en gehard zyn. 

Dan eerst ld ij kt, dat het oigenlyke en hoogst ernstig streven 
der Vereeniging doel heeft getroffen : zij wil geen armoede slechts 
tijdelyk lenigen, maar armoede voorkomen. 

Het bestuur verheugt zich dat er zoovelen komen, zoodat in 
weinige jnren het aantal der pupillen geklommen is tot 287; doch 
maar al te duidelijk blykt, dat het bestaan eu het succes der 
Vereeniging meer bekend is by hen, die hulp zoeken, dun bij 
hen, die hulp kunnen brengen. Met groote zorg ziet de Veree
niging. dat het anntal contribuanten niet vet meerdert, terwijl do 
uitgaven de inkomsten bclangryk overtreffen, zoodat de kas spoedig 
ledig zal wezen. 

De Vereeniging verzoekt aller steun cn rekent daarop! Zy zal 
zeer dankbaar zijn voor giften in eens en even erkentelijk voor 
een jaarlykscho contributie. De leden contrihucereu jaarlijks van 
ƒ4 tot /25; donateurs zyn zij, die jaarlijks minder dan f 4 bij
dragen, of een gift in eens aau dc Vereeniging schenken. Elke 
gift, elke hydrage zal welkom zijn. 

Gaarne bevelen wij de Vereeniging in de welwillendheid onzer 
lezers aan. Haar doel is nuttig, haar streven schoon. 

— Het hoofdbestuur van do Maatschappij tot bevordering dc-i 
Houwkunst heeft een adres tot de Tweede Kamer gericht, waarin 
te kennen gegeven wordt, dat het tot de wetenschap is gekomen, 
dat voor den houw van een Museum vnor Natuurlijke Historie 
Op de begrooting is uitgetrokken een bedrag van / 40,000, terwjjl 
de totale bouwkosten van dit Museum, met inbegrip van rioleering, 
waterreservoirs, voorziening tegen brandgevaar eu Itosten van 
toezicht en uitvoering, doch met uitzondering van de verwarmings
toestellen en het ameublement, zyn geraamd op /"l,9t>2,000; een 
werk dus dat, eenmaal gereed, wel / 2,500,000 zul kosten. 

Het hoofdbestuur wyst erop, dat het reeds by Behryven van 
19 Januari 1893 zich te dezer zake gewend heeft tot deu Minister 
van Jtinnenlandschc Zaken, met het dringend verzoek om voor 
dit bclangryk cn veelomvattend bouwwerk een nationalo prys vraag 
uit te schryven cn het opmaken vau het programma van eischen 
hiervoor aan cene commissie op te dragen, aan wie daartoo dc 
reeds gemaakte studies en verzamelde gegevens konden worden 
overgelegd. 

Dit schryven had echter niet het gewenschto gevolg. 
Thans, nu dc Tweede Kamer geroepen is in deze cene be

slissing to nemen, die zal kunnen leiden tot eene uitgave van 
twee H twee en een half millioen gulden, wendt het hoofdbestuur 
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zich tot haar niet het verzoek, om alsnog bjj de Kegeering op 
het uitschrijven van een prjjsvraag aan te dringen, althans iu eene 
zoo gewichtige aangelegenheid geene beslissing te nemen, alvorens 
do volledige plannen van dit kostbare boawwerk zjjn openbaar 
gemaakt. 

— In verschillende dagbladen komt onderstaand beticht voor: 
„In een Zaterdag jl. te Amsterdam gehouden vergadering, die 

door een niet onaanzienlijk getal architecten uit verschillende 
deelen van ons land werd bijgewoond, is in beginsel besloten 
tot de oprichting van een Hond, die naast de bestaande vereeni
gingen zich in het byzonder zal bezig houden met de eischen 
en belangen van het beroep van den architect. 

„Kr is daarin een commissie benoemd van vijl' personen om 
mantregelen te beramen, ten einde de in de vergadering cn 
daarbuiten geopperde denkbeelden tot een begin van uitvoering 
tc brengen." 

Hieromtrent wordt ons medegedeeld dat de heer I. Oosscbalk 
de vergadering leidden dat er lieden (Zaterdag 4 November) eene 
bijeenkomst van architecten zal plaats vinden, waartoe de af
deeling „Amsterdam" van de .Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst het initiatief heeft genomen. Onwillekeurig rijst de 
vraag of laatstgenoemde bijeenkomst moet strekken om adhesie 
aan het voornemen tot oprichting van een bond te betuigen dan 
wel of men hier met een tweede poging te doen beeft om zoo
genaamd tie eischen en belangen van het beroep van den ar
chitect te bevorderca. l>e tyd zal het leeren. 

KOTTKUIIAM. Ito directie der Naamloozc Vennootschap Blauw
hoedenveem heeft het plan ten dienste van haar in aanbouw zijnde 
pakhuizen aan de Wilhelminnkude electrische beweegkracht toe 
to passen op de laad- en loswerktuigeu. 

Hiervoor inoeton worden vervnurdigd (i electrische elevators en 
« electrische hyseliwerktuigcn, waarvoor dc electrische stroom 
voorloopig zal worden geleverd door een tijdelijke installatie, terwijl 
hot voornemen bestaat die later te doen vervallen en de werktuigen 
aan het kabelnet, door de gemeente aan te leggen, te doen aansluiten. 

De uitvoering van een en ander is opgedragen aau de bekende 
lirma Siemens k llalske te Herlijn, en de tinna (iebr. I'igee te 
Haarlem, welke lirma zich geheel gaat toeleggen op bet maken 
van werktuigen door clcctrisclien stroom gedreven en waarvoor 
•f reeds bezig is haar fabrieken in te richten. 

Het voorbeeld, door de directie van het Blauroko idemietm gegeven 
(het is de eerste inrichting in Nederland van dien aard), zal onge
twijfeld spoedig door meerderen worden gevolgd, en geeft het bc-
wy's, dat men ook hiertelande het groote belang begint to erkennen 
van electrische krachtsoverbrenging. 

UTRECHT. Er bestaan plannen tot het houden van een internationale 
nijverheidstentoonstclling op de terreinen van het Hooglandschc 
1'ark. Den voorloopig ontwerp, herinnerende aan dnt van de .Sport
tentoonstelling te Scheveningcn, is reeds opgemaakt. 

ARNIIKM. De Koninklijke fabriek der tinna Decker k Budding" 
alhier vestigt in een prijscourant de aandacht van belangstellenden 
op bare loepen en microscopen, die in zeer groote verscheiden
heid door baar geleverd kunnen worden. Door het aanbieden van 
net bewerkte instrumenten jtegen billijke prijzen tracht zij de 
loepen en microscopen, die thans boe langer hoe meer een ge
wichtige rol vervullen op het gebied der bacteriologie, schei- en 
plantkunde, mineralogie, metallurgie, onderzoek van bouwstoffen 
en/.., onder ieders bereik te brengen, zoodat ook liefhebbers cu 
zjj, die geen bepaalde studie van bovengenoemde vakken maken, 
toch daarin een genoeglijk tijdverdrijf kunnen vinden. 

— Aflevering 8 van het Handboek voor 
den M nbe/mak, i (uitgave van A. \V. Sijthoh" 
te Leiden) bevat het slot van hoofdstuk V: 
.,tafels". Voorts wordt in deze aflevering 
een begin gemaakt niet hoofdstuk VI: „zit
meubelen". Dit hoofdstuk bestaat uit: 1. Do 
gewone houten stoel. 2. De houten stoel 
met zijstukken tot pooten. 2. tlewonc stoel
vormen. 4. Buitengewone stoelvormen. 5. 
Stoelen met rieten zittingen. (i. ltekleede 
stoelen. 7. De leuning- of armstoel. 8. De 
canapé. 9. De tabouret. 1(1. liet teeken
bankje. 11. Dc draaistoel. 12. De klupstocl, 
de vouwstoel. 13. De zitbaak. 14. De dubbele 
zitbank. 15. De schoolbank. 1.1. De kerkbank. 

PERSONALIA. 
— Door den .Minister van Waterstaat, 

Handel eu Nijverheid zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter, resp. voor 4 eu (> maan
den: C. C. F. K. Meyer, te üroningen, bij 
het iurichten tot doorvaart van de tweede 
brugopening in den Bonzyweg, over het 
kanaal door Zaidhcvclnnd ; H. tielsiug, by 
de uitvoering van werken tot voortzetting 
der verbetering van de Waal onder Echteld, 
Tiel, Wadenooien en Ophemert. 

— Door directeuren van het llataafsch 
genootschap van proefondervindelijke wijs
begeerte te Rotterdam, is o.a. tot lid be
noemd de heer K. H. Stieltjes, civiel-ingenieur, 
lid van den Kaad van toezicht op de spoor
wegdiensten te *s-(lruvenhnge. 

— By de Staatsspoorwegen op Java heb
ben de volgende mutation plaats gevonden : 

overgeplaatst', van den aanleg der lijn Pre-
anger—Tjilatjap naar dien der lijn l'robo-
linggo--I'annroekaa, de tijdelyko onderopz. 
8e kl. F. Bock, C. F. Horster en D. J.van 
Noordt. 

Ineett okken'. de detaeheering by den aanleg 
der fijn Preauger—Tjilatjap van deu onder
opz. le kl. S. van der Heijden, met bepaling 
dat hy weder bij de exploitatie der Wester-
lijncn werkzaam zal zyn. 

Belast', met de betrekking van opz. 3c 
k l . en geplaatst by de lyn Djokjukarta-Tjila-
tiap do ambtenaar op non-act. J. C. E. 
Breuer; bjj de lyn Djokjakarta-Tjilatjap: 
met het beheer der halte Boetoch, de sta
tionsklerk 2e kl. K. A. Behouden. 

— In Ned.-Indie hebben by den water
staat en 's landH B. O. W. de volgende 
mutatiën plaats gehad: 

Benoemd: tot opz. 2c kl., de opz. 3e k l . 
A. van Loon: tot opz. He kl. do tyd. opz. 
bij den waterstaat, D. W. Bittorberg cu F. 
K. J. Burchartz. 

Ontslagen: eervol uit ' lands dienst de 
opz. 2e kl. J. P. Serrnrcns en K. Kress. 

Belast: met dc betrekking van opz. lo 

kl. en geplaatst in het gouv. Sumatra's 
Westkust, dc ambtenaar op non.-aetiv. A. 
Verburgh, laatstelijk architect 2e kl. 

Tot leeraar in het hand-cn rechtlijnig 
teekenen bij de afd. II. II. S. vau het gym
nasium .Willem 111" te Batavia, is benoemd 
de beer 0. J. A. Gokkel. 

— Aau den beer B. tl. Sohrenrs, bouw
kundig teekenonderwijzer aan de gcilleente-
tcckcnBchool te Bergen-op-Zoom, werd op 
zijn Versoek eervol ontslag verleend, ronder 
toekenning van bet gevraagde pensioen. In 
zyne plaats benoemde de Kaad den heer 
(J. F. van (lonk, architect aldaar. 

— -Met ingang van I Jan. is in plaats 
van den beer ll.de l.eeuwwerk te Welsuin, 
tot opzichter van bet polderdistrict „Veluwe" 
benoemd de heer W. ('nrmiggelt te Bunnik 
tutrechtl. Het aantal sollicitanten naar deze 
betrekking bedroeg 141. 

VAC'A N T E B KT li E KKIN.i EN. 
— Hoofdopzichter van Amstel-

land, tusschen 25 cn f>5jaar. Honor. /'1200. 
Adres vóór IT> November, in persoon, eiken 
.Maandag van 10 11 uren, ter secretarie, 
Amstcldyk 11, Amsterdam. 

— T e e k c n a a r, bekend met kappen- ca 
bruggenbouw, aaa eene fabriek van yzer-
constructien. Adres lett. E. -M., üebrs. Beliu-
fante, 's-tiruvenhnge. 

.A. <1 V « 3 I* t «3II t i Ó I I . 

AANBESTEDING. 
Door het B E S T U U R van de M A S -

S A L F , Z K E S L U I S te STAVOREN m\ 
op M K o v e n i b e r e. k. des voor
middags 11 uren, in de Sluiswachters-
woning aldaur worden aanbesteed : 

H e t m a k e n e u l e v e r e n v a n 
de I J Z K K K X l»KI ' K K X i n 
de Zees lu i s . 

( R a m i n g /1*150.00) . 
Bestekken zijn te verkrijgen tegen 

betaling van 50 Cents bij den Secre
taris te Stavoren. 

Inlichtingen verschaft de Hoofd
ingenieur S. J . V K K M A E S , te Leeuwar
den, terwijl aanwijzing op het terrein 
zal plaats hebben den 1H November 
1893, des voormiddags 10 ure. 

M. II. T R O M P , fgd. Voorzitter. 
A . A L B E R T S , Secretaris. 

Stavoren, 1 November 18D3. 
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C. W. BLANKE J* 
L r h l s c l i r k . H l . i s H s t r r e t f i m . 

(iroott) sorU'cring van hr l i i i i i l u*e l | »a iuer 
m riHicurreeremle prijzen, alsook c . iMvry 
uiigr vernist 4aiezoml hc iris hr linii^sel-
uaplrr . Stalen worden op aanvraag franco 
^uzuudufl naar buiten. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Mtsetsuletff den «Tn Mteve'sstber 

tH93. des namiddags ten l ' /« « r e 
( < » r c c u n i < - l i t i . j d ) . zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M 
in het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed volgens bestek No. 571: 

H e t v e r a n d e r e n v a n den on
derbouw, liet m a k e n , leve
r e n en opste l len v a n den 
p l a a t i j z e r e n bovenbouw 
v a n eene d r a a i b r u g met 
twee vaste b r u g g e n over 
de K e g g e b i j K i j s s e n met 
b i jbehoorendc w e r k e n i n 
twee percee len . 

B e g r o o t i n g l e percee l / ' 7000 
*e perceel f21,000.— 

l iet bestek met teekening zijn tegen 
betaling van ƒ 1 . 5 0 verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw der 
Maatschappij aan het Droogbak te A . M -
S T K U I I A M bij den Pertiet of op franco 
aanvraag met toezending van het bedrag 
in postwissel ol' postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aan het Bureau W e g en Werken, 
kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het bestek 
vermeld. 

De Raad van Administratie, 

Het Gedelegeerd lid 

R. V A N H A S S E L T . 
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HoUandscheUzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING 
0]>i»V#«»»rf«ir/il<'M 4n lli'l-i'iiibi-f 

INft.'l. dos namiddags ten 1 '/i ure 
( < « I T C H » iehl ijil). zal in hot Cen
traal Pcrsononstation te A . M S T K K U A M , in 
liet lokaal naast do wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestilnilel, worden aan
besteed volgens bestek No. ö ï i l : 

H e t m a k e n v a n een bijge-
Innin v o o r l n n i » i M t e r i e . 
m a g a z i j n en eoiidueteiii'N-
k a m e r en liet verbroeden 
v a n een gedeelte perron 
op liet M t a t i o n « e i n | > l a e e -
meiit I I O K K V A X IIIMe 
L A X » . 

I tegroot ing /' 5N50.— 
Het Hestek is togen betaling van 

f\.— verkrijgbaar aan het On-
traal-Administraticgobouw der .Maat
schappij aan liet Droogbak te A . M S T K K -

D A R I , bij den Portier, of op franco aan
vraag niet toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van hot be
drag wordt geen gevolg gegeven laan 
het Bureau Weg en Werken,kamer 164. 

Aanwijzing geschiedt als in liet be
stek vernield. 

Dc Raad van Administratie. 
liet Gedelegeerd lid 

H. V A N H A S S E L T . 

VERKOOPINC 
V A N 

Oud Materieel. 
Op D o n d e r d a g den II Novem

b e r 181)3, des voormiddags II uro 
(Amsterd. lijd) zal door den ONTVAN
GER der HKIilSTRATIE en DOMEI
NEN te AMSTERDAM, ten zijnen 
kantore aan dc Langt Leidschedirura-
straat no. S, worden overgegaan tot 
den V K K K O O I ' lnj iuMrhrijving 
van eenig onbruikbaar Materieel der 
Posterijen en Telegraphic, waaronder 
t w e e wisicMreeniniiirliiiicN, I 
waarvan een ongemonteerd, twee ge-
lijkHtroomdvnamoninehineN.! 
waarvan een met versleten collector,) 
7 d i f f e r e n t i a a l - l a m p e n , een! 
« A S M O T O K O T T O 8 p. k . 
eomplect niet toebehooren, on
geveer SJ50 lil>. oude /.i n kst»-
ven. ongeveer l . ïO HU. giet ij/.e-
ren pijpen, ongeveer OOKtii .giet-
ijzeren k l a a u w e n , ongeveer M M 
K t l . o n b r ii i k b a a r gel all per l ja ; 
d r a a d , ongeveer 05O 31. onbruikbaar1 

k a k e l , 14 kachel*, ongeveer 00 
Jl. kachelpijpen. 173 gaHorna-
m e i i t e •• en 5 e i k e n h o u t e n pa len , 
lang ongeveer 5 31., in negen perceelen. 

Dc insclirijviiigsbilletten moeten een 
uur vóór den verkoop ten genoemden 
kantore ingeleverd zijn. 

Alles breeder bij billotton omschreven 
en kosteloos tc bekomen bij den Ont
vanger die dc verkooping houdt. 

GEBROEDERS U i H I U U D T 
Steen-, Pannen- en Tegolfabriekanten, 

BOOM (bij Antwerpen.) 
IIA\ l )601. IX 

Binnen en Bnitenlandsche 

BOUWMATERIALEN. 
If A ' ' u ' I ]ioorhavenntr., VHnsri1. 
Ad ren voor Nederland T i T k w e g H nabij 

bet I lol I. Spoorweg-Station ^s-Gravenhage. 
Steeds voorhanden aan do Fabrieken en 

Magazijnen ruime voorraad ISr I ho 
Steen, ltiiti- en Uanlvorm. 
Kol i erdn iiiNelie < i i u i n n r a l i r i t l t 

VAM WAXIf fG & to. , 
UOTTKHDAM, K0U8DIJK 

IIriiii<li rye eoiiNtriietie'n. Vloerjce-
w e l v r n . T r n p | M ' i i . en/. Uivormige K l » -
len. Ilu I zen cn Putten, Bteedt) in voorraad. 

(ietuî Melirit'ten, teekeningen en prijsop
gaven op aanvrage. 

C. H. MOORS, 
Iter I illt o it iri'r. 

1 T R K C I I T . O u d e g r a r l i t A 1 0 » . 
ltr.STAI'liKKKT antique meuhelen. 

S I W I V K H t : i B K I , K \ worden naar den 
eisch dier tijd en by verkiezing naar teeke
ning vervaardigd. 

Bekleed ingMtof voor S T O O M 
K E T E L S en It I I Z K X.Goedkoopst 
adres. Degelijke afwerking. 

W. H. INGELSE. 
l^ihrikant.Wonlreelit. 

Asphalt Dakpapier 
levert in uitmuntend)' en verschillende 
(nulliteiten met alle bijbehooren 
Firma Wed J. W. MELSTER, 

F.\svm:ni:. 

UTRECHTSCHE ASPHALTFABRIEK. 
I heilige inrichting van dien aard in ons tand). 

Hekroond Tentoonstellingen: ^ S r ^ ' ^ R K ^ P A . H E . 
Prima ASI'II A I . T K A K I ' . V I ' I I It in alle soorten cn dat teger ieiler anderl'alirikaat 

concurreert. ASl'IIAI.TDAKI.AK, ASI'IIALTJIASTIX, ('AltUOLIXKL'M enz. 
Maken alle voorkomende Asphaltwerken. 

E C H T E H O I T4 r : n i . \ T O A K I t K I > K K K l \ < ; i : \ . 
Leveren llotitcemcnt en alle bcnoodigile artikelen in elke hoeveelheid prompt cn billijk»!. 

UI I.MSTi: (lAltA.NTIi:. TAL VAX ATTESTED TER INZAGE. 

UTRECHT. Firma STEIN & T A K K E N . 

T H . M U L L E R , te Schönebeck a.E. 
Fabriek voor Isoleermateriaal tegen warmte-en koudcvcrlies, alsook togon 

v o o r t p l a n t i n g v a n g e l u i d . Nriecinliti-ii i *»#,. B T f A ' V.IIEIVU-
ISOIjUKHIAtS, beantwoordt volkomen aan het doel, is licht, zindelijk, 
goedkoop on houdt zich jaren lang bestand. Prosp. mot Holl. Ref. onverdere 
inlichtingen verstrekt gratis en franco de Oeneraal-Agent voor Nederland 

31. I* U I X S . Wettige tieatrtwl 24. ITllF.VIIT. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN. 

Machine-, Stoomketel- en Constriicticf'abriek. Selicepsboiiwwerf met Dwurslielling.lnngöOM. 
Stoombooten-, bagger-en Spoorwegmntcrinnl.lJzor-en Kopcrgictcry.Zware en Lichte Bmee-
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen niet certificaat vnn Lloyd's en Hureau Veritas. 

Houtcement-dakbedekkingen 
( V E R B E T E R D SYSTEEM) worden gelegd mot veel jarige garantie door 

GEBROEDERS HOUTMAN, Den Haag 
Generaal Agent A. S. KEU, Rotterdam A T T H S T K \ T K l i I X Z A l l E. 

C. A. HUIJGEN, civ.-ingenieur. 
itorn:iti»A>i. stationsweg 5». 

Vertegeiuroordiger run het # . 'I 'HKXWKRH n l / ,Sf , / ( ,S7 . 11 li.ltX 
te K A I S I O I t S I . A I I T K K X . 

I.uchtververNrliing, centrale v e r w a r m i n g door middel vun warme lucht, stoom 
ol' warm water: locale v «wu a r m i n g door miildel vun gas- en van vulkachels. 

Kadlnr l rh t ingen , Htoom-knok- en -«l i-w a- . l i in r ichtingen, cle-inleclie-
oven, water le iding. 

Getuigschriften van een groot aantal inrichtingen, zoowel iu het buitenland nis in ons 
land, staan ten dienste. 

Projecten worden g r a t l » geleverd. 
Ter drukkery dei' Vennootschnp .Het Vaderland". 

R E D A C T E U R : F . W. V A N GEN U T JGz., V A N - S P E Y K S T R A A T 117, ' S - G R A V E N H A G E . 

FONTAINEBLEAU. 
(Vetvolg- en slot van pag. 351.) 

Wij komen nu in de galerij van Henri II, die in 
de wandeling de balzaal genoemd wordt. Zooals wij 
vroeger reeds opmerkten heeft dit vertrek aan de eene 
zijde uitzicht op de tuinen, en aan de andere zijde 
in de Cour ovale. De tien kolossale vensters in de 
zeker wel een paar meter dikke muren aangebracht, 
geven in de zaal een prachtig licht, waardoor de 
rijke decoraties op haar gunstigst uitkomen. Het 
notenhouten plafond is in achtkante en ruitvormige 
caissons verdeeld en met wapenschilden versierd. De 
lambrizceringen, eveneens van notenhout, prijken met 
de naamcijfers van Henri II en Diane de Poitiers. De 
zaal was erop aangelegd, om overwelfd te worden, 
hetgeen nog te zien is aan de bijzondere zwaarte der 
muren cn de kraagsteenen tusschen de vensters, die 
nu als zinledige ornementen tegen de muren zijn aan
geplakt. De korte zijden van de zaal worden ingenomen 
door een prachtigen schoorsteen van tamelijk strenge 
ordonnantie en door een galerij voor de muzikanten. 

De geheele zaal, welker wanden rijk beschilderd 
zijn, heeft iets vroolijks en toont bijzonder frisch, 
zoodat men zich afvraagt, öf dit alles wel uit de 
16e eeuw afkomstig is. Inderdaad heeft men hier 
met een restauratie, doch die bijzonder goed geslaagd 
is, te doen. De fresco's die Primaticcio en Nicolo 
van 1552 tot 155/ hier schilderden, waren reeds 
onder Henri IV zoo beschadigd, dat Toussaint üu-
breuil ze bijschilderen moest. In het begin dezer 
eeuw waren ze in vrij slechten staat, doch het ge
lukte, door een geduldige restauratie, de latere 
bijvoegselen cr weder af te krijgen, en de kleuren 
te voorschijn te brengen. 

De geheele zaal is gewijd aan de verheerlijking 
van Diane de Poitiers, 's Konings minnares. Overal 
ziet men de letters H en D , de halve maan en de 
andere attributen van Diana, die hier als toespeling 
op de hertogin van Valentinois zijn aangebracht. 
Naast den schoorsteen zijn twee tafereelen met de 
geschiedenis der godin Diana geschilderd; elders weer 

' is 's Konings gunstelinge als Venus afgebeeld, en 
heeft Primaticcio, zoo goed als Jean Goujon, ons 

al haar aantrekkelijkheid bewaard. Dit is echter de 
eenige vrijheid, welke de Italiaansche meester zich 
veroorloofd heeft. De overige tafereelen zijn allen aan 
de metamorphosen van Ovidius ontleend. 

Wij moeten nu weder op onze schreden terugkeeren; 
aan de linkerzijde van den Salon de Saint Louis komen 
wij dan in de zaal, waar Lodewijk XIII geboren werd. 
Hoewel zij in de 1%* eeuw voor een deel veranderd 
is, bewaart zij toch nog sommige deelen barer oor
spronkelijke versiering. In het ornement speelt een S 
met een streep er door een groote rol; dit is een 
toespeling (Esse-tnStt) op Gabrielle d'Estrées, de min
nares van Henri IV. 

Verder gaande komen wij in den Salon de Fran-
fois f*r, beroemd door zijn prachtigen schoorsteen, 
die aan Primaticcio wordt toegeschreven. De karya-
tiden, die toen zoo in den smaak waren, vormen ook 
hier het hoofdmotief der versiering; het zijn echter 
saters en boschgoden, die de kunstenaars als onder
werpen hunner composities hebben gekozen, al komen 
daaronder ook een paar fraaie vrouwefiguren en een 
relief met Mars en Venus voor. Voortgaande bereiken 
wij een zaal versierd met zeven Vlaamsche tapijten, 
uit het begin der zestiende eeuw dagteekenend, en 
tafereelen uit de geschiedenis van Amor en Psyche 
voorstellende. De zalen, die nu volgen, zijn weinig 
belangwekkend; zij dagteekenen uit het laatst der 
vorige en het begin van deze eeuw. Een uitzondering 
maken de kleine vertrekjes, welke voor Maria Antoi
nette werden ingericht, en die juweeltjes in hun soort 
zijn. De muziekzaal, die tevens voor allerlei gezel
schapsspelen gebruikt werd, heeft een zeer goed ge
schilderd plafond cn fraaie grauwtje* boven de deuren. 
De slaapkamer heeft nog het plafond uit den tijd van 
Lodewijk XIII, doch de geheele inrichting is voor 
Marie Antoinette gemaakt. Hiernaast is het boudoir 
der koningin met een geschilderd plafond versierd, 
terwijl het ameublement weer bijzonder prachtig is; 
de stoelen zijn allen met tapisserieën van Hcauvais 
bekleed. 

Hier in de nabijheid is ook de Galerie des Cer/s, 
die onder Henri IV gebouwd werd. Zij is thans 
gerestaureerd; de muren zijn met fresco's beschilderd, 
die verschillende der toenmalige koninklijke kasteden 
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te zien geven. Deze zaal heelt een zekere berucht
heid, daar Christina van Zweden, die in 1657 hier 
als gast vertoefde, haar minnaar Monaldeschi, dien 
zij van ontrouw verdacht, in haar bijzijn deed ter 
dood brengen. 

De Galetie dc Diane is onder Napoleon gesloopt, 
en later door het droog-klassieke bibliotheekgebouw 
vervangen. Interessanter is de zoogenaamde troonzaal. 
Niet dat de troon, in Kmpire-stijl, of de daarboven 
aanwezige overhuiving nu zoo iets merkwaardigs zou 
wezen, maar het plafond is zeker een meesterstuk 
van I7e-eeuwsche timmermans- of liever beeldhou-
werskunst, waarin de rijke vormen van den begin-
nenden Louis XIV-stijl. 

Zooals wij reeds zagen, bevat het paleis schoone 
stukjes kunst uit alle tijdperken, van Frans I af; 
alleen de periode van Lodewijk X V was tot dusverre 
niet vertegenwoordigd. Ga echter de volgende zaal 
binnen, die Salie du Conseil genoemd wordt, en gij 
zult een geheel zien, dat u aanstonds dc overtuiging 
geeft, dat dc style Louis XV noch voor dien van 
vroeger noch voor dien van later tijd behoeft te 
wijken. Na de trotsche pracht der galerijen van 
Frans I en Hendrik II, na de meer strenge lijnen 
der zalen onder Hendrik IV en Lodewijk XIII ge
bouwd, na den deftigén rijkdom, dien Lodewijk XIV 
aan sommige vertrekken gaf, na de bevalligheid, 
waarmede Marie Antoinette zich wist te omringen, 
mist de smaakvolle weelde van het vertrek, dat 
Lodewijk X V hier deed inrichten , toch hare werking 
niet. Het plafond bevat een schoone compositie van 
Boucher, Apollo op zijn zegewagen, door Aurora 
voorafgegaan. De kleuren, hoofdzakelijk zachtblauw, 
paars, rose en wit zijn met onnavolgbare handig

heid tegen elkaar gezet. Fraaier misschien nog zijn 
de zestien paneelen tegen dc wanden, door Van Loo 
en Boucher, die zeker het volmaakste zijn wat de 
18c-eeuwsche Fransche schilderkunst heeft voortge
bracht. De goden en herderinnen dragen geheel het 
kenmerk van den vroolijken, wuften geest, die in de 
tweede helft der 18e eeuw aan het Fransche hof 
heerschte. 

Na de schoonheid van dit vertrek kunnen noch de 
half in Louis X V I , half in Fmpiretrant gedecoreerde 
vertrekken van Napoleon I, noch die, waar Paus 
Pius VII als gevangene van den Franschen keizer 
verblijf hield , ons bijzonder interesseeren, hoeveel ge
schiedkundige herinneringen daaraan ook verbonden 
mogen zijn. 

Wij keeren daarom naar de vestibule van Ia Cour 
du Clieval blanc terug en gaan de Cliapelle de la Tri
mt? binnen. Deze kapel werd reeds onder Frans I 
gebouwd, doch behield gedurende de 16e eeuw slechts 
naakte muren. Niemand der talrijke kunstenaars die 
door Frans I of Hendrik II gebruikt werden, kreeg 
last iets ter versiering van dit gebouw te doen. Toen 
dan ook Hendrik IV den Spaanschen gezant don 
Pedro de Toledo door het paleis rondgeleid had, 
en den trotschen Castiljaan vroeg, hoe hij dit alles 
vond, kreeg hij ten antwoord: „Ik houd niet van 
een paleis, waar niemand zoo slecht gehuisvest is 
als God." Wel antwoordde toen de Koning, in wien 
Calvijn ondanks zijn bekeering tot het Rooinsch 
geloof nog nawerkte, dat men in Frankrijk den 
Heer in zijn hart en niet tusschen vier muren huis
vestte, maar hij gaf toch last met de versiering der 
kapel te beginnen. Martin Fréminet werd met het 
werk belast. Hij beschilderde de gewelven met tafe-
reelen uit de gewijde geschiedenis, waarbij hij zich 
min of meer door de werken van Michel Angelo 

liet inspireeren. Natuurlijk staat zijn werk niet op 
de hoogte van dat van den beroemden Florentijn, 
doch het is goed gecomponeerd en juist van teekening. 
De vloer werd van kostbare marmersoorten ingelegd, 
en rijk gebeeldhouwde lambrizeeringen, met Korin
thische pilasters versierd, werden aangebracht. Bijzonder 
rijk is het hoofdaltaar, een schepping van den Italiaan 
Bordoni. Vier Korinthische kolommen, van violet 
marmer, met verguld-bronzen kapiteelen en base
menten dragen een overhuiving, waaronder zich 
het eigenlijk altaar bevindt. Boven deze kolommen 
zijn zwevende bronzen engelen aangebracht; in de 
nissen daartusschen staan beelden van Karei den 
Groote en den Heiligen Lodewijk. Hooger ziet men 
de wapenschilden van Frankrijk en Navarre. De tribune 
tegenover het altaar, voor de vorstelijke personen 
bestemd, prijkt met het wapen van Maria de Medicis. 

Zooals wij reeds zagen, bevindt zich nog een kapel 
in het paleis; het is die van Saint Saturnin, nabij de 
galerij van Hendrik II gelegen. Zij bestaat eigenlijk 
uit twee kapellen boven elkander; de benedenste is 
nog Gothisch en vrij somber. Als merkwa irdigheid 
wijst men u daar het altaar, dat door Paus Pius VII 
in zijn gevangenschap gebruikt werd. De bovenste 
kapel is een werk uit den tijd van Frans I, van zeer 
goede verhoudingen. Het gewelf prijkt met versie
ringen uit den tijd van Hendrik IV, zooals nog uit 
dc naamcijfers H en M te zien is. 

Wij willen nu nog een kort bezoek aan de tuinen 
brengen, om dan met eenige opmerkingen omtrent 
het beroemde bosch van Fontainebleau te eindigen. 

De tuinen bestaan uit twee gedeelten. 1 Iet eene, 
dat zich van den vijver langs de galerij van Hendrik II 
en verder uitstrekt, is door Le Notre aangelegd. Een 
terras, dat langs de gebouwen loopt, geeft op dezen 
aanleg een goed uitzicht. De bekende geschoren hagen, 
bloemparterres enz. worden hier natuurlijk niet gemist, 
doch, zonderling genoeg, treft men er geen beelden 
aan. Evenals andere zeventiende-eeuwsche tuinen is 
deze ook zeer zonnig. 

Het andere gedeelte is, in Engelschen trant, onder 
Napoleon I aangelegd; het heeft hoog opgaand ge
boomte, schaduwrijke lanen en fluwceüge grasvelden, 
cn gaat langzamerhand over in het beroemde bosch, 
dat voornamelijk uit eiken en beuken bestaat. Hier en 
daar komen lage rotsen uit den grond te voorschijn, 
die men hier chaos of gorges noemt. Vooral de Gorges 
dc Pranehard vormen het doel van uitstapjes in het 
bosch. Tal van reusachtige eikeboomen, die namen 
van beroemde personen dragen, komt men voorbij. 
Hier en daar is de natuur echt romantisch wild, zoodat 
het niet te verwonderen is, dat tal van kunstenaars 
met schetsboek en schilderezel in deze dreven rond
dwalen. Dichtbij ligt Barbizon, waar de beroemde 
schilders Millet en Rousseau werkten en begraven zijn. 

Het zou ons te ver voeren, de schoonheden van 
het bosch van Fontainebleau te beschrijven. Wij vreezen 
daarenboven dat een dergelijke beschrijving, gesteld 
dat wij daartoe in staat waren, in een tijdschrift als 
dit, niet op haar plaats zou wezen. 

Wie ooit te Fontainebleau komt, zal zeker niet 
verzuimen een dag of wat in deze heerlijke natuur 
rond te dwalen. 

D E W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G T E 
PARIJS IN 1900. 

De voorbereidende werkzaamheden voor de in het 
jaar 1900 te Parijs te houden wereldtentoonstelling 
worden onafgebroken voortgezet. De groote vraag, 
waar de tentoonstellingsgebouwen verrijzen zullen, 
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schijnt eene oplossing nabij te zijn. Zooals wij vroeger 
reeds mededeelden, kwamen daarvoor verschillende 
terreinen in aanmerking, maar meer en meer schijnt 
men over te hellen tot het denkbeeld om andermaal 
het Champ de Mars als tentoonstellingsterrein te ge
bruiken. Ten einde voor de verschillende gebouwen 
echter de noodige plaats te vinden, zullen in nog 
grooter mate dan in 18-'9 het geval was, nabijgelegen 
terreinen beschikbaar gesteld moeten worden; volgens 
het plan van Le Thorel zal de oppervlakte, die de 
tentoonstelling in 1889 innam, met ongeveer 22 H A . 
vermeerderd moeten worden en in de eerste plaats 
zal de Seine-ocver van de Esplanade des Invalides af 
tot aan het Champ de Mars bij het tentoonstellings
terrein gevoegd worden, dat zich aan de andore zijde 
zal uitstrekken tot het Palais de 1' Industrie in de 
Champs Elysées. Voor zoover de Seine aan het ten
toonstellingsterrein paalt, zal zij hoofdzakelijk dienen 
voor de nautische afdeeling. Behalve de drie bestaande 
bruggen over de Seine, die als hoofdverbindingen der 
beide oevers dienst zullen doen, zullen nog vier hulp
bruggen gebouwd worden en bovendien eene blijvende 
brug in de as van de Esplanade des Invalides. Van de in 
1889 opgerichte tentoonstellingsgebouwen zullen be
houden worden de Eiffeltoren, de machinehal, het 
Palais des beaux-arts, de Dóme centrale en de 30 M. 
galerij. Bij deze gebouwen wordt nog het zooeven 
genoemden Palais de 1' Industrie gevoegd. Ten opzichte 
der verkeerswegen heeft de directeur generaal Picard 
het plan de spoorwegmaatschappijen gelegenheid te 
geven, hare lijnen tot in het hart van Parijs te ver
lengen. De spoorwegkaartjes zullen dan meteen als 
toegangsbiljetten voor de tentoonstelling dienen, zoodat 
de vreemdelingen en verafwonenden zich terstond 
daarhenen begeven en meer tijd aan het bezoek der 
tentoonstelling besteden kunnen, terwijl het hun minder 
geld zal kosten. Met den aanleg dezer stadsbanen 
dient zoodra mogelijk begonnen te worden opdat zij 
in 1897 voltooid zijn. 

Al heeft dit plan veel kans van slagen, toch zijn 
alle bezwaren daartegen nog niet uit den weg geruimd. 
Intusschen zijn voor de voornaamste functiën de be
noemingen reeds geschied. In plaats van George 
Berger, die in 1889 directeur-generaal was, werd, 
zooals hierboven reeds medegedeeld is, Alfred Picard 
benoemd, een keus, die algemeen bijval vindt. Als 
uitvoerend directeur is benoemd de Voorzitter der 
Parijsche Kamer van Koophandel Delaunay, en als 
directeur der financiën Grison, die dezelfde functie 
reeds in 1889 bekleedde. De inspecteur-generaal van 
publieke werken te Parijs, Bouvard, en de inspecteur-
generaal der bruggen en wegen, hebben te zamen de 
hoofdleiding van den bouw der verschillende inrich
tingen. 

ANTOINE NICOLAS BAILLY. 

Een der buitenlandsche vakbladen bevat de levens
beschrijving van eenige onlangs overleden Fransche 
architecten, wier namen ook buiten hun vaderland 
een goeden klank hadden. Overtuigd, dat onze lezers 
in het leven en werken dezer meesters levendig belang 
stellen, deelen wij hieronder een en ander omtrent 
Bailly mede. 

Antoine Nicolas Bailly werd den 6 d e n Juni 1810 
geboren en overleed na eene korte ziekte zacht en 
kalm op 1 Januari 1891. Hij is het meeste bekend 
als ontwerper van het Tribunal de Commerce. Deze 
man, die het tot de hoogste voor een architect be
reikbare staats- en eereambten bracht, heeft zichzelf 

gevormd, en geene regelmatige carrière gemaakt. Zijn 
vader was ten tijde van Napoleon I kabinetskoerier 
en bekleedde later een ondergeschikte betrekking bij 
de posterijen. Daar het huisgezin niet minder dan elf 
kinderen telde, kon slechts de oudste zoon een bur
gerschool in een der voorsteden bezoeken. Op zijn 
17e jaar verliet Bailly deze school en kwam hij bij een 
zeer onbeduidend architect te Versailles in de leer. 
Tot zijn geluk bleef hij hier niet lang, maar vond 
al spoedig in het atelier van Debret een plaats. In 
1830 kwam Bailly op de Ecole des Beaux-Arts, maar 
was, ten einde in zijn onderhoud te voorzien, den 
meesten tijd als teekenaar in private ateliers werkzaam, 
vooral bij Letarouilly, den bekenden kopergraveur. 

In 1 •'34 moest zijn vader met een klein pensioen den 
dienst verlaten en van dit oogenblik af rustte de zorg 
voor het onderhoud zijner tien jongere zusters voorname
lijk op den zoon. Hij moest zijn studiën laten varen en 
werd bij de nationale garde ingelijfd. Wat voor anderen 
een lastpost was, strekte Bailly echter tot voordeel. Als 
soldaat der nationale garde, welke in dien tijd hoofd
zakelijk belast was met den wachtdienst te Parijs, 
vertrouwde een wapenbroeder, die tevens kleinhan
delaar in brandstoffen, waterdrager, kastanjebrader enz. 
was, hem den bouw van een klein werk toe. In 1835 
trad Bailly als onderopzichter in dienst der gemeente 
en werd al spoedig opzichter bij den bouw van het 
stadhuis. Daarna gebruikte Visconti hem in gelijke 
betrekking bij den bouw der Molière-fontein. 

Spoedig daarop werd Bailly voor vast aangesteld, 
in 1854 tot sectie-architect, in i860 tot chef-architect 
en in 1862 tot afdeelings-architect benoemd. In al 
deze betrekkingen werd hem het ontwerp en de uit
voering van groote bouwwerken opgedragen; zoo 
verbouwde hij in- en uitwendig het Lycée St. Louis; 
hij bouwde verscheidene stedelijke douane-gebouwen, 
de mairie van het IV arrondissement en eindelijk het 
Tribunal de Commerce. 

Reeds in 1840 werd Bailly tot gerechtelijk deskundige 
benoemd; in deze betrekking onderscheidde hij zich 
door zijne groote en grondige zaakkennis. De voorname 
en rustige kalmte, waarmede hij de inmenging van 
juristen in zuiver technische quaesties terugwees, 
verschafte hem zelfs in die kringen vele vrienden 

Zooals in Frankrijk veelal het geval is, werden hem 
naast de zooeven genoemde betrekkingen ook staats
bedieningen opgedragen; zoo werd hij bisschoppelijk 
architect van Digne, Gap, Aix (Province), Valence, 
Bourges, Limoges en eindelijk Parijs. In deze functie 
vernieuwde hij de facade van den Dom te Digne, 
den toren van den Dom van Valence, het schip van 
den Dom te Limoges; te Bourges restaureerde hij 
het aartsbisschoppelijk paleis en het huis van Jacques 
Coeur, welk laatste tot gerechtshof werd ingericht. 

Zoolang Bailly nog in ondergeschikte betrekkingen 
werkzaam was, bleef de daaraan verbonden bezoldi
ging onvoldoende om het onderhoud der te zijnen 
laste komende tien zusters te bekostigen; slechts een uit
gebreide privaat-practijk behoedde hem voor zekeren 
ondergang in zijn ondergeschikte positie en hierdoor 
kon hij de aan zijn langzame promotie verbonden 
ontberingen beter te boven komen. Weder was het 
een nationale garde, die hem hierin de behulpzame 
hand bood. Deze, een fabrikant van marmeren graf
kapellen , gedenkteekenen enz., droeg hem op daarvoor 
betere ontwerpen te maken. Daardoor kwam Bailly 
in kennis met gegoede familiën, o a. met een bloed
verwant van den invloedrijken president van het Crédit 
foncier Frémy, en hieraan had hij het te danken dat 
hij voor de verbouwing van deze groote instelling 
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als architect aangesteld werd. Isaac Pereire droeg 
hem vervolgens een zeer winstgevende zaak op en 
bracht hem in kennis met Baron Haussmann. 

Bij de nationale garde werd hij tot kapitein bevor
derd en als zoodanig kwam hij in nadere betrekking 
met zijn majoor, een der voornaamste industrieelen. 
die hem een grooten bouw opdroeg, en ook met 
zijn overste, die tot de hoogste aristocratie behoorde 

Tot de fraaiste gebouwen zijner particuliere practijk 
behooren ongetwijfeld het hotel van vorst Montmorency 
te Luxemburg, dat van den Markies De Ganay en 
dat van den toenmaligen Kamerpresident Schneider, 
het slot van Choisy-le-Roi, de restauratie van het 
slot van Cany en dat van Theu ville, benevens de uit 
breiding van het slot van Ürme-du-Pont. 

Zeer merkwaardig en kenmerkend voor de ge 
schiedenis der bouwkunst van het tweede Keizerrijk 
is hetgeen aan den bouw van het Tribunal de Com
merce voorafging. Toen Napoleon III tijdens den oorlog 
met Italië door IJrescia kwam, hadden de archeologen 
den inval om het schoone bronzen beeld van Victoria, 
dat zich thans in liet Louvre, onder den naam van „Vic
toria van Brescia" bevindt, voor de oogen des Keizers 
uit te graven. Deze „overwinning-voorspellende" ge
beurtenis liet bij den Keizer nog lang daarna eene 
herinnering na aan het front van het stadhuis van 
Brescia. De plaats kon hij zich echter niet meer te 
binnen brengen en evenzoo liet ten opzichte der bij
omstandigheden zijn geheugen hem in den steek; 
hij kon alleen dit zeggen, dat het gebouw Jan de 
begane-grondverdieping arcaden en aan de boven
verdiepingen sierlijke pilasters vertoonde, terwijl het 
geheel door een grooten koepel of „iets dergelijks" 
bekroond werd. Dit alles behalve duidelijk omschreven 
bouwwerk moest Bailly bij den bouw van het Tri
bunal de Commerce zooveel mogelijk navolgen. 

Bailly toog aan het werk en deed na ijverig on
derzoek , den Keizer den uitslag daarvan toekomen 
Onder de bijeengebrachte bescheiden bevond zich 
eene photographie van het bovengenoemde fraaie en 
kleine raadhuis, dat echter afgedekt is op eene wijze, 
die in de verste verte niet aan den koepelvorm her
innert. Maar de Keizer herkende in de photographie 
het gebouw dat hein zoo bijzonder getroffen had en 
beval dat deze sierlijke en op kleine proporties ge
baseerde architectuur voor het Tribunal de Commerce, 
dat zeer groote afmetingen verkreeg en bovendien 
met de grootsche omgeving moest overeenstemmen, 
gevolgd en het gebouw tevens van een koepel voor
zien moest worden. 

Bailly's onafhankelijkheid en zelfstandigheid in kunst 
zaken hadden echter reeds vroeger meermalen de 
proef doorstaan. Zoo ontving hij in 1851, toen de 
toenmalige Prins-President Louis Napoleon zuidelijk 
Frankrijk bezocht, van den prefect van het Dróme 
departement de uitnoodiging naar Valence te komen. 
In die dagen was juist de restauratie van den dom
toren voltooid en in weerwil hij daar het Legioen 
van Her in het verschiet zag, bleef hij te Parijs, 
waar belangrijke kunstquaesties zijne tegenwoordigheid 
noodzakelijk maakten. Toen hij later van Graaf Henri 
de Fourtalës, die hem zeer genegen was, de op
dracht bekwam aan het prachtige hotel, indertijd 
door Duban in de Rue Trouchet gebouwd, eene 
derde verdieping toe te voegen, weigerde hij pertinent, 
omdat daardoor deze kunstvolle compositie voorgoed 
bedorven zou worden. Bovendien gaf hij naderhand 
zijne geheele particuliere practijk op om zich uit
sluitend aan zijn openbaar ambt en aan de kunst te-
kunnen wijden. Velen zijner collega's, en daaronder 

niet het minst de waanwijze ultra-puristen der klas
sieke school, hoopten dan ook dat Bailly zich voor 
den bouw van het Tribunal de Commerce niet zou 
laten vinden en een hunner de opdracht zou ten 
deel vallen. 

Bailly stelde hen echter allen teleur. Door de kunst
volle wijze, waarop hij zijn ontwerp uitvoerde en den 
koepel door een prachtvol trappenhuis motiveerde, 
verwierf hij den bijval van alle ernstige kunstkenners. 
Bij den keizer viel hij in ongenade, omdat deze in 
het ontwerp van Bailly het stadhuis van Brescia niet 
kon terugvinden; maar de Academie en het Insti
tuut benoemden hem tot medelid. Daardoor werd aan 
elke afbrekende critiek het zwijgen opgelegd. Het 
Tribunal de Commerce bekleedt hedentendage eene 
eerste plaats onder de meest kunstvolle scheppingen. 

Bailly bekleedde de gewichtigste rijks-ambten en 
dc hoogste eereposten vielen hem ten deel; in het 
laatst van zijn leven werd hij inspecteur-generaal der 
bisschoppelijke bouwwerken. Tweemaal was hij voor
zitter van de Société centrale des architectes en sedert 
de stichting der Kraasche kunstenaarsvereeniging bleef 
hij tot aan zijn dood haar voorzitter. 

E E N VVER KMANSSTAD. 
De heer N. Tetterode te Amsterdam heeft in eene 

brochure, bij J. 11. de Bussy verschenen, het plan ont
wikkeld voor de stichting eener zoogenaamde werk
mansstad (cité ouvrièré) buiten de kom der gemeente. 
De schrijver wijst erop dat blijkens het onderzoek, 
dat vanwege de gemeente reeds in 1873 werd inge
steld , 3650 kelders onbewoonbaar verklaard werden 
en dat er feitelijk slechts 62 als woning zijn buiten 
gebruik gesteld. 1 let wordt meer dan tijd aan dezen 
onhoudbaren toestand een einde te maken. 

De heer Tetterode brengt hulde aan het initiatief, 
door Mr. Josephus Jitta genomen om de kelders en 
krotten langs geleidelijken weg op te ruimen en 
daartoe een te stichten particulier fonds bijeen te 
brengen; de bewoners der kelders zouden dan betere 
verblijfplaatsen bekomen, maar het bereiken van dit 
doel zou veel te langen tijd vorderen. 

Aannemende dat het den heer Jitta met eenige 
welgezinde en gefortuneerde inwoners gelukt een 
fonds van ƒ50,000 of /'100,000 bijeen te krijgen als 
een geschenk, niet opeischbaar en renteloos, dan zal 
die eerste ton gouds spoedig besteed zijn en de be
hoefte aan kapitaal zich telkens doen gevoelen, om 
tot de overtuiging te komen dat men zoodoende 
weinig vordert. Bovendien, schrijver's plan staat dat 
des heeren Jitta niet in den weg. Meer verwacht hij 
echter van de verwezenlijking van zijn eigen denk
beeld, waartoe hij door de architecten Vuyk en Van 
Rossem eene globale begrooting heeft doen opmaken van 
de kosten eener werkmansstad, op gronden in de na
bijheid van Bussum of wel op meer nabij de gemeente-
gelegen terrein. Daar om verschillende redenen de 
stichting in de nabijheid der stad de voorkeur ver
dient, ontleenen wij aan de brochure dc volgende 
berekening, opgemaakt met het oog eener vestiging 
der werkmansstad in den Buiksloter Ham. 

35 hectaren bouwgrond a /'3000 . . f 105,000 
ontpolderen en ophoogen a f4 per M*. „ 1,400,000 
aanleg van ± 100,000 Mlstraat a/3 per M*. „ 300,000 
rioleering 10,000 M J a f 12,50 per M- „ 125,000 
bouw van 1600 huizen a /'3800 per stuk „ 6,010,000 
Derhalve zijn 8 millioen gulden benoodigd voor 

den bouw eener stadswijk van 1600 huizen, waarvan 
elk huis 2 verdiepingen, bewoond door 2 gezinnen, 
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met inbegrip van den bouwgrond, op f 5000 zou 
komen te staan. De huur, die kan worden ontvangen 
wanneer deze citt gereed en bewoond is, berekent 
schrijver aldus: 

van 1000 woningen per week ƒ 2.—, ƒ104,000 
600 

1000 bovenwoningen 
300 
300 

1.60, 
. 1-25, 
, i . — , 
,0.75, 

49,920 
65,000 
15,600 
11,720 

Totaal ƒ246,: 

Een aanlegkapitaal van f 8,000,000 vordert, de 
rente berekend a 21/» pCt, f 200,250 'sjaars, zoodat, 
wanneer het benoodigd kapitaal door eene 2xh pCt. 
leening, onder garantie van de gemeente, kan worden 
beschikbaar gesteld, er nog een vrij aanzienlijk bedrag 
zou kunnen worden gereserveerd voor de kosten, die-
de gemeente moet maken voor verlichting, waterver
zorging, afvoer van fecalien, reiniging, politie enz., in 
zooverre deze kosten niet in den vorm van belastingen 
kunnen geïnd worden; terwijl het eindelijk dan nog 
overblijvende zal kunnen dienen tot afschrijving op 
de waarde der gebouwen. 

De heer Tetterode ontveinst zich niet, dat het plan 
bezwaren heeft, maar ze zijn niet onoverkomelijk. 
Natuurlijk zal de overheid met kracht moeten op
treden, maar daardoor aan hare roeping beantwoorden. 
Als meer- dan 3000 kelderwoningen, door eene van 
gemeentewege benoemde commissie, zijn onbewoon
baar verklaard, is het eene fout van het gemeente
bestuur als die krotten bewoond blijven, en als men 
geschikte maatregelen neemt om de bewoners gezonde 
woningen aan te wijzen. is het gemcentezorg om door 
de politie de onwillige bewoners uit de niet-bewoon-
bare holen van ongerechtigheid te verwijderen. 

Wat de neringdoenden betreft, die in kelders hun 
winkeltje hebben, deze negoties komen in vocrdeeliger 
toestand in eene werkmansstad, waar de neringdoen
den in het midden van hunne klanten leven en waar 
zij in eene behoefte voorzien. Maar de eigenaars dan ? 
het gaat toch niet aan, den eigendom der zooge
naamde „huisjesmelkers", zonder vorm van proces, 
waardeloos te verklaren? 

Het zal daarmede gaan als met hetgeen gebeurt 
in andere deelen der stad; de eigenaars zullen eieren 
kiezen voor hun geld, hunne perceelen verkoopen, 
afbreken of in beteren staat doen brengen, met of 
zonder kelder. Maar in ieder geval moet de kelder 
alsdan tot een ander gebruik dan tot woning dienen 

De bedoelingen van den schrijver samenvattende, 
komen zij hierop neer, dat hij in zijne brochure eene 
duidelijke voorstelling heeft trachten te geven van de 
mogelijkheid, 0111 met een kapitaal waarvan de rente 
2'/ 2 pet. niet te boven gaat, aan de bewoners van 
ruim 3600 onbewoonbare kelders gezonde woningen 
op het grondgebied van Amsterdam te bezorgen, zoo
doende de stad verlossende van een ernstig gevaar van 
besmetting in tijden van epidemische ziekten, en ge
zondheid en geluk te schenken aan ruim 16000 mis-
deelden. 

P R I J S V R A G E N . 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
De afdeeling Leeuwarden van genoemde Maat

schappij heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor het 
ontwerp van een deftig burgerwoonhuis, ingesloten 
tusschen twee belendende perceelen. Er worden een 
prijs van f 25.— en een premie van f 15.—, beiden 
met het diploma der Afdeeling, uitgeloofd, terwijl de 

mededinging zich bepaalt tot bouwkundigen, wonende 
in de provincie Friesland. 

Het programma is op franco aanvraag te verkrijgen 
bij den heer W. C de Groot, architect, Ossekop 17, 
te Leeuwarden. 

Drie bouwkundige leden van de afdeeling Alkmaar 
zullen worden uitgenoodigd als jury op te treden. 

RECLAME-WEDSTRIJD. 
De redactie van „de Clown" heeft een prijsvraag 

uitgeschreven en daarbij de volgende bepalingen ge
steld : 

1. Aan dezen wedstrijd kunnen deelnemen alle 
schilders en teekenaars in Nederland. 

2. Zonder de mededingers te willen binden aan een 
bepaalde branche van industrie, zal de voorkeur worden 
gebracht aan de volgende: a. wijnen en likeuren; 

thee; c. koffie; d. sigaren; e. sigaretten; f. brood; 
g. steenkolen; //. briquetten; *. assurantie wezen; k. 
verlichtingsartikelen; /. bier; m. minerale wateren; 
11. koffers en tasschen; o. vleeschwaren; / . transport 
en verhuizing; q. heeren- en damesconfectie; /'. dag
bladen ; s. velocipedes; /. sportartikelen; //. chocolade-
en cacao; v. verwarmingsartikelen. 

3. Voor de ingezonden teekeningen worden prijzen 
uitgeloofd van 100, 75, 50 cn 25 gulden; de be
kroonde ontwerpen blijven het eigendom van tie 
redactie, terwijl aan de mededingers wordt overge
laten te beslissen, of zij voor dien prijs hun ontwerp 
al dan niet willen afstaan. 

4. Iedere mededinging moet bestaan uit twee tee
keningen, waarvan de eene geschikt moet zijn ter 
reproductie langs photo-zincographischen weg (teekening 
op carton met O.-L inkt), de andere uitgevoerd in 
vijf kleuren, geschikt voor steendruk. De eerste moet 
geteekend worden op grootte van 45 bij 32.5 cM.; 
de tweede van 36 bij J6 CM. 

5. Teekeningen op deze prijsvraag worden inge
wacht vóór 15 December e. k ten kantore van het 
blad, Kerkstraat no. 344. Amsterdam. 

6. De ingezonden teekeningen zullen worden beoor
deeld door een jury van kunstenaars en vertegen
woordigers der verschillende industrieele branches, die 
nader zullen worden bekendgemaakt. 

7. De teekeningen moeten voorzien zijn van een 
motto en verzegeld couvert met hetzelfde motto, 
waarin naam en woonplaats van den inzender. 

8. De ingezonden teekeningen zullen op nader te 
bepalen dag en plaats publiek worden tentoongesteld. 

VEREENKHNG BOUWKUNST KN VRIKNDSCHAP. 
In dc op Dinsdag 1.1.7 Nov. gehouden vergadering der vereeniging 

.Bouwkunst en Vnendsehap trad als spreker op dc heer II. I'. 
Berlnge, architect te Amsterdam, met eene voordracht over 
Bouwkunst-imprcssionisnie onder het motto: „In der Beschrünkuug 
zcigt sieh erst der Meister". Spreker begon met erop to wyzen 
welk enorm verschil onze hedendaagscbo stedenbouw nnnwyst, 
vergeleken met de vele bestaande middciiccuwschc steden, die 
heden-ten-dage nog steeds onze bewondering opwekken, en doet 
de mag: .wat is de oorzaak van onzo grage belangstelling voor 
oude stadsgezichten, wat maakt het mooie van die schilderijen, welke 
even zooveel lovende beelden zijn?" liet antwoordt luidt, dat men hy 
sen nauwkeurige bestudeoring der oude stadsplannen, tot de over
tuiging komt, dat er wel degely'k iets gewilds is op tc merken, een 
artistiek plnu, groot en mooi, wanrby do uitvoering der onder
geschikte elementen juist aan het toeval werd overgelaten; en 
inderdaad, geeft men zich rekenschap van de oorzaak van den 
aangenaam gezelligen, dat is in dit geval aitistiokcu, indruk der 
oude pleinen en straten, dan ligt deze hoofdzakelijk iu de gesloten
heid dor ruimte. Het systeem der stadsuitbreiding van onzen tyd 
is met twee woorden te omscliryven, aan allen wel bekend; alleen 
zy tor zuko aangestipt dat dit systeem juist de grootsto vyand 
is van geslotenheid; een doek met gaten, en liefst zoo groot mo-
gelyk, is zyn kunstwork. Waar vinden wy in onze moderno stodon 
die hoog ombouwde pleinen met een domkerk of raadhuis, ge
beeldhouwde portalen, govonnd tot ingaan, of zwaar geprolilocrde 
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stoepen tot opgaan naar do raadsvergaderingen, on dan telkens 
die aardige uitkykgevcnde straten, stegen en sloppen, kort ge
sloten en daarom, niettegenstaande liet drukke verkeer, rustig voor 
'toog, dat er niet vnn houdt door een verrekijker te zien? 

Spreker zegt niet van plan te zijn een lyst op te sommen van 
allo tekortkomingen der schuldigen aan de esthetische jammeren 
der moderne stadswijken; integendeel, laten wc hiIIijk /ijn en 
zeggen, dat het vraagstuk der stadsuitbreiding, op groote 
schaal don stedelijkcn bureau's heeft overvallen cn te machtig 
bleok voor eene dadelijk goede oplossing, al kan dan ook op vele 
ergerlijkheden worden gewezen, die niet hadden behoeven tc gebeuren 
Er moet worden gevraagd: zyn de middelen, die vroeger tot een 
gezond d. i. esthetisch effect leidden, in den modernen tjjd nog 
van toepassing ? wanneer het tegendeel blijkt, welnu, dan moeten 
andere worden beproefd ; er moet worden vergeleken wat vroeger 
was en wat is. Wjj bemerkon dan dat het karakter der vroegere 
kunstwerken kan worden omschreven met dit ééne woord: 
pittoresk; dat is dc romantische kunst der lange reeks eeuwen 
die achter ons ligt, cn er behoort moed toe de overtuiging uit te 
•preken, dat de kunst die komen moet een geheel andere moet 
zyn dun die geweest is. Dc oorzaak dier overtuiging vond spreker 
in het eigenaardig karakter, dat do bouwkunst onder de kunsten 
inneemt, veroorzaakt door de samenwerking van ideaal en realiteit. 
Deze tweeslachtigheid is oorzaak dat velen de houwkunst niet 
als kunst beschouwen. Niettegenstaande alle kunst subjectiet'is, zoo 
heeft alle kunst een objectieve kern, die men het best nis het eigen
lijke handwerk, het métier, het vak kun quulifieeeren; die kwaliteiten 
worden het duidelijkst uitgedrukt in hetgeen de Duitsche re noemen 
een Nutzbaa en een architectonisch werk, een expressie feitelijk 
een onding, maar begrijpelijk voor onzen modernen tyd. I )c roeping 
van den hedcndaagsclicn architect moet beantwoorden unn den geest 
en de richting van de tegenwoordige maatschappij, waarin hy leeft, 
met een afkeer van alle school; hy moet de tolk worden van zijne 
eigen kracht, zyn eigen ik weergeven, alleen by anderen kijkende 
en loerende, zonder slaafs na tc volgen, en in acht nemen het 
goede en grootsche in dc kunst, hetwelk onze voorvaderen ons 
in hunne monumenten hebben nagelaten. „ Wees n ze//"" is de triomf 
der moderne kunstopvatting. Dit individueele heeft in de schilder
kunst geleid tot een algemeenen karaktertrek iu de wyze van voor
stellen, nl. tot dc impressionistische, d. w. z. tot een voorstelling, 
die liet detail als ondergeschikt behandelt tegenover den grooten 
of algemeenen indruk, dien men impressie noemt. Wat nu bedoeld 
wordt met impressionistische bouwkunst is niet moeilijk te be
grijpen, en daar in onzen tijd met twee groote factoren rekening 
moet worden gehouden, namelijk tijd en geld, gevoelt men wel 
hoe dij een nauwgezette studie die kunstrichting hedentendagc 
op zyn plaats is. Door zorg te dragen dat de totaalindruk van 
een bouwwerk pakt door zyn groote lijnen en verhoudingen, 
kunnen details, waar zy den totaalindruk niet schaden, worden 
weggelaten of spaarzaam versierd worden aangebracht, want de 
tyd voor bestudeering van rijke details wordt deu architect niet 
meer gelaten en last not least het geld heeft men er niet meer 
voor over. De architect, die den tegenwoordigen tyd begrijpt en 
iets artistieks wil maken, gooit van zelf alle ballast over boord; 
Weg! met al die tijdroovendc details, die toch niet naar wensch 
kunnen worden uitgevoerd. Weg.' met nl datgene wat tot den 
grooten indruk van het geheel niets afdoet; alleen gezocht naar 
enkele karakteristieke groote vlakken, begrenzende lynen! de 
architect van heden worde imt*essicnist.' 

Onze voorvaderen ten voorbeeld, toonde spreker aan dat deze 
kunst volstrekt niet nieuw was, en dat ook zy wel degelijk im
pressionisten waren geweest, getuige de breede opvatting iu hunne 
monumenten. 

Nog veel werd door den spreker aangehaald tot verduidelijking 
van zyn betoog, dnt de impressionistische kunst de bouwkunst 
der toekomst is. Do architect van heden brekc met de oude sleur 
van afgezaagde vormen, eerst dan is er prikkel tot absolute ver
eenvoudiging en tot een zoeken naar effect in groote lynen met 
sobere details; en dan zal hy zich rustig gevoelen in een toe
komstige democratische maatschappij, die tot motto in haar schild 
zal voeren, dat alles wat niet tot maatschuppclijken welstand der 
gemeenschap strekt, als misdadig zal worden beschouwd. 

Deze lezing werd door dc leden met onverdeelde aandacht 
gevolgd en de boeiende zeggingskracht en de overtuiging, waar
mede zij door den spreker behandeld werd, lokten ©en langdurig 
applaus uit als bewys vnn oprechte instemming met het ge
sprokene. 

De Voorzitter bedankte daarop in enkele hartelijke woorden den 
spreker, en twyfelde niet of de vele wenken en raadgevingen, 
bier gegeven, zouden wel ter harte genomen worden; hy sprak 
daarbij den wensch uit den heer llerlage, alhoewel oudhekende 
der Vereeniging, nog menigmaal te zullen weerzien. 

Na het balloteeren en voorstellen van eenige nieuwe leden werd 
de vergadering opgeheven, nadat nog besloten was, naar aanleiding 
van een schrijven van het Hoofdbestuur der Maatschappy tot be
vordering der Houwkunst, adhesie te verleenen aan het bekende 
request aan de 21" Kamer in zirfce den Muscumhouw. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' - ( • I I A V E N U A O E . 0|> 53-jurigen leeftijd is hier overleden de heer 

F. J. Th. X. Bcukmun vun der Wyck, oud-hoofdingenieur h(j 
's lands burgerlijke openbare werken in Ned.-lndië. In 1S(>4 ver

trok A an der Wyck naar Indië als odspirnnt-ingonieur van don 
waterstaat en 's lands burgerlijke, openbare werken, en na do ver
schillende klassen te hebben doorloopen, werd hjj in 188" tot 
hoofdingenieur 2c kinase benoemd. In 1890 werd hjj gepensioneerd. 

— Evenals vorige jaren heeft ook nu weder het bestuur dor 
„ \ erecmging van Nederlandsche Stcctifnhrikanten" een statistiek 
ongemaakt van het in ons land gemankt anntal steenen. Hieruit 
blykt, dat dit getnl in 1893 bedroeg 783,757,500, d.i. «2,565,300 
minder dan in 1892. 

— Op do vergadering, door het Koninklijk Instituut vnn In
genieurs op Dinsdag 14 dezer te houden, worden de navolgende 
onderwerpen ann de orde gesteld: 

a. Mededeeling vnn het lid R. 1'. J. Tutein Nolthenius, betref
fende een nnbjj Heusden volgens hot Monier-stelsel gebouwdon 
duiker. 

/'. Voordracht van bet lid Joh. Krap over: 
1°. een veilige ligplaats voor de Scheveningscho vloot, gedu-

reticc meer dan zestig jaren wenschelijk goacht, wordt nu nood
zakelijk ; 

2". hot ontwerp vnn een binnenhnven nabij Schevoningen mot 
een kanaal- cn spoorwegverbinding 's-Ornvonhagc—Hook-van-
Holluad. 

c. Voordracht van het lid M. Symons over den werkkring van 
den gezondheids-ingenieur. 

ASISTEIIIJAM. Zaterdag, 4 November, werd in het gebouw der 
Maatschappij tot bevordering der Houwkunst eene vergadering 
gehouden door eenige architecten, die door de afdeeling „Amster
dam" dier maatschappij waren uitgenoodigd middelen to beramen 
om dc ufdceling tot meerderen bloei tc brengen cn haar krachtig 
optreden, waar dit mocht blyken noodig tc zijn, mogelijk tc maken. 

Dc vergadering had een intiem knrnktcr, wnnrdoor het minder 
passend voorkomt daarvan een uitvoerig verslag tc geven: met 
genoegen kan intusschen worden geconstateerd dat vele architccton 
aan de roepstem gehoor hadden gegeven en men algemeen ovor-
tuigd was dat meerdere samenwerking cn onderlinge waardeering 
wenschelijk waren. 

Staande dc vergadering traden velen tot het lidmaatschap dor 
Afdeeling toe, zoodut het vooruitzicht geopend is dat haar by'een-
konisten drukker bezocht zullen worden, wnnrdoor de verschillende 
behingen ongetwijfeld bevorderd zullen worden. 

HAAIII .EM. Het Museum vnn Kunstnijverheid ontving door bemid
deling van den Minister vnn buitcnlnndschc znken van dc erf
genamen van wijlen draaf 0. M, E. (i. van lijjlandt, buiten
gewoon gezant en gevolmachtigd Minister van II. M. de Koningin 
te honden, het prachtwerk Eastern Carpets, twelve early exam
ples, met boschry'venden tekst van Vincent J. Robinson. 

— Voor dc houtvcrzamcliug ontving het Koloniaal Museum 
dezer dagen bolangrykc bijdragen. Door de Steenkolen-maat
schappij Oost-ltorneo te Amsterdam, werd namelijk een kolossaal 
stuk wortelkont, haar door den Sultan vnn Koetci ten geschenke 
aangeboden, nan het Museum afgeBtaan. Dit wortelhout (van Kajoo 
llcngeris) sehjjnt in groote afmetingen voor te komen, ton 
minste het ontvangen monster is ccn 10 cM. dikke plank van 2 
M. 15 c.M. breed cn 1 M. 70 c.M. hoog, ruw uit den stam ofzy'platcn 
daarvan bekapt. Het gewicht van deze plnnk wordt berekend 
op 600—600 K.(i. Volgens mededeeling vnn de bovengenoemde 
MnntBchnppiJ wordt dezo houtsoort door dc inboorlingen tot hot 
naken vun prauwen aangewend. Dc fraaie teekening van bet 
bout komt overeen met die van het zeldzame echte wortelhout 
van l'terocarpus suxatilis, dut echter nooit in zulke groote af
metingen gevonden wordt. Twee franic stukken vnn deze laatBtc 
houtsoort werden door de Molukschc Handelsvennootschap aan 
onze verzameling afgestaan, evenalB een groot Btuk ebbenhout, 
ijzerhout, lassichout cn een Hink monster Tingoahout van l'tero
carpus indicus. 

Dit hout, ook nog hekend als angsanahout, wordt in Britsch-
Indië andaman redwood of pudouk genoemd: bet is oen uitmun
tend bouwmateriaal, hard cn taai vnn structuur, lnut zich frnai 
bewerken cn is in alle opzichten gelijk to stellen met het Britsch-
ludischo teakhout. Buitendien levert het ccn uitstekend materiaal 
voor geweerkolven en wordt het voor dit doeleinde sedert 1873 
van Birma naur Mndrus uitgevoerd, fïoed toebereid pndockhout 
is geheel ongevoelig voor wisseling van temperatuur cn vocht, 
cn komt dan ook sedert de groote Koloniale cn Indische Ten
toonstelling te Londen iu 1885, geregeld op do Engelscbe markt. 
In 1892 wus de prijs die dnnrvoor te Londen bctnnld werd on
geveer JC 7—10 p. ton, terwijl blokken pndouk in Calcutta 67 
K. p. ton en planken 7li K. p. ton opbrachten. Deze boomsoort 
is ook in onze Koloniën zeer algemeen verspreid in de vlakten 
en lagere bergstreken. 

A R N H E M . Op ccn adres van dc Vereeniging tot restniirntic van 
dc (Iroote of St.-Euscbiuskcrk alhier. om een jaurljjksck subsidie 
uit dc provinciale fondsen nis bijdrnge in de kosten vnn restau
ratic dier kerk, werd op advies vnn (lod. Stntcn met 38tegen 18 
stemmen door dc 1'rovinciule Staten van Gelderland afwijzend 
beschikt. Bij ccn dergelijke aanvrage in 1889 gedunn, om subsidie 
in de kosten van restniirntic der H.-Wiilhurgiskerk te Zutfon, 
waren slechts 10 stemmen vóór het verleenen vim een dcrgelijko 
subsidie. 

' S - H E R T O G E X I I O S C I I . Bjj dc behandeling van ccn voorstel ter voor
ziening in do vacature van hoofdingenieur vnn den provincialen 
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waterstaat, ontstaan door het overlyden van den keer F. 0. Bake, 
werd in do Statenvergadering de wcnschelykhoid betoogd, dat ccn 
ingenieur to Breda cn een tc Eindhoven werd gestationneerd. 
Men achtte dit voor den dienst noodzakelijk cn zelfs voor dc pro
vincie minder kostbaar. Na langdurige beraadslagingen werd be
sloten : 

1». dc jaarwedde van den aim tc stellen hoofdingenieur terug 
tc brengen op de som, oorspronkelijk vastgesteld by besluit vnn 
22 Juli 1875, zijnde /"4000; 

2°. eene oproeping te doen vnn sollieitiintcn voor de openge
vallen betrekking, ten einde dnarna te kunnen overgaan tot het 
opmaken eener nnnbcveling, en 

3». nan (ied. Staten op tc dragen het denkbeeld tc overwegen, 
om ccn ingenieur unn tc stellen op eene jaarwedde van ƒ 2500 
cn een op ƒ2000, en deze te stationecren to Breda of Roz.cn-
daul cu te Eindhoven of Helmond. 

NuMEOEN. Dc heer \V. van de l'oll, gemeente-archivaris alhier, 
deelt omtrent dc voorgenomen opgravingen op het Valkhof, 
waartoe aan Dr. IMath uit Berlijn vergunning is verleend, het 
volgende mede, waaruit het groote gewicht dezer opgravingen, 
uit ccn wetenschappelijk oogpunt beschouwd, blijkt: 

Hot is bekend dut dc zoogenaamde 1'urstondoins Burcht, bij 
de belegering der stad Nijmegen door de Ernnsclicn in 1794 
groote schade leed, wat op den Landdag in Oogstmaand van 
1795 aanleiding gaf tot een voorstel, dat in weerwil van het protest 
der afgevaardigden vanwege de stad Nijmegen, vnn het Rijk cn 
tusschen Mnns cu Waal, werd aangenomen. Deu 9dcn Februari 
1790 werd de Burcht in het openbnur verkocht voor ƒ90,400 cn 
terstond nn don toeslag — zegt In dc Bctouw in zijn bekend ge
schrift : Lotgevallen cn cindclykü ondergang van den vun ouds 

alom vermaarden Borgt binnen Nijmegen werd met een aantal 
vnn meestentijds tusschen do 100 on 150 arbeiders do slooping 
begonnen, cn het werk nlzoo bij aanhoudendheid voortgezet tot 
in Herfstmaand 1797. „En het zoude der moeite waardig geweest 
zijn", voegt hjj erby, „dut by dc ontblooting dc ligging der 
grondshigen nnuwkciirig en meetkundig wus opgenomen, om 
zich ccn begrip der gedaante van dc eerste inrichting tc kunnen 
maken." 

Mr. J. vun Leiincp bejammert liet, dnt zulks niet is geschied 
„dat ware" meent hij „eene hoogst belangrijke bijdrnge tot 
dc geschiedenis onzer oude bouwkunst en tot de kennis vnn dc 
inrichting onzer oudste burchten geweest-. Met Oltninns deelt hij 
diens verwondering, dnt In de Bctouw, die zulke blyken van be
langstelling in deze oudheden gegeven heeft, dit zelf niet heeft 
gedaan of laten doen. Hij was daartoe in do gelegenheid, terwijl 
wij ons hebben moeten behelpen met den plattegrond van J. Illacu 
en Benige oode afbeeldingen. 

Dc heer Hermann uit Kleef geeft in zijn belangrijk opstel: Der 
Palast Kaiser Carls des ((rossen zu Nijniwcgen, opgenomen in de 
Jnlirbücher des Vercins von Altorthuuisfrcundcn im Khcinlnudc, 
Heft LXX.VII, Bonn IS84, zijne hoop tc kennen, dut dc nazaat 
eenigszins zal goedmaken, wat de voorzaat verzuimd heeft. 

1 .v. A: ct.) 

W A G E X I X G K X Voor directeur der Wegcniugsche (insvcrlichting 
maatschappij is uit 45 sollicitanten de volgende voordracht opge
maakt; I'. M. Minncinn Cizn., gnsdirecteur tc Dokkum; A. Camper 
Titsingh, te Wageningcn, oud-gnsdirecteur te Maassluis, cn E. 
Beek, te Zwolle, lit deze voordracht zullen dc uaiideellioudcrs 
Zaterdag 11 dozer ccn keuze doen. 

Aflevering 9 van het Handboek voor 
Jon Meubelmaker (uitgave vnn A. W, Sytholl' 
te Leiden) bevat het slot vun Hoofdstuk VI: 
de zitmeubelen. Voorts wordt in deze urt. een 
begin gemaakt met hoofdstak VII: kasten. 
Het bevat: lo. Inleiding, dc opbouw vun 
kasten. 2. De gewone kast, dc kleerkast. 3. 
De spiegelkast. 4. Dc boekenkast. 5. Het 
buffet, de credence, ti. De sierkust, de kabi-
netkast. 7. Dc zilverkast. 8. Dc keukenkast. 
9. Dc uitstalkast. 10. De pnrnincntcukust. 
II. Ouderwetsehe kasten. 

PERSONALIA. 
— Dc ingenieur le kl. bij dca aanleg 

vaa Staatsspoorwegen op Javn, de heer J. 
M. Sweep, is eervol ontheven van dc opdracht 
tot het doen vnn opnemingen en bet op
maken vun ontwerpen voor ccn spoor
wegverbinding tusschen dc residentiën Ba
tavia en Bantam niet een zijlijn van Batavia 
naar Tullgerung, en geplaatst bij den aanleg 
der lijn Probolinggo -Panaroekan. 

— By Kon. besluit is aan den eervol ont
slagen opzichter van maritieme werken bjj 
's Rijks werf tc Amsterdam, li. Blankevoort, 
verleend dc zilveren cereincdaillc der orde 
vim Ornnje-Nnssau. 

— Door den Minister vnn Waterstaat zijn 
benoemd tot 1 Januari 1895 als buitengewoon 
opzichter: R. Vau der Ploeg, te Amsterdam, 
bij hes bouwen van een stoomgemaal nabij 
dc Oranjesluizen tc Schcllinkwoudc; C. 
Stuurman en J. Kluit by dc verbetering van 
het vaarwater buiten den afsluitdijk bij 
Schcllinkwoudc. 

- Tc Amsterdam is benoemd tot tijdelijk 
oplichter 2e kl. by de publieke werken dc 
heer A. J. van Lohuiz.cn aldaar. 

— Nnnr men ons mededeelt, zal dc beer 
Hissink, thans buitengewoon opzichter bij 
het Merwcdc-kanniil, gedeelte Nielitevecht— 
NieuwcrBluis, met 1 Jan. 1894 als opzichter, 
belust met bet toezicht op dc onderhouds
werken vnn genoemd kuuuiil. worden aan. 
gestcld over het gedeelte Nielitevecht— 
Utrecht. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Leeruur in do natuurkunde, eosmo-

grnphic, scheikunde, werktuigkunde cn tech
nologie, aan de instellingen vnn middelbaar 
onderwijs tc Delft. Jaarwedde ongeveer 
/'2300. Adres tot 15 Nov. ter secretarie der 
gemeente. 

^L. tl v « rtenti ii n. 
Openl>»re 

AANBESTEDING. 
Op H n a i i d n g t l c u S7sten Novem

ber iS'.V.i iles avonds ten 7 ure, zal 
door tie C o ö p e r a t i e v e liouwvorocniging 
„ E M M A K A D E " te 's Gravenhage, in 
het openbaar ineen der lokalen van do 
Leeninrichting in ile Oude Muistraat tv 
's Gravenhage worden aanbesteed: 

het bouwen van 7 
woonhuizen aan de 
Koningin Emmakade. 

Het bestek mot 2 hestekteekeniiigen 
is tegen betaling van f'4. verkrijg
baar bij G E B R O E D E R S J . «X II. V A N 
L A N G E N H I I J S E N te 's (iravenhage. 

Aanwijzing zal worden gegeven op 
Vrijdag Ui November 1893, des mid

dags ten 12 ure. op het bouwterrein. 
Inlichtingen zijn te bekomen hij den 

Architect S. W I J N . Koningsplein 45 te 
's Gravenhage, alwaar op den dag der 
bestelling do biljetten in do bus moeten 
zijn bezorgd voor 5 uur des namiddags. 

H E T H E S T L ' U K . 

AANBESTEDING. 
Door het R E S T U U K van de M A S 

S A L E Z E E S L U I S tv STAVOREN/.A 
op 2 5 N o v e m b e r e. k. des voor-
middags I I uren, in de Sluiswaehters-
woning aldaar worden aanbesteed: 

H e t m a k e n en l everen v u n 
de I J Z K K U M r F . l I t E X i n 
de KeemluiH. 

( K a m i n g /121SO.OO). 
Bestekken zijn te verkrijgen tegen 

betaling van SO C e n t * bij den Secre
taris t6 Stavoren. 

Inlichtingen verschaft de Hoofd
ingenieur S. J . V E U M A E S , te Leeuwar
den, terwijl aanwijzing op hot terrein 

zal plaats hebben den 17 N o v e m b e r 
18!>:i, des vooriniddags 1(1 ure. 

M . II. T U O M P , fgd. Voorzitter. 
A . A L B E R T S , Secretaris. 

Stavoren, 1 November 18113. 
De belanghebbenden tcurden gewezen 

i op den ceranderden datum run aan
wijzing. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op Timiiuttifi den -Ju Oecfêiöet' 

js»:t. des namiddags ten ! ' / • ure 
( ( « r e e u w icht i jd) . zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T K I U I A . M 

in het lokaal naast de wachtkamer 8e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed volgens bestek No. 571: 

H e t veranderen v a n den o n 
derbouw. liet m a k e n , leve
r e n en opste l len v a n d e n 
plaatijV.eren hot enboiiiv 
v a n eene d r a a i b r u g niet 
twee v a « t e bruggen o v e r 
de K e g g e bi j l t i j , . « e n met 
bi jbehoorende m e r k e n i n 
twee percee len . 

H e g r o o t i n g le pereeel / ' 7 0 0 0 
Se perceel ƒ « , • # • . — 

liet bestek met teekening zijn togen 
betaling van ƒ 1 . 5 0 verkrijgbaar aan 
het Centraal Administratiegebouw (lor 
Maatschappij aan het Droogbak tv AM-
sTKiiDAM hij deu Portier ot' op franco 
aanvraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) 
aan het Bureau W e g vn Werken , 
kamer 154 . 

Aanwijzing geschiedt als in het bestek 
vermeld. 

De Kaad vau Administratie, 

Het Gedelegeerd lid 
li. V A N H A S S E L T . 
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Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g den 4n D e c e m b e r 

I S O » , des namiddags ten l'/a ure 
( t . rcc t iwieht i jd ) . zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M . 
in liet lokaal naast de vachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestihule), worden aan
besteed volgens bestek No. ö(>2 : 

• let m a k e n v a n een dubbe le 
Mteenen wae l i t c r swon ing 
X o . 43 bi j K . J l . llH.i <>:{ en 
het a f b r e k e n v a n de dub
bele steenen wuelitersna-
ii i n » X o . 50 b i j K . M . 
I I.O.'tS a a n den spoorweg 

A J I H T E It D A • - R O T T E R-
D A J I . 

I tegroot ing / ' M M . 
liet bestek is tegen betaling van 

/"0.75 verkrijgbaar aan het Centraal 
Administratiegebouw <ler Maatschappij 
aan het Droogbak te AMSTERDAM, lnj 
den Portier of op franco aanvraag met 
toezending van liet bedrag in postwis
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van het bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aan het bureau Weg 
en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in liet be
stek vermeld. 

De Raad van Administratie, 
Het Gedelegeerd lid 

It. V A X II A S S K L Ï . 

HollandscheIJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op 31 iinnditg den '47 X o v e n i b e r 

IKO.'t. des namiddags ten 1'/•-• ure 
( t . ree i twirht i jd) . zal in het Cen-
trual Personenstation te AMSTERDAM, in 
liet lokaal naast do wachtkamer .'ie 
klasse (ingang Vestibule), worden aan-
bcstek volgens bestek Xo. öliH : 

H e t m a k e n v a n A b r i s voor 
h a l t e n o » de spoorwegen 
A M N T K R R A M - R O T T E R 
D A M en A M S T E R D A M — 
H I I . V K R K I M l T R K C H T 
i n JS perceelen. R e g r o o t i n g 
perceel 1 f 1700.— percee l 
II fUM 

liet bestek is tegen betaling van 
ftt.VS verkrijgbaar aan het Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te A M S T E R D A M , bij 
den Portier of op franco aanvraag niet 
toezending van het bedrag in post-
wil of postzegels {aau aanvragen zonder 
bijvoeging van lot bedrag wordt geen 
gevolg gegeven 1 aan liet bureau Weg 
en Werken, ka nier 154. 

Aanwijzing wordt gedaan uls in liet 
bestek is vermeld. 

Dc Rand van Administratie, 
Het Gedelei/ecrd lid 

B . V A X H A S S E L T . 

Schoolbouw. 
B U R G E M E E S T E R cn W E T H O U 

D E R S der Gemeente EDE brengen 
ter openbare kennis : 

dat op Z a t i i r d a g den '4 Decem
ber a.». des voormiddags e l f uur ten 
gemeentehuize te E r a in hetopenbaar 
zal worden aanbesteed : 

l iet a a n b o u w e n Aan twee lo-
ca len a a n de openbare 
school te t i ic ldersrh Vee-
n e n d n a l met b i j l e v e r i n g 
v a n m a t e r i a l e n , arbc ids -
loonen en t r a n s p o r t e n , 

l iet bestek met voorwaarden en tee
kening ligt ten gemooiltoliuize ter in
zage, en is alsdan tegen betaling van 
/"0.50 verkrijgbaar van af den 13 
Xoveniber a. s. 

Aanwijzing op liet terrein op Zatur-
dag 2.r> November a. s. voorin, elf uur. 

HollandscheIJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
O p j t t a a t u t a a d o n In December 

1893, dos namiddags ton l ' / i ure 
(<» reen wielt t ijd), zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T K K D A M , in 
hot lokaal naast dc wachtkamer 3c 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed volgens bestek X o . 573 : 

H e t m a k e n van een bijge
bouw v o o r lan ip i s ter ie , 
m a g a z i j n en conducteurs-
k a m e r en het verbreeden 
v a n een gedeelte p e r r o n 
op het stat innsci i iplace-
ment H O E K V A X H O L 
L A N D . 

R e g r o o t i n g f 5850.— 
Bestek is tegen betaling van 
verkrijgbaar aan het Cen-

traal-Administratiegebouw der Maat
schappij aan liet Droogbak to A M S T E R 
D A M , bij deu Portier, of op franco aan
vraag met toezending vnn het bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven) aan 
bet Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als iu bet be
stek vermeld. 

De Rand van Administratie. 
Het Gedelegeerd lid 

R. V A N H A S S E L T . 

/'I 
liet 

Mtoomm tl urtegel f a b r i e k 

SYBRAND TJALLINGII,Harlingen, 
levert Poreoleinivltte Mum-tegeltjes 
13 X 13 e*'2-. 1 5 X 15 cM'-. achtkante 
Tege ls met inlegstukjes in diverse kleu
ren en vele soorten geschilderde Tegels , 

siteik concurrecrende l'eij/.en. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
O p . d e n '49\\ Worember 
ÊH93 des namiddags ten 1' •• ure 
( ( •reenwicht i jd) , zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M , in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed volgens bestek No. 57^. 

H e t m a k e n v a n een dubbele 
s teenen w o n i n g v o o r sta-
t ionsi inibte i inrei i met bij-
bchoorr i tde w e r k e n , a a n 
den toegangsweg op het 
emplacement L I C I I T E X -
V O O R R E - 4 . J R O H X L O v a n 
den spoorweg % l ' T I ' H K X -
W I X T E R S W I . I K . 

R e g r o o t i n g f H700 . 
Het bestek is tegen betaling van 

ft, — verkrijgbaar aan het Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan bet Droogbak te A M S T E R D A M bij 
den Portier of op franco aanvraag met 
toezending ran het bedrag in posticis-
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van bet bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aan het bureau Wpg 
on Weiken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vermeld. 

De Raad van Administratie. 
Het Gedelegeerd lid 

R. V A N H A S S E L T . 

V 1 T R A Ü X G L A C I E R 
< Itnmii versiert nis) 

duur/aam en schooner dan gebrand glas, 
voor K e r k e n . Huizen , Mc holen, Werres 
Horren , enz. 
AMSTERDAM. J . L . V A X R U T H , 
lleulingstr. 5. Behanger. 

G. H. MOORS, 
Beettlhoinrer. 

I T R K C H T . O u d e g r a c h t A 1 0 » . 
R E S T A U R E E R T antique meubelen. 

XI K I ' W K U I H K I . K . \ worden naar den 
eiseh dier tijd en bij verkiezing naar teeke
ning vervaariligd. 

P e l t & Co. 
nOTTKItn til. G l a s h a v e n 41. 
'o-nnSVH. K a n a a l D O » . 
Handel in oliesoorten bouwmaterialen. 

V E R H A X D K I M T E X volgens de 
A . V . levert 

H I L L E N EN C ° . 
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H E T HUIS DER FAMILIE C A R D I N A A L 
T E GRONINGEN. 

(Met eene Plaat) 

Dit huis, staande in de Oude Kijk in 't Jatstraat, 
enkele huizen van de bekende sociëteit De Harmonie, 
is kortelings in handen van een banketbakker over
gegaan en zal geheel worden afgebroken Hoewel er 
eenige hoop bestaat, dat de rechterhelft misschien op 
de een of andere wijze bewaard zal blijven, is het 
toch te betreuren, dat wederom een getuige van den 
fraaien bouwstijl onzer vaderen uit zijn omgeving 
verdwijnt, om misschien slechts als museumobject 
(volgens de uitdrukkingswijze onzer oostelijke naburen) 
bewaard te blijven. 

De rechterhelft van het gebouwtje dagteekent, blijkens 
het jaartal boven in den gevel, uit het jaar 1559. Een 
tweede jaartal bevindt zich aan een der halfzuilen van 
de benedenverdieping, doch is wegens de talrijke gele 
verflagen niet meer te lezen. De linkerhelft schijnt 
jonger; niet alleen in de tegenwoordige uiterlijke 
gestalte, maar ook in het inwendige van het huis is 
zij niet zoo zwaar en soliede gebouwd als het rechter 
gedeelte. Daar dit evenwel geen deur heeft, noch 
blijkbaar ooit gehad heeft, moet er links ook wel 
een ander gedeelte gestaan hebben. 

Uit een architectuur-historisch oogpunt is dit ge
bouw niet alleen voor Groningen, maar voor ons 
geheele land van het hoogste gewicht. Het is een 
der weinige nog bestaande in den zuiver renaissance
stijl van 't midden der 16e eeuw opgetrokken ge
bouwen. Op een basis van arduinsteen verheffen zich 
twee rijen van vier halfz lilen, elk met drie vensters 
ertusschen, de ondersten in Dorischen, de bovensten 
in Jonischen stijl. Allen zijn in het onderste derde 
gedeelte met vlakke reliefs versierd en dragen een 
antikiseerend fries. De halfzuilen en pilasters van het 
topgeveltje zijn in Korinthischen stijl. Links, rechts 
en boven het raam ziet men in medaillons de bustes 
van Koning David, Alexander den Groote en Karei 
den Groote en haut relief, meer als representanten 
van de oud-testamentische, Heidensche en Christelijke 
koningsmacht dan (zooals Galland meent) als een 
indirect kompliment voor Karei V gedacht, die in 

1559 reeds vier jaren de heerschappij over onze ge
westen aan zijn zoon Philips II had overgedragen. 

De spits van het geveltje werd vroeger versierd 
door een statuette, die - zijn wij wel ingelicht —• 
thans in het Provinciaal museum van oudheden be
waard wordt. Links en rechts ziet men eerst voluten, 
daarboven twee kleine liggende gestalten aangebracht. 
Behalve de vensters, die in den loop der tijden ge
moderniseerd zijn en de dikke verflaag, waaronder 
vele fijnheden der ornementen verborgen zijn, is het ge
bouwtje volkomen intact. Inwendig daarentegen biedt 
het hoegenaamd niets bezienswaardigs meer. 

Bijgaande plaat is vervaardigd naar eene photo
graphic uit het atelier van den photograaf Joh. G. 
Kramer te Groningen. 

D. G. 

IMPRESSIONISTISCHE BOUWKUNST. 
Reeds vroeger werd in dit blad melding gemaakt 

van de pogingen, die door de jongere Nederlandsche 
bouwkunstenaars in het werk worden gesteld, om tot 
een nieuwe, echt moderne richting in de bouwkunst 
te geraken. 

Het moet erkend worden, de bouwkunst komt in 
deze wel een weinig met de nachtschuit. Waar de 
schilders reeds lang over het „impressionisme" heen 
zijn, om thans op de voor het profanum vulgus onbe-
stijgbare hoogten van het „symbolisme" te verwijlen, 
waar de litteratoren, de thans beruchte „jongere gene
ratie", proza en poëzie wisten te scheppen, die aan 
schoonheid, doch ook aan onduidelijkheid niets te 
wenschen overlieten, daar sukkelde de bouwkunst nog 
maar altijd op de oude, platgetreden paden voort. Dit 
zal nu, den Goden zij dank, anders worden. Wij 
zullen, het werd te Rotterdam door een der meest 
bekwame jongeren uitgesproken , ook impressionis
tische bouwkunst krijgen. 

In afwachting van de voltooiing van het eerste 
bouwwerk, dat ons die impressionistische richting zal 
te zien en te bewonderen geven, moge hier het een 
en ander over de indrukkunst een plaats vinden. 

Wat placht men, indertijd, onder de „impressio
nisten" in de schilderkunst te verstaan? Het waren 
diearenen, welke in hun werken den indruk wilden 
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wedergeven, welken zij, op i't'n oogenblik, van dc 
natuur gehad hadden. Men kan dus zeggen, dat zij 
met meer of minder geluk poogden den beschouwer 
hunner stukken deelgenoot te maken van het vizioen , 
dat hun geestesoog aanschouwde. Bij een dergelijk 
vizioen komt het, natuurlijk, op details niet aan, cn 
het is dan ook te verklaren, dat men bij eene derge
lijke schilderij soms niet wist of men een boom, .een 
koe of een man zag. Al te nuchtere toeschouwers 
hebben zich soms over deze onduidelijkheid geraakt 
getoond, doch onzes inziens ten onrechte, daar de 
schilder zijn werk niet voor dergelijke philisternaturen 
gemaakt had. 

In zekeren zin is de bouwkunst, hoe vreemd dit 
ook misschien moge klinken, altijd impressionistisch 
geweest. Wel kan de bouwmeester niet, als de schilder, 
den indruk van iets, dat hij werkelijk gezien heeft, 
den beschouwer mcdedeelen, doch wij zouden willen 
beweren, dat hij nog „intenser" impressionist is, daar 
hij, zoowel in zijn ontwerpen als in zijn uitgevoerde 
scheppingen , den beschouwer onder den indruk brengt 
van hetgeen hij alleen in zijn kunstenaarsziel met zijn 
geestesoog heeft gezien. Vandaar dat het dikwijls een 
genot is de eerste schetsen, die door een begaafd 
man voor een bouwwerk van beteekenis gemaakt 
zijn, te beschouwen. Dc los daarheen geworpen krab
bels en vegen geven zulk een duidelijk inzicht in den 
scheppingsarbeid van den kunstenaar. Zij zijn impres
sionistisch in den goeden zin des woords. 

Ken dergelijke schets, hoe artistiek ook, heeft echter 
voor een bouwmeester slechts betrekkelijke waarde, 
en wij achten het een zeer bedenkelijk verschijnsel, 
dat velen der jongeren het maken van zulke krabbels 
als het hoogste, wat de bouwkunst vermag, aanzien. 

Zal toch het bouwwerk uitgevoerd worden, dan is 
het noodig dat de schets op grooter schaal worde 
uitgewerkt, dat details op een tiende, ja ten slotte 
op de ware grootte gemaakt worden. Deze details 
kunnen, met den besten wil, niet impressionistisch 
behandeld worden, doch moeten daarentegen aan dui
delijkheid niets te wenschen overlaten. Wij meenen 
dus te hebben aangetoond in hoeverre er van impres
sionisme in de bouwkunst sprake zal kunnen wezen, 
en zijn zeer benieuwd naar het eerste bouwwerk, dat 
ons van ons ongelijk in deze zal overtuigen. 

Men kan, na het bovenstaande, overtuigd wezen, 
dat wij van de invoering eener impressionistische 
bouwkunst, zooals ons te Rotterdam werd aange
prezen , niet veel verwachten. Moet dan de architectuur 
maar op de afgetreden paden blijven voortgaan? Dit 
is onze bedoeling volstrekt niet; integendeel, wij zou
den meenen, dat zij verder van het bestaande moet 
afwijken, dan de Rotterdamsche spreker bedoeld 
schijnt te hebben. Niet bij het impressionisme, dat al 
min of meer „vieux jeu" is, doch bij het symbolisme 
moet de bouwkunst zich aansluiten. Het symbolisme 
is niet in strijd met haar wezen, en zij kan daarvan 
veel meer partij trekken, dan men wel meenen zou. 
Als voorbeeld wijzen wij op de katholieke richting 
in de bouwkunst, die, dank zij het ijverig vooraan-
gaan van Dr Cuypers, zulk een hooge vlucht genomen 
heeft. De Christelijke symboliek is door haar tot 
nieuw leven gekomen; elk ornement, dat een thans 
opgerichte katholieke kerk te aanschouwen geeft, 
heeft een symbolische beteekenis. 

Wat nu bij een katholieke kerk mogelijk is, moet 
ook bij ieder ander bouwwerk mogelijk zijn. Onze 
leuze moet zijn ,geen ornement, of het moet op de 
bestemming van het gebouw betiekking hebben". 

Men meene niet, dat dit een leus is, aan de mid

deleeuwen ontleend. Om slechts een voorbeeld uit 
lateren tijd te noemen, wijzen wij op het prachtige 
Amsterdamsche Raadhuis, waar geen de minste ver
siering is aangebracht, die niet symbolisch en toe
passelijk is. Ook op de talrijke gevclsteenen onzer 
zeventiende-eeuwsche gevels mag gewezen worden. 

Nu weten wij wel, dat het heel wat studie vereischt, 
om een symbolist te worden. Heidensche en Ger-
maansche mythologie, Christelijke symboliek, heraldiek 
en plaatselijke overleveringen dienen dan grondig be
studeerd te woiden. Wij meenen echter niet te veel te 
eischen, indien wij van onze jongere bouwkundigen 
vorderen, dat zij hunne studiën in deze richting zullen 
uitbreiden. 

C O M P I È G N E. 
De meeste reizigers, die uit het Noorden naar 

Parijs gaan, herinneren zich Compiègne, niet anders 
dan als een oud station, waar slechts met moeite 
eenige verversching te verkrijgen was, en waar de 
waggons, die gedurende het eerste deel der reis nog 
enkele open plaatsen hadden, zoodat men althans 
de beenen kon uitstrekken, geheel gevuld werden 
door de talrijke Parijzenaars, die nog voor den 
avond hunne woonsteden wilden bereiken. 

Wie er is afgestapt, zal aanvankelijk eenige teleur
stelling ondervonden hebben. De banale moderne 
huizen. de stoffige kaden van de Oise zijn zeker 
niet geschikt om den reiziger, die naar iets interes
sants zoekt, te bevredigen. 

Is men echter de groote brug, die over de rivier 
naar de eigenlijke stad leidt, overgegaan, en de Rue 
de Solférino doorgeflaneerd, dan verandert alles. Gij 
zijt dan in de nabijheid van het allerliefste raadhuis, 
de kerk St. Jacques, het bekende paleis, en eenige 
andere belangwekkende gebouwen. 

Uit sommige overblijfselen kan men opmaken, 
dat de stad vroeger nog veel interessanter geweest 
moet zijn. In kromme nauwe straatjes zijn nog hier 
en daar oude gevelfragmenten te vinden; dc nieuwe 
kaarsrechte avenues, die vooral onder het tweede 
Keizerrijk schijnen aangelegd te zijn, hebben heel 
wat schilderachtigheid doen verdwijnen. 

De kerk van St. Jacques schijnt in hoofdzaak nog 
uit de 13e eeuw te dagteekenen; zij heeft in platte
grond den vorm van een kruis. De betrekkelijk zeer 
eenvoudige details hebben een vroeg-Gothisch karakter. 
Alleen de hooge toren, aan de westzijde geplaatst, 
is blijkbaar pas in de vijftiende eeuw gebouwd. In 
vele opzichten brengt hij den Tour St.-Jacques te 
Parijs in herinnering; de silhouet is echter anders, 
wat veroorzaakt wordt door het Renaissance koepeltje 
met balustrade, dat, misschien in de zestiende eeuw, 
op den toren geplaatst werd. De kerk bevat twee 
altaarstukken van Philippe de Champaignc; de af
sluiting van een der kapellen moet oorspronkelijk de 
balustrade om het ledikant van Lodewijk XIV ge
weest zijn. 

De kerk van St. Antoine is ook uit de 13e eeuw 
afkomstig, doch in de vijftiende en zestiende eeuw 
blijkbaar geheel verbouwd. De westelijke gevel, die 
door twee lage achtkante torens geflankeerd wordt 
is een zeer fraai voorbeeld van den flamboyant-stijl. 
De kapellen om het koor vertoonen de eigenaardige 
vermenging van Gothiek en Renaissance, die men 
ook bij St. Eustache aantreft. In de kerk staat een 
zeer oude doopvont, die uit dc in 1793 verwoeste 
kloosterkerk van St. Corneille afkomstig is. 

Het fraaiste gebouw der stad is zeker het raadhuis, 
omstreeks 1500 gebouwd. Het herinnert in vele op-
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zichten aan de Nederlandsche en Belgische voorbeelden 
van dien tijd en is in zuiveren laat-Gothischen stijl 
opgetrokken. Om symmetrie hebben de kunstenaars, 
die het ontwerp maakten, zich niet bekommerd; de 
deur b.v. is aan een der zijden, onder een klein 
raam gemaakt, terwijl ook de vensters niet juist in 
de assen staan. De raamomlijstingen zijn zeer rijk; 
op de eerste verdieping ziet men een nis met het 
ruiterstandbeeld van Lodewijk XII. Uit het hooge 
leien dak rijst een zware belfrood, terwijl ook op de 
hoeken kleine torentjes zijn aangebracht. liet geheel 
is met veel zorg en goeden smaak gerestaureerd. In 
het gebouw is een verzameling van oudheden te zien. 

Wij hebben nu de stad bezichtigd en begeven ons 
naar het kasteel. Breede lanen leiden erheen en wij 
zien het reeds in de verte voor ons. Het is uitgestrekt 
genoeg, doch het maakt toch geen bijzonder groot-
schen indruk. De gevel aan de zijde van het terras 
is meer dan tweehonderd meter lang, en erg ver
velend. Toch heeft een architect van naam, Gabriel, 
in het midden der achttiende eeuw het gebouw op
getrokken. Wij werden onwillekeurig aan het Am
sterdamsche Paleis van justitie herinnerd, toen wij 
den gevel beschouwden. Even dor klassiek, maar door 
de grootere lengte nog eentoniger, doet het paleis 
te Compiègne zich voor. 

Ook van binnen maakt het gebouw een kouden 
indruk. Men ziet daar schilderijen van meesters van 
den tweeden, ja derden rang; gobelins, die niet tot 
de besten in hun soort behooren; Sèvres-vazen, in 
den trant van Louis Philippe en alles behalve fraai; 
meubelen, die meer door rijkdom dan door schoonheid 
uitmunten. 

Niets herinnert meer aan de smaakvolle perioden 
toen Madame du Barry of Koningin Marie Antoinette 
hier heerschten. Alleen het eerste en het tweede Kei
zerrijk hebben hun stempel op de versieringen in de 
vertrekken gedrukt. 

Men gaat door zalen, ingericht naar de plannen 
van Percier en Fontaine, droog, correct, doch tevens 
min of meer heroïek, aan het oude Rome herinnerend. 
In het bijzonder de feestzaal mag hier genoemd wor
den; zij is geheel aan de verheerlijking van den 
grooten Corsikaan gewijd. Het plafond, dat door 
twintig kolommen, aan die van Paestum herinnerend, 
gedragen wordt, prijkt met schilderijen van Girodet, 
die 's Keizers overwinningen ten onderwerp hebben. 
In denzelfden geest zijn de bibliotheek en 's Keizers 
slaapkamer behandeld. 

De vertrekken, onder Napoleon III ingericht, zijn 
alleen in zooverre interessant, als zij een getrouwe 
afspiegeling geven van den luchthartigen, en toch niet 
kunstvollen geest, die onder het tweede Keizerrijk 
heerschte. Wanneer men al de banale luxe, welke 
Keizerin Eugenie tentoonspreidde, beschouwt, wordt 
men onwillekeurig gedrongen vergelijkingen te maken. 
Zeker was b.v. de tijd van Lodewijk X V uit een 
oogpunt van zedelijkheid niet veel beter, ja wellicht 
nog erger dan de periode van Napoleon III. Wat 
echter van de regeering van den eersten Vorst gezegd 
moge worden, niemand zal willen ontkennen dat 
toen de frivoliteit als het ware gewijd werd door de 
hooge kunstuitingen, waartoe zij de aanleiding was. 
Deze wijding mist echter de tijd van het tweede 
Keizerrijk ten eenenmale; wie de zalen van het kasteel 
doorloopt, kan dit ten duidelijkste opmerken. 

Toch bevorderden de Keizer en ook de Keizerin 
op hun manier de kunst. Het was vooral Viollet le-
Duc, die bij hen in de gratie was, doch daar deze 
meer archeoloog, raisonneur en handig teekenaar, 

dan wel scheppend kunstenaar was, kon hij niet den 
vader van een Napoleon III-stijl wezen, zooals b.v. 
Oppenord en De Cotte dit van den Louis XV-stijl 
waren. 

Hoe de keizer de kunst beschermde, kunt gij zien, 
indien gij een uitstapje in het schoone bosch van 
Compiègne maakt. Gij gaat de Avenue des Beaux 
Monts in, volgt deze prachtige laan tot het eind, en 
komt dan langs de route du Vieux Moulin te Pierre
fonds. Beuken en eiken van grooten ouderdom werpen 
hier hun verkwikkende schaduw, en zoo bereikt gij 
den vijver van Baligny. Het kasteel van Pierrefonds 
is dan nog voor het oog verborgen, doch bij een 
kromming van den weg ziet gij het plotseling voor u. 
Het ligt op een vooruitspringenden heuvel, en wordt 
overal door droge grachten omgeven. Acht geweldige 
torens verdedigen het; zij worden naar de krijgs
helden , die het meest beroemd waren, genoemd, 
nl. Karei de Groote, Caesar, Artus, Alexander de 
Groote, Godfried van Bouillon, Josua, Hector, en 
Judas Macchabeus. De donjon prijkt met beelden 
van St. Michiel en St. Joris 

Overal ziet men machicoulis en kanteelingen, en 
het geheel heeft een zeer krijgshaftig uiterlijk; een 
modern koepelfort toont er niets bij. Toch zou zelfs 
een tweede luitenant der genie om dit bouwwerk 
lachen, en het een dwaasheid vinden , dat men daar
voor zes millioen heeft uitgegeven. Ook ons is het 
niet duidelijk, wat men wel met den bouw van dit 
kasteel heeft voorgehad. Al de wetenschap (misschien 
loopt er ook wel wat van St. Anna onder), die Viollet-
le-Duc daaraan besteed heeft, blijft voor het groote 
publiek toch een gesloten boek. Voor een bepaald 
doel is het gebouw niet geschikt, daar wel nimmer 
een hoofd der Eransche Regeering daar zal willen 
wonen. Zelfs voor den oudheidkundige is het gebouw 
van geen waarde, daar het alles slechts.... Viollet-
le-Duc is wat men ziet. 

De binnenplaats van het kasteel maakt een zeer 
aangenamen indruk. Hier is, door de rijke details van 
de 15e-eeuwsche Gothiek, een geheel ander effect 
verkregen, dan men, als men het kasteel van buiten 
ziet, zou vermoeden. Wij willen hier in het midden 
laten of een I5e-eeuwsch bouwmeester het geheel 
niet anders zou behandeld hebben en of hier en daar 
de 19e eeuw niet wat al te duidelijk om een hoekje 
komt kijken. 

De kapel van het kasteel komt op deze binnen
plaats uit; het schijnt dat deze kapel nog voor een 
deel in wezen was, toen de restauratie begon. Een 
der beelden, een pelgrim, moet Viollet-le-Duc zelf 
voorstellen. Van de zalen in het kasteel zijn er slechts 
eenige voltooid; de meesten vertoonen nog hunne 
naakte muren. In sommigen echter is de decoratie 
aangebracht. De ridderzaal heeft een houten gewelf, 
zooals wij dat in Nederlandsche kerken zien; de 
zware koppelbalken, die wij gewend zijn, ontbreken 
hier echter. De zeer monumentale schoorsteen is met 
zes vrouwenbeelden in nissen versierd; het moeten af-
beeldselen zijn van Keizerin Eugenie en hare hofdames. 

Wanneer men dit spiksplinternieuwe middelecuwsche 
kasteel verlaat, kan men de gedachte niet onder
drukken, dat de millioenen, die Napoleon III daaraan 
besteed heeft, vrijwel weggeworpen geld zijn geweest. 
De Keizer had ongetwijfeld beter gedaan, indien hij 
het geld gebruikt had om de werkelijk begaafde 
kunstenaars, die onder zijn bestuur werkzaam waren, 
te steunen, in plaats van deze uit den aard der 
zaak onvruchtbare archeologische proefneming te doen. 
Viollet-le-Uuc heeft zich in zijn Dictionnaire een mo-
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nument gesticht, grootscher dan deze restauratie, 
die hem bij het nageslacht vermoedelijk niet tot veel 
roem zal strekken en die slechts beschouwd zal 
worden als de verwezenlijking van een vorstelijke 
gril, als het liefhcbberijwerk van een bouwmeester-
archeoloog. 

Te Picrrcionds-les-Bains zijn talrijke hotels, waar 
gij gelegenheid vindt van uwe vermoeienissen uit te 
rusten. Gij vindt daar ook rijtuigen, die u naar 
Compiègne terugbrengen, waar gij den trein gereed 
vindt staan , om u weder naar Parijs terug te voeren. 

KONINKLIJK INSTITUUT V A N INGENIEURS 
Het Instituut hield een vergadering op Dinsdag 

14 November j.1. in het lokaal Diligentia te 's-Gra
venhage, die door een honderdtal leden en een geïn
troduceerde bijgewoond en te elf uren door den 
president W. F. Leemans geopend werd. Deze herdacht 
een viertal leden, die sedert de vorige vergadering 
door den dood aan het Instituut waren ontvallen, 
met name de gewone leden H. G. C. van Dorp, C. 
W. Verloop, F. C. Bake en F. J. T. N. Beukman 
van der Wijck. 

Hierna kwamen dc notulen der Instituutsvergadering 
van 12 September jl. ter sprake, welke, zooals men 
zich zal herinneren, uitsluitend was gewijd aan de 
bespreking van het voorloopig ontwerp eener open 
verbinding van Amsterdam met dc Noordzee, van 
het lid A. Huet. Wij besloten ons verslag omtrent 
die vergadering met de vraag te stellen of dc heer 
Huet de bezwaren, tegen zijn ontwerp ingebracht, 
zegevierend had bestreden en voegden eraan toe, 
dat wij de officièele notulen van die vergadering met 
belangstelling te gemoet zagen. 

Tot ons leedwezen werd tegen die notulen een 
protest ingediend door het lid H. E. de Bruyn, die 
de juistheid van hetgeen daarin voorkomt wat betreft 
hetgeen als antwoord op zijne bezwaren door het lid 
Huet is in het midden gebracht en dat, gelijk van 
zelf spreekt, met voorkennis van dezen is te boek 
gesteld, op verschillende punten betwistte. Was over 
het algemeen de indruk van de gehouden discussiën 
deze, dat de van verschillende zijden ingebrachte 
bezwaren, zoowel wat het technisch als wat het 
financieel gebied betreft, ver van voldoende waren 
wederlegd, het thans daaromtrent ingebracht bezwaar 
maakt dc beoordeeling nog moeilijker en de be
wering van een der sprekers van 12 September, dat 
wat de technische levensvatbaarheid van het plan 
betreft, we een belangrijke schrede zijn verder ge
komen , zal nu wel met eenig voorbehoud dienen 
te worden begroet. 

Blijft alsnog het geheele plan der open verbinding 
in de lucht zweven, in de thans gehouden vergadering 
bewoog men zich meer op practisch terrein, al was 
er ook thans sprake van een ontwerp, gelijk zoo 
straks zal worden medegedeeld. 

Wederom waren vele geschenken ontvangen. 
De president deelde mede, dat aan de verzameling, 

die van wege het Instituut naar de wereldtentoon
stelling tc Chicago was gezonden, blijkens daaromtrent 
van de K egecringscommissie ontvangen bericht, twee 
bekroningen waren ten deel gevallen. 

Voorts deelde de president het een en ander mede 
omtrent het onlangs verschenen Jaarboekje voor 1894 
en een paar daarbij behoorende, geheel opnieuw be
werkte bijlagen. 

Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in het 
9de district waren de gewone waarnemingen aan Den 
Helder en de opgave omtrent de in 1893 gedane 
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meting aan het strand in de provincie Noordholland 
ontvangen. 

De eerste spreker van deze vergadering was het lid 
R. P. J. Tutein Nolthenius, die eene uitvoerige voor
dracht hield over een nabij Heusden volgens het Monier-
stclsel gebouwden duiker. Dit stelsel, dat vooral in 
de laatste jaren in toepassing is gekomen en ook her
haaldelijk in het Tijdschrijft van het Instituut is ter 
sprake gebracht, bestaat, gelijk men weet, uit een 
ijzeren netwerk in nauwe verbinding met een omhulsel 
van beton. Spreker deelde mede, dat de uitvinder 
oorspronkelijk een tuinman was, die deze samen
stelling had uitgedacht ten einde aan de bakken van 
de planten een meer soliede en tevens lichtere con
structie te geven. Het duurde niet lang of voor dit 
stelsel, meer of min gewijzigd, werden in het buiten
land allerlei patenten genomen en vaak op vrij on
wetenschappelijke wijze in toepassing gebracht, totdat 
eene Bcrlijnschc firma C. A. Weiss & Cie., na 
daarmede uitgebreide cn nauwkeurige proeven te 
hebben genomen, een patent verkreeg, dat over een 
paar jaren zal zijn verstreken en waarmede zij de 
zaak in het groot toepaste, zoodat b. v. in den loop 
van 1891—92 reeds 71 bruggen voor gewoon verkeer, 
2 spoorwegbruggen, 20 duikers enz. volgens dit 
stelsel door haar waren aangelegd , terwijl het is te 
verwachten, dat na het verstrijken van gemelden 
termijn de toepassing nog op meer uitgebreide schaal 
en ook goedkooper zal kunnen plaats vinden. 

In de samenstelling werken ijzer en beton een
drachtig samen bij de druk- en de trekspanningen, 
groote onderlinge adhesie wordt hierbij verkregen, 
gelijke uitzetting bij verschillende temperaturen, terwijl 
het ijzer, dat op geenerlei wijze, hetzij langs gal-
vanischen. hetzij langs anderen weg is behandeld, 
zoo fijn mogelijk in het beton wordt verdeeld. De 
benoodigde materialen kunnen , zooals van zelf spreekt, 
gemakkelijk ter plaatse van den bouw worden aan
gevoerd, terwijl een ander voordeel hierin is gelegen, 
dat het gebezigde ijzer, dat geringe afmetingen heeft, 
zich gemakkelijk laat buigen en daaraan alle gewenschte 
vormen kunnen worden gegeven. 

De door den spreker gebouwde duiker en de daarbij 
gevolgde bouwwijze werden, met verwijzing naar de 
talrijke tentoongestelde teekeningen, in de bijzonder
heden beschreven, waarbij ook vrij breedvoerig de 
formules bcreffende druk en uitzetting werden ter 
sprake gebracht. 

Spreker was van oordeel, dat dit stelsel voor vele 
doeleinden aanbeveling verdient, bv. voor beschoeiings
muren, rechtstandsmuren, vooral voor bruggen wegens 
de veiligheid tegen roesten en ook voor gewonen 
huishouw. Spreker vertoonde een afbeelding van een 
volgens dit stelsel in Kamerun gebouwd administratie
gebouw met gevangenis. 

I Iet lid J. M. K. Pennink meende te moeten be
twijfelen , of de volgens deze samenstelling gebouwde 
werken van langen duur zouden zijn. Hij zou vreezen, 
dat door ongelijke uitzetting cn krimping bij verschil
lende temperaturen allicht scheurtjes in het cement 
zouden ontstaan, die gaandeweg zouden toenemen, 
dat cr zich een opening zou vormen tusschen het ijzer 
en het cement, waarin door capillaire werking water 
zich zou verzamelen en het ijzer allengs zou doen roesten. 

Enkele vragen werden door de leden A. Déking 
Dura, M. Sijmons en Ph. W. van der Sleyden tot 
het lid Nolthenius gericht, die de verschillende spre
kers beantwoordde. 

Na de pauze kwam het lid Joh. Krap aan het woord, 
die zich ten taak had gesteld de twee volgende punten 
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te behandelen: 1 0 een veilige ligplaats voor de Sche-
veningsche vloot, gedurende meer dan zestig jaren 
wenschelijk geacht, wordt nu noodzakelijk; 2°. het 
ontwerp van een binnenhaven nabij Scheveningen met 
een kanaal- en spoorwegverbinding 's-Gravenhage— 
Hoek-van-Holland. 

Ook deze voordracht werd door een groot aantal 
kaarten en teekeningen toegelicht, en na het geven 
van een geschiedkundig overzicht betoogde spreker 
dat thans, na het tot stand komen van den Nieuwen 
Waterweg en van den toegang door de nieuwe sluis 
tot Amsterdam, aan een nieuwe zeehaven voor groote 
schepen tc Scheveningen niet meer te denken valt. 

Een zeehaven voor visschersschepen ware wellicht 
nog mogelijk, ware het niet, dat een zeehaven te 
Scheveningen altijd kostbaar is, zoowel in aanleg als 
in onderhoud, en dat de defensie ook haar eischen 
stelt. 

Het onderhoud van een zeehaven van kleine af
metingen te Scheveningen bedraagt jaarlijks minstens 
f60,000, en de kosten van een fort, dat ook bijeen 
visschershaven noodzakelijk wordt geoordeeld, beloopen 
met de eischen voor bewapening al spoedig 2V* mil
lioen gulden, zonder dat er van personeel sprake is. 

Niettegenstaande deze bezwaren, blijft een haven 
te Scheveningen wenschelijk voor de visscherij, en 
de handel vraagt tegenwoordig niet anders dan mid
delen van gemeenschap. Doch de haven is niet alleen 
wenschelijk, maar wordt nu noodzakelijk tengevolge 
van het afnemen van het strand, wanneer men ten minste 
van oordeel is, dat het voortbestaan van de visscherij 
en reederij niet alleen voor Scheveningen, maar ook 
voor 's-Gravenhage en zelfs voor het geheele land 
een zeer gewenschte zaak is. 

Het strand is in de laatste eeuwen voortdurend 
landwaarts verplaatst en de Noordzee bereikt thans 
de vaste kust van voorheen. 

De geschiedenis der kustdorpen Katwijk met zijn 
Huis te Britten, Scheveningen en Terheiden be
wijst de juistheid dezer meening. 

Ook van Scheveningen meldt de historie, dat thans 
door de Noordzee wordt bedekt, wat eertijds in het 
midden van het dorp stond. 

Door beplanting en andere verdedigingswerken wer
den de duinen later vastgelegd en het strand had tot 
heden voldoende breedte om de jaarlijksche aanvallen 
der zee op de duinen weerstand te bieden. 

Het voortdurend afnemen van het strand, begonnen 
ten zuiden van Terheiden, gaat steeds in noorde
lijke richting voorwaarts en de tegenwoordige breedte 
van het strand wordt onvoldoende om de duinen tegen 
de aanvallen van de zee te beschermen; blijft dit af
nemen aanhouden, hetgeen volgens alle gegevens 
waarschijnlijk zeker is, dan zal de nu reeds niet veilige 
ligplaats weldra geen ruimte meer bieden aan dc 
bestaande visschersvloot. Bovendien moet, om de dui
nen te behouden, het strand verdedigd worden door 
zoogenaamde Delflandsche hoofden, waardoor de 
schuiten niet meer aan den wal kunnen komen en de 
visscherij te Scheveningen onmogelijk wordt. Dit is 
eene zaak van belang, want de Scheveningsche vloot 
neemt niet alleen deel aan de kustvisscherij, maar 
ook aan de haringvisscherij. 

Van het begin dezer eeuw tot het jaar 1869 was 
de totale aanvoer met alle schuiten uit Holland ge
woonlijk tusschen dc 30,000 en 40,000 tonnen pekel
haring en in 1892 bedroeg zij 536,828 ton. 

In 1891 zond Scheveningen 232 bomschuiten en 
loggers uit, terwijl de geheele Nederlandscheharing
vloot uit slechts 485 schepen bestond, alzoo 47.8 pCt.; 

in 1S92 was de verhouding 48.4 pCt. en in 1893 
49.1 pCt. 

Van de totale geldelijke opbrengst van de geheele 
haringvisscherij in 1891 ad ƒ6,030,000, bedroeg het 
aandeel, door Scheveningsche bommen en loggers 
besomd, / 2,726,000, overeenkomende met 45 pCt.; 
in 1892 waren deze cijfers respectievelijk ƒ5,519.517 
en ƒ2,372,143, makende 43 pCt. 

De schuiten, welke des zomers voor de haring
visscherij gebezigd worden, dienen in de eerste maanden 
van het jaar voor de zoogenaamde noordvaart, voor 
het visschen met het schrobnet. In 1891 namen 151 
bommen en 27 loggers van Scheveningen aan deze 
visscherij deel; de bommen besomden daarmede 
/ 193,107,80 en de loggers / 34,608,08. 

Uit deze cijfers volgt voldoende, dat Scheveningen 
tegenwoordig van de haringvisscherij bestaat en dat 
deze niet in handen is van enkele kapitalisten, blijkt 
uit de omstandigheid, dat in 1892 de 215 bom
schuiten en 37 loggers door 72 rcederijen werden 
uitgezonden. 

De gezamenlijke sterkte der bemanning van de 
Scheveningsche vloot bedraagt 2522 personen en 
buiten de eigenlijke visschersbevolking vindt nog een 
niet onaanzienlijk gedeelte der inwoners een bestaan 
in de haringvischerij. 

Terwijl de jaarlijksche opbrengst van de Scheve
ningsche visscherij omstreeks 2*1* millioen gulden be
draagt, is die van de geheele Zuidcrzeevisscherij van 
alle dorpen te zamen I tot 2 millioen gulden. 

Daar Scheveningen zoo veel heeft bijgedragen tot 
de herleving van de haringvisscherij en een groot 
aandeel heeft in dien belangrijken tak onzer vader-
landsche nijverheid, zou het onverantwoordelijk zijn 
den bloei van dat bedrijf in de waagschaal te stellen; 
wordt er voor Schevingen niets gedaan , dan zal de 
haringvisscherij daar ter plaatse tot de geschiedenis 
behooren, zoodra de aanleg van zoogenaamde Delf
landsche hoofden noodzakelijk wordt om het afnemen 
van het strand te keeren. 

Een oplossing moet dus gezocht worden; het ont
werp eener binnenhaven nabij Scheveningen met een 
kanaal naar den Hoek van Holland voldoet aan de 
eischen door de reederij gesteld. 

Het ontwerp, reeds vroeger gepubliceerd (zie o. a. 
De Ingenieur van 13 Mei 1893), werd door den spreker 
met behulp van een reeks van kaarten nader toe
gelicht. 

De afstand van den Rotterdamschen Waterweg 
tot aan de binnenhaven is nog geen 17 kilometer en 
derhalve 3 kilometer korter dan de afstand I loek 
van Holland—Vlaardingen. 

Mochten er van Rijkswege bezwaren bestaan de 
berghaven te Hoek van Holland in de voorhaven 
van het kanaal op te nemen, dan wordt een monding 
voorgesteld ten westen van het fort; de spoorweg 
naar de abri kan dan tevens voor het grootste ge
deelte ongewijzigd blijven. 

De uitvoering van dit ontwerp is in het belang 
van Delfland, van het geheele Westland en van 
's-Gravenhage. De boezem van Delfland is veel te 
klein en wordt nu vergroot met ruim 60 hektaren. 

Vrees voor brak water is geheel ongegrond; een 
uitmonding van het kanaal te Hoek van Holland is 
op zich zelf veel gunstiger dan een uitmonding te 
Scheveningen en nu is het merkwaardig, dat noch 
de hoofdingenieur De Thomese in 1828, noch de 
hoofdingenieur A. Caland in 1858, noch de hoofd
ingenieur Waldorp in 1878 er bezwaar in gezien 
hebben door middel van een schutsluis te Scheve-
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BEPROEVING V A N PORTLAND-CEMENT. 
Üp 22 September 1893 werd door mij uit eene 

partij portland-cement, merk Josson & Co. , van 
100,000 K G . , geleverd door den heer A . E. Braat te 
Rotterdam en bestemd voor de uitbreidingswerken 
aan de gemeente-gasfabriek te Arnhem volgens bestek 
n°. 10, een monster getrokken en zonder vermelding 
van naam opgezonden aan het Proefstation van bouw
materialen Koning & Bienfait te Amsterdam. 

ningen watergemeenschap tusschen de zeehaven en 
de binnenvaarten te bewerkstelligen. Met t'cu schut
sluis te Hoek van Holland is men reeds in gunstiger 
omstandigheden dan te Scheveningen, en door de 
keersluis te 's-Gravezande tot schutsluis in te richten 
en het pand tusschen deze sluizen steeds op een peil 
te houden, dat lager is dan dat van Delflands boezem, 
wordt zelfs de vrees voor brak water geheel weg
genomen. 

Het belang van Den Haag ligt voornamelijk hierin, 
dat, behalve dat de visscherij wordt behouden, het 
kanaal ook kan worden dienstbaar gemaakt als lig
plaats voor schepen van het Westland bij eventueele 
demping van de Prinsegracht en het kanaal in ver
binding kan worden gebracht met den Zuidwest 
Buitensingel. 

De raming van kosten voor den aanleg van de 
binnenhaven, het kanaal naar den Hoek van Holland 
en van de voorhaven aldaar is, met inbegrip van al 
de kunstwerken en daarmede in verband staande uit
gaven, in ronde cijfers 4'/» millioen gulden. 

De raming van het verbindingskanaal naar Den I laag 
is twee ton gouds; de spoorwegverbinding 's-Graven
hage— Hoek-van-Holland zonder kanaal zou ruim l i 
millioen gulden kosten en nu door combinatie met het 
kanaal wordt de spoorwegverbinding verkregen voor 
c) tonnen gouds, zoodat het aanbeveling verdient bij 
de beoordeeling van het kanaal-ontwerp de spoorweg
verbinding niet uit het oog te verliezen. 

Komt de binnenhaven tot stand, dan zal de con
cessie voor een wandelpier te Scheveningen niet meer 
geweigerd behoeven te worden, zooals nog onlangs is 
geschied met de aanvraag van de heeren Ilemans & 
Cie. te Londen, maar zal de pier wellicht als middel 
tot strandverdediging benuttigd kunnen worden. 

Een wisseling van gedachten had plaats met de 
leden J. Groenendaal Jr , J. E. W. ConradenW.de 
Man, die hoofdzakelijk liep over het inlaten van water 
uit Delfland. 

Wegens het vergevorderd uur moest het lid M. 
Symons, die zich had voorgesteld te spreken over 
den werkkring van den gezondheids-ingenieur, van 
het woord afzien. 

In den loop der vergadering werden eenige leden 
aangenomen en anderen als zoodanig voorgesteld, 
waarna zij te 4 uren door den President werd gesloten. 

P R I J S V R A G E N . 
INKIJHEK VOOR EEN BUITENVERBLIJF. 

Üp deze prijsvraag, uitgeschreven door de Ver
eeniging tot bevordering van Bouwkunst te Groningen, 
en opgenomen in het nommer van 3 Juni jl., bladz. 
178, zijn ingekomen 6 antwoorden onder de motto's: 

1. Gruno. 
2. Frisia-Gruno. 
3. In vrijen tijd. 
4. H . E. 
5. Ra. 
6. Monogram. 

., J7 °/o. 

bestaande uit 
3 en 8.1 <>/„ 

. gew. 2.24. 

De resultaten dezer proefnemingen waren als volgt: 
Kleur gewoon grijs. 
Soortelijk gewicht 3.13 (normaal). 

i Vochtigheid 0.05 °/ 0. 
Gloeiverlies < Gloeiverlies berekend op bij too" C. 

( gedroogd materiaal 2.27 "/„. 
Het begin van de verharding 24 min. na het aan

maken van de specie. 
Bindtijd 2 uur 13 min. na het begin van de ver

harding. 
Restant op de zeef van 900 mazen per c M 1 5 "/„. 

2500 „ 
na zifting op eerstgenoemde zeef 

Restant op de zeef van 4900 
na zifting op de zeef van 2500 mazen. 

De weerstandsproef van de mortel, 
normaalzand in de verhouding van I 
water, was als volgt: 

Na 6 dagen liggen in het water: 
Trekproef 15.4 K G . per c.M 1 1 g 

Drukproef 140 „ „ „ I *^ 
Na 27 dagen liggen in het water: 

K S g S g? „ <T f 1 ) Spec.gew.~4. 
De normen zijn 16 K.G. per c.M 1 voor de trek

proef en 160 K.G. voor de drukproef. 
Deze resultaten zijn genomen uit de 4 hoogste uit

komsten van 6 proefstukken na 24 uur ligging in 
vochtige lucht en respectievelijk 6 en 27 dagen ligging 
in water. 

Het doorlatend vermogen van het cement bedroeg 
bij eene dikte der laag van 2 cM. en een waterdruk 
van 10 meter o M 3 . per dM*. in 24 uur. 

Uit deze uitkomsten bleek dat het Josson-cement 
behoort tot de goede soorten. De uitzetting van dit 
cement is ook zeer normaal, wat, met het oog op 
gewelven van beton, zeer aanbevelenswaardig is. 

Gemeten met Bauschinger's meetapparaat bleek de 
lengte op J3 October 99.83 mM. 

„ 23 September 99.79* „ 
Uitzetting alzoo 0.035 „ per 10 cM. 

A. R. FREEM, 
Architect. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING OER HOUWKUNST. 
A F D K E I . I N O 's-G R A V E N N A G E . 

Vergade/ing van 10 November 1893. 
De Voorzitter, de heer P. du Kieu, opende de eerste vergadering 

in dit seizoen met do mededeeling dnt wegens buitengewone 
omstandigheden de gewone bijeenkomst in October j.1. niet ge
houden kon worden, doch dnt deze wellicht in December door 
eene buitengewone veroudering znl worden vervangen. Hierna 
werd een tiental nieuwe leden met algemeene stemmen tuin 
genomen. 

Dniirop werd het woord gegeven aan den beer Dr. J. Tl. 
Mouton, die spreken zou over „arbeidsduur en arbeidsloon. 
Spreker begon niet orunn te herinneren dnt in den laatsten tyd 
vele gemoederen door de behandeling vun dit vraagstuk in 
beweging worden gehouden en dat hyzelf ook reeds meer
malen dit onderwerp had behandeld, o. a. iu bet Sociaal Week
blad. Hy vond het zeer aangenaam dat hy dit vraagstuk thans 
kou behandelen in een kring vuu deskundigen, die kunnen 
medewerken aan de oplossing van dit belungryke deel der sociale 
uuaestie. Hij wees er bijzonder op dat een lange arbeidsduur, 
dikwyls van 216 uur, zooals dit o.a. het geval is hy bakkers, 
machinisten op stoombooten enz., zeor nadeelig werkt op het 
lichaam en den geest vun den werkman en dat doze, zy het 
dan niet den Zondag, ten minste één rustdag in de week moet 
hebben. 

Het staut vast dat een lange dagtaak van nadeeligen invloed is op 
het individu, zyn gezin, deu patroon en de cliënten, kortom op de 
geheele maatschappij. Aan de hand van professor Brentano 
werden verschillende dezer stellingen door spreker behandeld, 
waarhy hy zich niet verecnigen kon met de stelling, dut een 
lange arbeidsduur den werkman uit drankhuizen enz. houdt en 
alzoo nuttig is voor do maatschappij. Lange arbeidsduur eu karig 
loon, waaruit natuurlijk ook karig voedsel vloeit, verzwakken 
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geest cn lichaam. Een goede voeding is een eerste vereischte 
voor goeden arbeid, zooals o. a. tc zien is uit ecnigo statistieken, 
welke door den heer .Mouton werden overgelegd, en waaruit blykt, 
dat naarmate de turwepryzen lager werden, er meer arbeid werd 
geproduceerd. Het best wordt dit iu Engeland waargenomen; de 
loonen zyn daar zeer hoog en in geen laud wordt voordeeliger 
geproduceerd dan daar. Aan de hand van verschillende dezer 
voorbeelden kwam spreker tot dc slotsom, dat dc arbeider by 
korteren urbeidsduur voldoende moot verdienen om in zyn onder
houd te voorzien, hetwelk ten goede zul komen aan de geheele 
mnntschuppy. 

Nadat hierna door spreker gelegenheid was gegeven tot debat, 
waarvan door geen der aanwezigen werd gebruik gemaakt, dankte 
de voorzitter namens allen, den heer .Mouton voor zijne belang
ryke rede. 

In de pauze werd de schoone kunstbeschouwing van decoratieve 
teekeningen, vervaardigd deur den heer 0. E. Stal, is oogenschouw 
genomen. 

A KI lEELINf. A HST ER] IA M. 
Vergadering van Vrijdag 10 November 1893. 

Na opening van de vergadering deelde de Voorzitter, de beer 
C. R Posthumus Mc vies, mede. dat door dc afdeeling twee 
prijsvragen zullen worden uitgeschreven: do le voor oeu gevel 
voor een boekwinkel in een straat van ongeveer 10 Al. breedte, 
en de 'lo voor een tolgaarrfcrswoniug met afsluitboom aan ecu 
straatweg. Do programma's dezer prijsvragen zullen in het bouw
kundig Weekblad worden opgenomen. 

Hierna verkreeg de beer A. Iluet van Delft bet woord, ter 
behandeling van de aangekondigde voordracht over den aanleg 
van nieuwe havenwerken aan de noordzijde van Amsterdam. 
Spreker vestigde in de inleiding de aandacht op het feit, dnt na 
het tot stand komen van de nieuwe sluizen te IJmuiden. die 
schepen van 200 .M. lengte kunnen opnemen, de bestaande 
havenwerken vun Amsterdam geheel onvoldoende zijn en men 
dus tot aanleg van nieuwe werken zal moeten overgaan. 

Hy die nieuwe havenwerken zal men op twee /.aken dienen te 
letten; ten le dat daarin geen beletselen meer voorkomen, als 
thans de bestaande spoorwegbruggen opleveren; en ten 'Je dnt 
men die werken niet moet plaatsen in den „modderbak" liet IJ, 
omdat daardoor, even als hy den aanleg van de Handelskade, 
schatten geld moeten besteed worden om de moeilijkheden van 
den Doden te overwinnen. 

Spreker gul' 11 ti ••.•il overzicht van het door hem ontworpen en 
op groote schaal geteekend plan voor nieuwe havenwerken. 

Dit nieuwe haventerrein, gelegen in den Ituikslotcrham, den 
Noordpolder en de Voliwykslunden, zou van af do bestaande 
Petroleumhaven tot uau de Oranjesluizen eene lengte hebben 
van 8 K.M. en bovendien bet voordeel aanbieden, dat het hy 
gedeelten kan worden uitgevoerd. 

Voorloopig zou men zich kunnen bepalen tot den aanleg der 
havenwerken iu den liuiksloterhum ter oppervlakte van 224 II. A., 
waarbij de nieuwste los- en laadwerktuigeit, goed ingerichte pak
huizen, enz. te bouwen, opdat zoodoende een absoluut vrij en 
geconcentreerd haventerrein worde verkregen. Het terrein zal 
door de Atlantische schepen bereikbaar zyn direct uit het 
Noordzeekanaal en voor de Zuiderzee en Merw ede-vuurtuigen 
door de openstaande sluizen Willem I en Willem III. De spoor
wegverbindingen moeten zoodanig gelegd worden, dat genepen 
en treinen geen last vau elkaar hebben en daarby moet ook 
gerekend worden op een ceintuurbaan van het voormalige K 

met 
geslagen worde eschikt 

station naar het Z.-W. der stad cn naar het handelsterrein 
eene halte achter het concertgebouw. 

Over het oude IJ kun dun een brug 
voor tramverkeer. 

Spreker merkt ten slotte op dat de voorgestelde werken niet 
direct hulp van stad of Staat vereischen cu dut eene eommorcieele 
onderneming met een kapitaal van ongeveer h millioen gulden de 
uitvoering cn exploitatie op zich zou kunnen nemen. Daar de 
open verbinding van Amsterdam met de Noordzee eene geheel 
afgescheiden zaak is, kan dit plan ook met bet bestaande Noord-
zeekanaal uitgevoerd en naar gelang van de behoeften uitgebreid 
worden. 

Hy het debat, waaraan du heeren (iosschalk, Van Nifterik, 
Van Haren Noman en Waller deelnamen, werden bedenkingen 
gemaakt tegen de grootsche opvatting van het plan en gewezen 
op dc omstandigheid, dat er geen rekening was gehouden met 
dc bcstuundc handclsiuriclitingcn. 

Nadat do beer Iluet van repliek gediend had, werd dc ver
gadering ouder dankzegging aan den spreker gesloten. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-GiuvKNUAGK. Volgens de onlangs door tien Arbeidsraad voor 

de bouwvakken openbaar gemaakte loontabel voor de bouwvakken 
alhier, was hot loon van een stcenhouwersgezel vastgesteld op 23 
cent per uur. 

Hy het aannemen van dut normaal loon had de Arbeidsraad 
moeten ttiwyken van het gevoelen der patroons iu het stecn-
houwcrsvnk. 

De Raad had echter overwogen, dat, nu dc aannemen reeds 
algemeen het loon van 23 cent uitkecreu, ditzelfde ook vuu dc 
patroons moest worden verwacht. 

Het|was naar uaulciding hiervan, dat opdc jongste November-

vergadering van deu Arbeidsraad een schryven was ingekomen 
vuu een achttal steenhouwerspatroous. 

Rcujncstruntcn deden daarby uitkomen de zware lasten waaronder 
dc steenhouwers alhier tegenwoordig gebukt gaan, tcngovolge 
vau de scherpe concurrentie, zoo met hot binnenland (o. a. met 
Dordrecht) als met het buitenland. 

verklaarden zich echter bereid mede te werken tot regelingen 
verbetering van het lot der gezellen in hun vnk, 

waren als bewijs daarvan onderling overeengekomen het loon 
der gezellen te brengen op 22 cent, 

en verzochten thans den Arbeidsraad zich by dit door dc patroons 
voorgestelde loon neer te leggen en do loontabel dienovereen
komstig te wyzigen. 

De bewering van den Uuad iu de toelichting der loontabel, dat 
het steenhouwers vak zwaarder eu ongezonder zon zyn dan andore 
gedeelten van de bouwvakken, meenden de putroons niet te 
kunnen deelen. 

De Arbeidsraad besloot op dit adres te antwoorden, dat over
eenkomstig de reeds door den Kaad aangevoerde motieven het 
vastgestelde loon van 23 cent moest blijven gehandhaafd. 

Intusschen zegde de Kaad toe, dat, waar bet mogelyk zou zyn 
invloed uit te oefenen 0111 het steenhouwersvak alhier van gun
stiger conditie te maken, de Raad gaarne zyne hulp daartoe zou 
vericonen. 

Zoo zou in de eerste plaats kunnen worden getracht in de 
bestekken te dezer stede te doen bepalen, dat het aanbestede 
Bteenbouwerswerk zooveel mogelyk in deze gemeente zelve zal 
worden gemankt 

Door zulk eene bepaling zou èn nieuwe arbeid worden bezorgd 
aan de steenhouwersge/.ellen, èn tegelyk het belang der patroons 
in dat vak worden gediend. 

AMMI.KIIUI. He N'ederlandsehe vereeniging van werktuig- en 
scheepsbouwkundigen hield Woensdag haar 17e vergadering, die 
door .Vi leden en verscheidene geïntrodueeerden werd hygewoond. 
Na afloop der administratieve bezigheden, als de goedkeuring vun 
het uitgebrachte verslag over het afgeloopen jaar, de décharge 
van den penningmeester cn de behandeling der begrooting lK9:f-'94, 
was aan de orde de discussie over het onderwerp: „schecpsassen 
en daarby voorkomende gebreken", in de vorige vergadering be
handeld en nu opnieuw ingeleid door den heer AV. F. D. van 
Olieton. 

Vervolgens hield de beer A. Vosmaer een boeiende voordracht 
over de constructie van stalen gesehut, met name van zwaar 
kaliber, die aanleiding gaf tot velerlei vragen omtrent do verster
king door ringen, mantels of stualdraadomw ikkeling. 

I >e aftredende president en vice-president, de hecren F. W. 
Hudig en J. II. L. van Deinse, werden met groote meerderheid 
van stem ine 11 herkozen, terwijl 19 nieuwe leden werden aangenomen. 

Na aHoop der vergadering werd een bezoek gebracht aan de 
suikerfabriek Holland te Halfweg. 

II wui.LM. Evenals in het loopende jaar zullen ook in 1*94 weder 
voorloopig vijf departementen der Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid iu de gelegenheid gesteld worden tot het houden 
van tentoonstellingen uit het Museum van kunstnijverheid alhier. 

ZWOLLE. De (iemeenternad besloot iu zijiio zitting-van Maandag 
13 dezer aau liet bestuur der practische ambachtsschool, tegen den 
prijs vau 50 cent per centiare, af te staau een aan de Khyuvis-
Feithlaan liggend gedeelte der Bngyueweide, ter oppervlakte van 
853 centiares, tot het daarop bouwen eener aau alle eischen 
beantwoordende ambachtsschool. 

I.i ihi \. Woensdagochtend te S.T uur is vanwege de gemeente 
iu den voorgevel van het nieuwe archiefgebouw aan de Hoisotkade, 
iu alle stilte en eenvoud, de buste onthuld van den heer A. J. 
Krant/, den cdelmoedigcn schenker, door wiens goede gezindheid 
dit gebouw kou worden tot stand gebracht en uit wiens testamentaire 
beschikking het werd opgericht. (/.. /),) 

ZiTl'KN. Voor de betrekking van leeraar in het rechtlijnig tee
kenen nan tic Hoogere Burgerschool en Burger-avondschool alhier, 
hebben zich 15 sollicitanten aangemeld. 

Os. Iu de op Vrydag 10 dezer gehouden vergadering van den 
gemeenteraad is na langdurige discussie met H tegen 3 stemmen, 
op het voorstel van het lid Spirnigs, besloten om het salaris van 
deu directeur der gasfabriek, tevens leeraar in het teekenen en 
gemeente-architect, te vermindereu met f 300, zoodat het voortaan 
/' 1000 zal bedragen. 

— Met algemeene stemmen is bet voorstel der subcommissie 
om liet Champ de Mars niet omgeving te kiezen voor de 1'arijsche 
wereldtentoonstelling in 1900, door het hoofdcomité goedgekeurd. 
Allecu is het nog mogelijk dat in dc keuze der aangrenzende 
terreinen verandering komt. 

PERSONALIA. 
— Rn den aanleg van Staatsspoorwegen in Ned.-Indiö is be

noemd tot ingenieur le kl. Th. F. A. Delprat, thans dien raug 
bekleedende ter Sumatra's Westkust. 

— By den waterstaat en 's lands burg. openb. werken in Nod-

Jilnoemd: tot adsp.-iugenieur E. II. Knrsten; tot opz. 2o kl., 
do opz. 3e kl. J. N. Doornberg; tot opz. 3o kl., de tydelyko opz. 
by den waterstaat, F. Cephas. 
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Toegevoegd', aan den chef dor le water-
stanteat'deeling om geplaatst te worden bij 
de werken Toor de hovloeiing der Tjihoa-
vlakte uit de Tjisokkan (afd. Bandoeng),do 
benoemde aap.-iug. I.. 11. Karaten ; aau den 
chef der frrierstiesideeling Brsntsa m e i aan
wijzing van Jlalang als standplaats, doop/. 
3e kl. A. Muller. 

Verlof verleend aan don opzichter Ie kl. 
J. M. Lothé. 

— De aandeelhouder* dor AVageningsche 
Gasverlichting-maatschappij, benoemden tot 
direeteur don heer E. Heek te Zwolle. 

— Op do aanbeveling tor benoeming van 
oen hoofdopzichter der gemeentewerken tc 
Dordrecht, op eene jaarwedde van /'lïïUO, zyn 
door Burgemeester en Wethouders geplaatst 
do heeren S. It. <ielders, opzichter by den 
prov. waterstaat van Friesland, te Leeuwar
den on II. van Manen, opzichter by den prov. 
waterstaat van Zuid-Holland, te Rijswijk. 
Voor deze betrekking hadden zich !*4 sollici
tanten aangemeld. 

— Tot gemeente-opzichter van Frsneke-
rudeel is met ti van de 11 stemmen benoemd 
de hoor .1. van de Witte te Srhalsuui. 

VACANTi: MKTULKKINtiKN. 
— Gremeente-opiichter te Bsa* 

kum. Jaarwedde /.">00. Adres aan deu |{aad 
vóór 1 Dec. 

Adver tent iön . 

HollandscheIJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op H a a n d a g den 587 S o v p m b e r 

1 *!>.'{. det namiddags ten ure 
(t . i 'ccnnic l i t i j i l ) . /a l iu het Cen
traal Personenstation tc A M S T K U D A M , in 
bet lokaal naast de wachtkamer 3c 
klasse (ingang Vestibule), worden aan-
bestck volgens bo.-tck No. öliH; 

H e t m a k e n v a n A b r i » voor 
h a l t e n op de spoorwegen 
A J I S T K I I K A " H O T T E It 
I IAM en A M S T E R D A M — 
H l l i V E R M I M - l T K I X I I T 
i n £ p e r c e e l e n . R e g r o o t i n g 
percee l I ƒ 1 7 0 0 . — percee l 
II ƒ 1 1 0 0 . — 

Het bestek is tegen betaling van 
ƒ 0 . 7 5 verkrijgbaar aan liet Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te A M S T K U D A M . bij 

den Portier ol'op franco aanvraag met 
toe/ending van bet bedrag in post-
wil of postzegids laan aanvragen zonder : 
bijvoeging van bet bedrag wordt geen 
gevolg gegevenI aan bet bureau Weg 
en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in bet 
bestek i>- vermeld. 

De Raad van Administratie, 
Iht Gedelegeerd lid 

li. V A N HA S S KI, T. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g den In December 

IS'.l.'t des namiddags ten 1 •/* ure 
( t i ireenwirht i jd) , zal in het Ccn-
tmal Personenstation te A M S T K R D A M , 
in bet lokaal naast de wachtkamer He 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed volgens bestek X o . 5I!'J : 

H e t m a k e n v a n eendnbbe le 
steenen wae l i t c r swon ing 
X o . 4 » b i j l i . M . rts.l !>:t en 
het a f b r e k e n Aan de dub
bele steenen waehterswo-
n i n g X o . 50 b i j K . M . 
I 1.038 a a n den spoorweg 

A M M T K R D A M - R O T T E R 
D A M . 

R e g r o o t i n g / 0 3 0 0 . 
Het bestek is tegen betaling van 

ƒ 0 . 7 5 verkrijgbaar aau het Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan liet Droogbak te A M S T K R D A M , bij 
don Portier of op franco aanvraag met 
toezending van bet bedrag in postwis
sel ol'postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van liet bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aau liet bureau Weg 
en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in bet be
stek vermeld. 

De Kaad van Administratie. 
Hft Gedelegeerd lid 

K. V A X M A S S E L T . 

O 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
j Op Meeeetteltea 11 ' i ï i H'oreneber 
IHW3 des namiddags ten l 1 / » ure 
( tareenwicht i jd) . zal in het Cen
traal Personenstation te A M S T E R D A M , in 
het lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule) worden aan
besteed volgens bestek No. bïX. 

H e t m a k e n v a n een dubbele 
steenen w o n i n g voor sta-
t ionsn 111 lit <• si:: r e n met bi.j-
behoorende w e r k e n , a a n 
d e n toegangsweg op het 
emplacement I U l i l'I.V-
V O O K I H ' «. I C O J . M . O v a n 
d e n spoorweg Xl'TI'HEX-
W l X T E RH W I J K . 

R e g r o o t i n g 1 8 7 0 0 . 
Het bestek is tegen betaling van 

ƒ 1 . verkrijgbaar aan liet Centraal 

Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te A M S T E R D A M liij 
den Portier ol' op franco aanvraag met 
toenailing ran het bedrag in postwis
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van het bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aan het bureau W e g 
cn Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als in het be
stek vermeld. 

Dc Kaad van Administratie. 
Het Gedelegeerd lid 

K. V A N H A S S E L T . 

Schoolbouw. 
I H ' K U E . M E E S T K K en W E T H O U 

D E R S der (iel ite EDE brengen 
ter openbare kennis : 

dat op Zat l i n i n g deu % Decem
ber a.s. des voormiddags e l f uur ten 
gemeentehiiize te E D E in het openbaar 
zal worden aanbesteed : 

het a a n b o u w e n v a n twee lo
ca l en a a n de openbare 
school te l . c l d c r s c h Vee-
n e n d a a l niet b i j l e v e r i n g 
v a n m a t e r i a l e n , arbeids-
l o o n e n en t r a n s p o r t e n . 

Het bestek met voorwaarden en tee
kening ligt ten genieontchuize ter in
zage, en is alsdan tegen betaling van 
fit.50 verkrijgbaar van af den Ul 
November a. s. 

Aanwijzing op het terrein op Xatar-
dag 2~> Norember 11. s. voorin, elf uur. 

GEBR. KORTING. 
Amsterdam, Damrak T\. 

bevelen zich aan voor levering van 

KORTING's Patent Universaal Condensers 
voor S c h e e p s m a c h i n e » en S t a t i o i m a i r e SI oom in a chines . 

D. R. P. N ° . 5 8 4 3 4 . 
P r o s p e c t u s s e n cn P r i j s o p g a v e n op aanvrage oratio cn franco. 

Op«iil)»re 
AANBESTEDING. 

Op V r i j d a g den l e n D e c e m b e r 
1M03 zal door liet liesluar der sociëteit 
„ VEREENIGING" te Haarlem, vol
gens de plannen van de architecten 
K O O t i en V A N D E N IIAN aldaar, in 
de bovenzaal der s o c i ë t e i t worden aan
besteed : 

H e t v e r b o u w e n der bestaande 
gebouwen, gelegen a a n het 
K l o k h u i s p l e i n en de L a n 
ge R e g i j n e s t r a a t te H a a r 
l e m . 

Het bestek met zes teekeningen zul
len van al' 23 November o. k. van des 
voormiddags Ul tot des namiddags 4 
uur ter inzage liggen in bovengenoemde 
s o c i ë t e i t en aldaar verkrijgbaar zijn ail 
A'ljt gulden per stol. 

Aanwijzing in loco zal worden gege
ven op Dinsdag den 28 November des 
morgens ten 1(1 uur door de architecten 
voornoemd, bij wien tevens nadere in
lichtingen zijn te bekomen. 

De bus, waarin de inschrijvingsbil-
jetton, om aangenomen te kunnen wor
den, moeten worden gestoken, zal in de 
Bestuurskamer van meergenoemde so
c i ë t e i t op don dag der aanbesteding 
van di'S morgens 10 tot uiterlijk 12 uur 
beschikbaar zijn. 

Haarlem, November 1898. 
Namens liet Bestuur 

C O R N S . P K I N S Sz., Voorzitter. 
C . W I T T E V E E N Cz., Secretaris. 

Terdrukkerjjder Vennoot». „Het Vaderland" 
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I) R E S D E N. 

Kr is misschien geen Duitsche stad, die zoo geheel 
een iSe-eeuwsch karakter draagt als Dresden. Ziet 
men in andere steden, naast veel werk uit den lia-
roktijd, ook nog belangrijke bouwwerken uit vroegere 
perioden, hier zijn die schaars te vinden. Weenen 
bv. heeft, behalve zijn talrijke i8e-eeuwsche monu
menten, zijn Stephanusdom en andere belangrijke 
middeleeuwsche werken, Praag en Würzburg, die 
ook heel wat gebouwen in Barokstijl bezitten, be
vatten eveneens vele gebouwen uit vroegere tijden, 
doch Dresden is bijna uitsluitend 18e-eeuwsch. 

Zondert men het Koninklijk paleis uit, waaraan 
zich gedeelten uit de 16e eeuw bevinden, dan kan 
men gerust zeggen, dat al het overige na 1700 
ontstaan is. 

August de Sterke, de Saksische keurvorst, die in 
1698 Koning van Polen werd, is het geweest die 
voornamelijk op Dresden dezen 18e-ecuwschen stempel 
gedrukt heeft. De reputatie van dezen Vorst is niet 
van de beste; men kan hem echter de verdienste 
niet ontzeggen, dat hij naar vermogen de kunst en 
in het bijzonder de bouwkunst beschermd heeft. Toen 
in 1701 een groot gedeelte van het slot een prooi 
der vlammen werd, deed de Koning een grootsch 
plan voor een nieuwe residentie opmaken. 

In het volgende jaar echter begon de oorlog met 
Karei XII van Zweden, die aanvankelijk voor August 
niet gelukkig was, zoodat hij uit Polen verdreven 
werd. 1 Iet laat zich verklaren, dat er onder deze 
omstandigheden van de verwezenlijking van 's Konings 
plannen weinig kwam. De bouwmeester Pöppelmann 
moest telkens nieuwe ontwerpen maken, maar het 
duurde tot 1710, een jaar nadat Karei XII voorgoed 
bij Pultawa verslagen was, eer met het bouwen 
begonnen werd. 

Wat toen gebouwd werd, de zoogenaamde Zwinger, 
kan echter maar als een fragment beschouwd worden 
van het grootsche geheel. Wanneer men het ruime 
Zwingerplein betreedt, valt dit aanstonds in het oog. 
De paviljoens en galerijen, die het aan de west, 
noord- en oostzijden begrenzen, hebben niet het 
karakter van een paleis, doch zijn decoratieve pronk-

O -

stukken, die hoogstens als dépendances van een 
vorstelijk verblijf kunnen dienen. Het museum, waar
mede Semper de noordzijde van het vierkant, aan 
de zijde van de Elbe, gevuld heeft, past volstrekt 
niet bij het overige. De dorre, quasi Italiaansche 
Renaissance van Semper „vloekt" met de bevallige 
schepping der 1 Se eeuw. Het is ons niet helder, hoe 
onze Duitsche naburen zoo met dit museum kunnen 
dwepen; het plan is al zeer gebrekkig, en de op
standen zijn alles behalve aantrekkelijk. Wij zullen ons . 
echter thans niet met een beschouwing van de „Gallerie" . 
inlaten, doch ons liever bepalen tot Pöppelmann's werk. I 

Wij gelooven niet, dat men ergens rijkere Barok-, 1 
of liever Rococo-details, zal kunnen vinden dan hier. 
Eigenaardig is het niet alleen, dat deze details aan j 
de gevels voorkomen, terwijl zij in Frankrijk, waar 
men aanneemt, dat de Rococostijl omstreeks 1725 
ontstond, alleen voor binnemlecoratie gebruikt werden, 
doch het getuigt tevens van Pöppelmann's groote 
scheppingskracht, dat hij zoo zonder het minste voor
beeld een dergelijke verscheidenheid van vormen wist 
te bedenken. 

De plattegrond van den Zwinger is een rechthoek 
met uitspringende halfcirkelvormige gedeelten in het 
midden van de zijden. Zoowel in de hoeken van den 
rechthoek als in het midden der halfcirkelvormige 
gedeelten , zijn rijke paviljoens geordonneerd. De details 
bestaan uit allerlei festoenen, die de rijk-gebeeldhouwde 
kapiteelen verbinden, lijstwerken die op alle mogelijke 
wijzen gebogen zijn, hermen, vazen, kinderfiguren 
enz. Het paviljoen aan de zuidzijde draagt het karakter 
van een toren, door een min of meer tulpvormige 
spits met een koningskroon erop bekroond. Het 
paviljoen aan de westzijde is het rijkste gedecoreerd 
en toont, hoezeer Pöppelmann de vormen wist te bc-
heerschen Door de betrekkelijk stemmige arcaden, 
welke de paviljoens onderling verbinden, heeft het 
geheel bij allen rijkdom, toch de zoozeer gewenschte 
eenheid. 

Het is jammer, dat de Zwinger maar een fragment I 
moest blijven. Het eigenlijke slot, dat zich zou uit- J 
strekken tot aan de Elbe toe, en dat dus niet alleen I 
het groote plein, waaraan thans het Museum en het i 
Operagebouw grenzen, maar ook de terreinen, die | 
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deze gebouwen innemen, zou beslaan, is nimmer tot 
uitvoering gekomen. 

Hoe hoog de schepping van Prippclmann staat, be
seft men eerst recht bij het beschouwen van Scmpers 
Museum en Schouwburg. De achttiende-eeuwschc 
meester toont zich zoo echt individucel, en zijn werk 
draagt zoo geheel den stempel van zijn tijd. De negen-
tiende-eeuwsche architect ontleent zijn vormen aan 
vroegere tijden ; iets van zichzelf in zijn schepping te 
leggen, vermocht hij niet. 

Dat I'öppclmann niet de eenige Duitscher was, die 
onder August den Sterke met eere de bouwkunst 
beoefende, bewijst ons de Fraucnkirche, wier koepel 
zooveel tot het karaktcriseeren van het silhouet, aan 
Dresden-Altstadt eigen, bijdraagt; dit gebouw is een 
schepping van Georg Bahr. 

Wanneer men deze kerk voor het eerst van nabij 
ziet. wordt men vóór alles getroffen door haar groote 
hoogte in verhouding tot haar breedte, en door de 
buitengewoon kleine ingangen. Men moet echter de 
kerk binnengaan , om zich te kunnen begrijpen, waarom 
dit bouwwerk reeds bij zijn voltooiing een reputatie-
kreeg , die het tot op den huldigen dag behield. 
Eenigszins herinnert het interieur aan dat van de Hondo 
Luthersche kerk te Amsterdam , doch alles is hier veel 
grootscher. De galerijen, die te Amsterdam maar een 
gedeelte van den middenkoepel omsluiten, zijn hier 
langs den geheelen omtrek aangebracht. Ken van de 
acht intcrcolumniën is evenwel vrijgelaten, en daar 
is een diepe koornis gemaakt. Men wordt, door deze 
distributie, min of meer aan den aanleg vaneen 
schouwburg herinnerd. De overeenkomst met een der
gelijk wcreldsch bouwvoortbrengsel strekt zich zelfs 
uit tot de loges, waarin de beide onderste galerijen 
verdeeld zijn. Het ruim der kerk wordt dan het par
terre en bet koor, welks vloer hooger ligt dan die van 
het ruim , het tooneel. De voor het koor geplaatste 
voorgangerstribune kan best met het souffleurshok 
vergeleken worden , terwijl de combinatie van altaar 
en orgel, alles in den rijksten barokstijl, een schitte
rende decoratie geeft, die door een tooneeldecoratie 
niet te overtreffen is. De predikstoel, mede in zeer 
rijke vormen en van welks baldakijn fluwcclen dra-
perien afhangen, zou best de hofloge kunnen ver
beelden. Denkt men zich hierbij de details van de 
galerijen, kolommen, bogen enz., die allen in den-
zelfden geest behandeld zijn, dan kan men zich voor
stellen , dat het geheel een meer wcrcldschen dan wel 
kerkdijken indruk maakt, en daardoor zijn bestemming 
voor den Frotestantschen eeredienst duidelijk uitdrukt. 

( Wordt vrivotgd.) 

A D O L P H K NICOLAS CRÉPINET. 
Tt medegedeelde 

een en ander 
en vervolge op het in n". 45 

omtrent Bailly, deelen wij hieronder 
mede over Adolphe Nicolas Crépinet. 

.Men kan zich nauwelijks grooter contrast denken 
dan tusschen Bailly en Crépinet, die den 14 April 
1892 na een zeer arbeidzaam leven, in den ouder
dom van 66 jaren overleed. 

De fortuin heeft dezen meester niet begunstigd. 
Volgde hij als beeldend kunstenaar wellicht te veel 
de werken der Ouden, de kunst van or 
verstond hij uitstekend en als schepper 
voor uitgestrekte en reusachtige werken had llij zijns 
gelijke niet. 

Het is ongetwijfeld hieraan toe te schrijven dat 
Crépinet, die aan liet Ministerie van Openbare Werken 
Verbonden was, in i860 meermalen vau hoogerhand 

aniseeren 
van plannen 

belast werd om de tc Parijs vertoevende buitenlandsche 
architecten als leidsman terzijde te staan, maar het 
is evenzeer aan deze oorzaak te wijten dat deze 
heeren een alles behalve volkomen beeld van den 
toenmaligen toestand ontvingen. De omstandigheid 
dat zijne grootsche, breed opgezette ontwerpen zelden 
opgemerkt werden en bijna nimmer tot uitvoering 
kwamen, was oorzaak dat over zijn leven en zijn 
werk zoo weinig bekend geworden is en vindt de beste 
verklaring in het oordeel zijner oude studiemakkers, dat 
door het ééne woord: „bureaukraat" uitgedrukt werd. 
Nadere uitleg is onnoodig, want wie met Crépinet 
in aanraking kwam, moest al spoedig in hem het 
type van den bureaukraat erkennen, met andere 
woorden: hem ontbrak het genie, dat zijn stempel 
drukt op elk kunstwerk. Zijne scheppingen laten u 
vrijwel koud. 

Nadat hij zijne leerjaren in het atelier van Uchard 
doorgebracht had, dong hij mede naar den „Prix de 
Home", maar zonder gevolg. Daarna kwam hij in 
Staatsdienst en werden hem al spoedig de hoogste 
betrekkingen toevertrouwd. In de eerste plaats werkte 
hij onder Visconti en Lëfuel aan de voltooiing van het 
I.ouvre, en werden hem achtereenvolgens de restauratie 
en voltooiing van het Hotel des Invalides, de res
tauratie van den bouwvalligen koepel van het Hotel 
des Invalides en het ontwerp voor het bronzen hek
werk , dat dit Hotel van de kerk scheidt, opge
dragen. Deze werkzaamheden , welker duur men op 
6 a 7 jaren berekende, volbracht Crépinet in den 
loop van twee jaar cn wel zonder dat op de kunst
volle bewerking of de constructie eenige aanmerking 
te maken was. Alleen zij, die den bouw en de voltooiing 
dezer grootsche werken indertijd gevolgd hebben, 
kunnen beseffen welk een verbazende arbeidskracht 
en doorzicht, vooral wat betreft de restauratie van 
den koepel, Crépinet ontwikkeld heeft. ()mstreeks 
dezen tijd werd hij belast met het ontwerp van een 
plan voor de uitgestrekte gebouwen ten behoeve der 
gezamenlijke ministeriëele departementen aan de es
planade des Invalides. De oorlog van 1870—71 ver
ijdelde echter dit plan. 

Als particulier architect was Crépinet bijzonder 
vruchtbaar, getuige het overgroote aantal particuliere 
gebouwen en hotels, villa's, kasteelen en bankge
bouwen , welke hij in binnen- eh buitenland opgericht 
heeft. Ofschoon zijn naam door geen enkel dezer 
werken bijzonder bekend, laat staan beroemd ge
worden is, hebben vele zijner ontwerpen eene bijzonder 
hooge kunstwaarde; dit blijkt ook uit de omstandigheid 
dat hij menigmaal bij wedstrijden bekroond werd en 
ook in buitenlandsche bladen zijne verdiensten hooge-
lijk geroemd werden. Zoo werden o. a. bekroond 
zijne ontwerpen vcor het Paleis van Justitie te Saintes 
(1853), de vereenigde ministeriën te Londen (1X57), 
de nieuwe Opera te Parijs (1863), het stadhuis aldaar 
(18731, de kerk op Montmartre (1874) en de wereld
tentoonstelling in. 1878 Naar dit laatste ontwerp werd 
hem de leiding van de Fransche afdeeling dezer ten
toonstelling toevertrouwd. 

Crépinet was vast architect aan de voor eenige 
jaren afgebrande Opéra comique; al spoedig na den 
brand had hij een plan voor den weder-opbouw 
ontworpen, dat door de betrokken autoriteit aange
nomen werd. Met de uitvoering van dit ontwerp zou 
in het voorjaar van 1889 begonnen zijn geworden, 
ware het niet dat andere ontwerpen oorzaak waren 
van het intrekken van dit besluit. Men gelooft alge
meen dat hierdoor zijn gezondheid een gevoeligen 
knak kreet:. 
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De Fransche kunstindustrie dankt aan Crépinet zeer 
veel. De door hem in het leven geroepen uitstekende 
organisatie der kunstnijverheids-vereeniging heeft er 
wel het meest toe bijgedragen om de Fransche nati
onale kunst nieuw leven toe te voeren. Die roem 
kan hem niet betwist worden. 

K W E E K S C H O O L VOOR MACHINISTEN. 
In de dezer dagen gehouden algemeene vergadering 

van donateurs en leden van de Kweekschool voor 
machinisten te Amsterdam, werd het jaarverslag uit
gebracht , waaraan wij het volgende ontleenen: 

Na het vertrek van den heer S. Mesch werd den 
heer D. van Vliet, leeraar in werktuigkunde, ook 
het onderwijs in wiskunde aan het oudste studiejaar 
opgedragen. De heer A . Hofman werd aangesteld 
tot leeraar in het handteekenen en de heer D. J. 
de Swart als 2e machinist door den heer B. M. 
Struijs vervangen. 

De cursus 1892/93 begon met 55 leerlingen in het 
eerste en 34 in het tweede studiejaar. In den loop 
des jaars verlieten 9 leerlingen, om verschillende 
redenen, de school. 

Met voldoend eind examen werden 14 leerlingen 
ontslagen, 2 met onvoldoend examen. terwijl 15 leer
lingen in aanmerking kwamen voor het ten tweeden 
male volgen van den cursus van het tweede stu
diejaar. Van hen zijn 12 teruggekomen. 

Van het eerste studiejaar werd het overgangs
examen door 3» leerlingen voldoende, door 16onvol
doende afgelegd. Sedert de oprichting der school 
(1878) hebben zich 1099 jongelieden voor plaatsing 
aangemeld. Van hen werden 708 geplaatst en wel 
246 uit Noord-Holland, 128 uit Zuid-Holland, 75 
uit Gelderland, 39 uit Groningen, 19 uit Overijsel, 
18 uit Zeeland, 3 uit Drente, I uit Limburg, 84 
uit Oost-Indië. 4 uit West-Indië en 6 Nederlanders, 
wier ouders in het buitenland verblijf hielden. Er 
hebben zich voor het laatste examen 78 aspiranten 
aangemeld, van wie 36 geplaatst werden. 

De cursus is aangevangen met 34 leerlingen in de 
te, 18 in dc 2e, 31 in de 3e en 12 in de 4e afdee
ling; te zamen 95 leerlingen. Deze indeeling in afdee
lingen , in plaats van twee studiejaren, is het gevolg 
van een gewijzigd leerplan, zoodat nu voortaan twee
maal 's jaars (Sept. en Febr.) leerlingen kunnen worden 
aangenomen. 

Het verslag eindigt met de herinnering van het be
zoek van H. M. de Koningin-Regentes aan de school 
in April 11. 

Over tic mogelijkheid, om het schoolgeld te ver
lagen is het bestuur nog diligent en hoopt het spoedig 
aan dat voornemen gevolg te kunnen geven. 

De ontvangsten bedroegen aan schoolgelden ƒ22,891, 
subsidiën ƒ13,000, contributiën f2628, vergoeding 
voor materieel ƒ1978, buitengewone ontvangsten ƒ6285, 
giften f 100, interest ƒ 9 5 , te zamen ƒ46,977. De uit
gaven bedroegen ƒ44,241 , zoodat er een batig saldo 
is van ƒ2736 

De alg. verg. keurde het verslag en de rekening 
goed, en herkoos de heeren Croll en De Vogel als 
leden van het bestuur. In de plaats van den heer 
Middelberg, die zich buitenlands bevond, werd tot 
lid van het bestuur gekozen de heer Roessingh van 
Iterson, ingenieur. 

TENTOONSTELLING T E CHICAGO. 
De volgende Nederlandsche inzenders werden be

kroond : 
Departement A. Wijnand Fockink te Amsterdam 

(gedistilleerd, likeuren); Ellinckhuijzen & Zoonen te 
Rotterdam (arak, rum); Mirandolle, Voute & Co. 
te Amsterdam (Java kapok); W. Bunge & Co. te 
Rotterdam (indigo en meekrap); H. van Heek te 
Delden (Deventer koek); A. Driessen te Rotterdam 
(cacao, chocolade); Bensdorp & Co. te Amsterdam 
(cacao, chocolade); J. Laming & Sons te Rotterdam 
(kaas); D. Schouten te Nieuwerbrug (bij Woerden) 
(kaasl; A. Th. André te Amsterdam (boekwerk over 
cultuur en bereiding van indigo op Java). 

Departement B. Jac. Jurissen & Zoon te Naarden 
(tuinbouwvoortbrengselen); The Boskoop Nursery As
sociation te Boskoop (tuinbouwvoortbrengselen); Ant. 
van Velsen & Co. te Haarlem (bloembollen). 

Departement ü. IJzermans & Co. te Vlaardingen 
(haring en visscherij). 

Departement G. Koninklijk Instituut van Inge
nieurs te 's-Gravenhage (plannen en kaarten van 
openbare werken); A. Iluet te Delft (teekeningen van 
openbare werken). 

Departement Jl. Joost Thooft en Labouchcre te 
Delft (kunstaardewerk); Becker's Sons te Rotterdam 
(balansen); VV. Reyenga Fz. te Nieuweramstel (ge
lakt en beschilderd ijzerwerk); G. J. van Linschoten 
te Kralingen (marmernabootsingen op hout); F. Stolt-
zenberg te Roermond r.-k. kerkbeelden en kerksieraden). 

Hierbij moet vermeld worden, dat slechts ééne 
soort medaille werd uitgereikt, nl. eene bronzen, ver
gezeld van een getuigschrift. 

De inzendingen van de firma's J. en C. Blooker 
te Amsterdam (cacao), E. H. Krelage & Zoon te 
Haarlem (bloembollen) en Van Duiken Weiland & 
Co. te Rotterdam (gedistilleerd) bleven buiten mede
dinging, omdat leden dier firma's deel uitmaakten 
van de internationale jury. 

WINKEL-ÉTALAGES. 
Bij het doorloopen der straten, niet alleen in de 

groote, maar ook in de kleinere steden van ons 
vaderland, trekt het de aandacht dat in de laatste 
jaren steeds meer werk wordt gemaakt van de uit
stalling der winkels en dat tengevolge daarvan vele 
voorbijgangers als het ware genoopt worden een blik 
op het tentoongestelde te werpen. Het is niet alleen 
de architectuur van den winkel, maar in grootere 
mate de étalage die het oog boeit en de winkelter, 
die de kunst verstaat zijne artikelen op smaakvolle 
wijze tentoon te stellen, is zeker dat de daaraan be-
steede moeiten en kosten door een ruinier debiet 
beloond zullen worden. Het staat op den voorgrond 
dat het ten verkoop aangebodene van goede kwaliteit 
moet zijn, maar voor het welslagen der zaak is het 
noodig dat alles onberispelijk wordt geëtaleerd ; dezelfde 
voorwerpen zullen gretiger koopers vinden in een 
winkel, waar alles smaakvol uitgestald is dan in een 
anderen, waar de winkelier zich bepaalt tot het achteloos 
nederleggen der verschillende artikelen in de winkel
kasten. Eene doelmatige en smaakvolle étalage is de 
beste reclame en de ondervinding leert, dat deze den 
voorbijganger tot het binnentreden van den winkel 
overhaalt. 

Voor een goede étalage zijn verschillende hulp
middelen onmisbaar en er behoort veel ondervinding 
toe om eene tot winkel bestemde ruimte op doel
matige en smaakvolle wijze in te richten en met de 
dikwerf bekrompen ruimte te woekeren. De omstandig
heid, dat wij hier-te-lande met voldoening mogen 
wijzen op de étalages van een landgenoot, den fa
brikant J. J. BrunS Jr. te Arnhem, noopt ons enkele 
woorden aan deze inrichting te wijden. 
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De fabriekslokalen en ruime magazijnen bevinden 
zich in de Vossenstraat no. 73 te Arnhem en wij 
kunnen bouwmeesters en belangstellenden met volle 
overtuiging aanraden ze een bezoek te brengen; de 
heer Bruns is ten allen tijde bereid belangstellenden te 
begeleiden en hun de verschillende onderdeelen der 
étalages en de toepassing daarvan voor de meest 
uiteenloopende samenstellingen te doen zien en te 
verklaren. Hoewel onder de voorwerpen vele ge
vonden worden, die door de firma Harris & Sheldon 
te Birmingham worden vervaardigd, zijn die Kngelsche 
artikelen voor een groot deel door vaderlandsch fabri
kaat vervangen ofwel aangevuld met nieuwe stukken, 
die naar het oordeel van den heer Bruns noodig 
zijn om aan de verschillende opgaven van étalage 
behoorlijk te kunnen beantwoorden. Het blijft toch 
hoofdzaak om de uitstalling, hoe smaakvol ook inge
richt , telkenmale te kunnen veranderen ; het oog 
van den toeschouwer verlangt afwisseling en den win
kelier is het bekend dat ramen, waarvoor zich eerst 
tal van kijkers verdringen, na verloop van eenigen 
tijd nauwlijks een vluchtigen blik waardig gekeurd 
worden. 

Het is juist het gemak, waarmede die veranderingen 
kunnen worden ten uitvoer gelegd, dat de groote 
waarde geeft aan de étalages van den heer Bruns. Tot 
heden vorderde de geringste wijziging de hulp van 
den timmerman of een anderen werkman, waardoor 
kosten en oponthoud veroorzaakt werden. Thans maakt 
de inrichting der verplaatsbare standaards met be 
weegbare deelen het mogelijk om elke verlangde 
verandering in de wijze van étalage met geringe moeite 
en in een minimum van tijd tot stand te brengen. 

In de magazijnen ligt eene groote verscheidenheid 
van hulpmiddelen en de wel doordachte wijze, waarop 
deze zijn tentoongesteld , trekt al dadelijk de aandacht. 
Men verkrijgt den indruk dat men hier te doen heeft 
met een practisch man, die de eischen van het publiek 
en van den winkelier weet te vereenigen en zich 
rekenschap geelt van den invloed, die de wijze van 
uitstalling op de kijkgrage menigte heeft; in een 
woord men ontvangt de overtuiging dat de heer 
Bruns de kunst verstaat om verschillende artikelen 
op de meest voordeel ige wijze te étaleeren, dat hij 
geheel op de hoogte is van de verschillende toestellen, 
die tot verwezenlijking dier denkbeelden moeten dienen 
en ook den man is om aan te wijzen hoe van elke 
winkelruimte, zelfs de kleinste, het meeste partij ge
trokken kan worden. 

Op den beganegrond vindt men een flink kantoor 
met magazijn aan de zijde van de Vossenstraat en 
ruime werkplaatsen ter achterzijde; boven het maga
zijn ligt een tweede lokaal, mede van groote afme
tingen , zoodat de bezoeker zich met gemak bewegen 
kan tusschen de tentoongestelde artikelen Al wat 
op het gebied van winkelopstanden kan voorkomen, 
treft men in de meest geëigende vormen aan, en 
bij het doorwandelen der kantoren, magazijnen, fa-
brieks- en opslaglokalen, die een totale oppervlakte 
van 3200 M-. beslaan, staat men verbaasd over de 
voorbeeldelooze orde, die in alles heerscht en de ver
scheidenheid , waarop verschillende vragen op het ge
bied van uitstalling kunnen worden opgelost. Men ziet 
daar eene door den heer Bruns uitgedachte inrichting 
om zware verplaatsbare étalages zonder buitengewone 
krachtsinspanning terug te trekken, waardoor het uit
stallen der artikelen met groot gemak kan geschieden 
en legio is het getal der verplaatsbare étalages van 
allerlei soort, waardoor aan de meest uiteenloopende 
eischen beantwoord kan worden. Behalve deze arti

kelen zijn in de magazijnen nog tal van anderen, 
betrekking hebbende op verlichting, luchtvcrversching 
enz. voorhanden, waarvan de beschrijving ons te ver 
zou voeren. 

Het doel van dit schrijven is alleen de aandacht 
der architecten op de winkel-étalages van den heer 
Bruns tc vestigen en hen in gemoede aan te raden 
zich met dien fabrikant te verstaan omtrent alles, wat 
op het ruime veld van winkel-inrichting en étalage 
voorkomt. v. G. 

P R I J S V R A G E N . 
ÜNTWERI' VOOR EEN KALENDER. 

Het Bestuur der Maatschappij tot bcv. der Bouwk. 
noodigt de leden uit tot het inzenden van ontwerpen 
voor een wandkalender. De ontwerpen worden vóór 
15 Dec. a. s. aan het bureau der Maatschappij inge
wacht. Voor het beste ontwerp wordt een prijs van 
/ 50 uitgeloofd. Het Bestuur der Maatschappij vormt 
de Jury. 

PLAN VOOR EEN GEBOUW , BEVATTENDE VIER 
ARBEIDERSWONINGEN. 

De Vereeniging „Bouwkunde cn Nijverheid" te Har* 
lingen schrijft bovenstaande prijsvraag uit voor alle 
bouwkundigen, in Friesland wonende. De prijs voor 
het beste ontwerp bedraagt / 1 5 . De jury bestaat uit 
de heeren J. E. G . Noordendorp, Directeur der ge
meentewerken, II. II. Kramer, architect, en S. Baron, 
Directeur der Ambachtsschool, allen te Leeuwarden. 

ONTWERP VOOR EEN GETUIGSCHRIFT. 
Dezelfde Vereeniging schrijft uit het leveren van 

een ontwerp van een getuigschrift voor haar gebruik. 
De grootte der kaart moet binnen een schoonen 

omsluitenden rand zijn, 22 X 30 cM. en binnen het 
schild een ruimte bevatten van minstens 160 M 1 . op
pervlakte, waarop de woorden: 
Vei leniging „Bouwkunde en Nijverheid" te Hm lingen 

Diploma 
uitgereikt aan 

llaiiingcn. 
Het Hestuur. 

Het ontwerp mag hoogstens in drie kleuren worden 
uitgevoerd. 

Onder opmerking dat aan deze prijsvraag alle Neder
landers kunnen mededingen , de jury uit dezelfde heeren 
bestaat als voor de prijsvraag betreffende de arbeiders
woningen en de prijs f To bedraagt, vestigen wij er 
voorts de aandacht op, dat de stukken moeten zijn 
ingezonden vóór of op 1 Maart 1894, bij den Secre
taris der Vereeniging A. van der Meer te Uarlingen, 
voorzien van het gebruikelijke correspondentie-adres, 
spreuk of motto en naambrief. 

AKI'IIITIKTIKA KT AMICITIA. 
995>[e gewen* vergadering of> Woensdag 15 November 181*3. 

Xa opening door den Voorzitter worden de notulen gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. Dc heer Godefroy verzoekt nog eeuigo 
opmerkingen en merkwaardigheden omtrent den tempel van 
Salomo, in verhand met de lezing van den heer J. C'. D. 
di Gazar. in de notulen te willen opnemen. 

De heer ('. 11. Peten, Rijksbouwmeester te 's-Gravenhage, 
komt nu aau het woord tot het houden van een toelichtend voor
woord liij de dfl&rop volgende kunstbeschouwing. 

Deze bestaat uit een groot aantal opnietiiigen, meerendeels van 
oude kerkgebouwen in de prov. Groningen, die, naar sprekers 
mooning, van groot belang zijn voor de geschiedenis dor Ncder-
landscho bouwkunst; ze zjjn daarvoor all het ware onmisbaar, 
want eene goed geschreven en juiste geschiedenis der Neder-
landselie bouwkunst bestaat niet. Toch werd op dit gebied door 
sommigen reeds vroeger een en ander gedaan; zoo schreef W. I'. 
Timmerman in de „Geschiedenis der middeneeinvseho houw-

O-
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kunst" en deed Uiiehler iu IS45 zijne .Houwkunst 111 ons \ ader-
land" hot licht zien; bovendien kwamen in oude alniuiiakkeii, 
/;,• Kunstbode, Eigen Haard, De Dielsehe Wmande eu in de 
J /«' r\ltii . , ., . j . i r i » w, — - — . 
uitgave van do Maatschappij tot bevordering der Houwkunst her
haaldelijk opmotingen en wetenswaardigheden omtrent oude vador-
lnndsche bcAiwwerken voor. Voorts schroef Dr. G. Galland zyuc 
Geschichte der IJollandisehen Jiaukunst und /iildneni, maar al deze 
broksgewijze mededeelingen vullen elkaar niet aan en vormen 
geen aaneengesloten geheel. Kigenlyk zou men zonder aarzelen 
Baedeker nog don meest volledigen gids op bouwkundig gebied 
kunnen noemen. Iu dit opzicht zyn wy ver, zeer ver ten achter 
niet onze oostelykc cu zuidclyke naburen, die de bronnen, waaruit 
zy hunne weetgierigheid kunnen voldoen, slechts voor het grijpen 
hebben. Onze verecnigingen doen iu dit opzicht nagenoeg niets. 
Men houdt excursies, bijeenkomsten en tentoonstellingen, sehryft 
prijsvragen uit, maar niet de geschiedenis der oude vuderlutidsche 
bouwkunst schijnt men zich niet te bemoeien. 

Dr. llaaso tc Hannover zegt zelfs maar botweg, dat Neder
land vóór de 11e eeuw geen baksteen- architectuur bezat. Nu wil 
spreker volstrekt niet /.eggen dat Dr. Ilanse tegen beter woton 
iu deze onjuistheid verkondigt, maar het zou hem toch beter 
gestaan hebben wanneer hij, alvorens eene dergelykc uitspraak 
te doen, eerst de zaak had onderzocht en zich met eigen oogen, 
vooral in do prov. Groningen, van deu feitolyken toestaud had 
overtuigd. Hy zou dan niet verteld hebben dat de Hollanders op 
bouwkunstig gebied ver ten achter zijn. Ofschoon ons land in de 
ontwikkclings-goschiedciiis der houwkunst achteraan kwam. had 
het toidi zyne eigen bouwkunst. Wel kunnen wij geen bouwwerken 
aan wyzen, die vóór tien inval der Noormannen dateereu en ver-
dwynt ook het Merovingische tijdperk zonder getuigen van zyn 
bouwstyl na tc laten, maar uit den Karolingische!) tijd kunnen 
wy bogen op de kapel op liet Valkhof te Nymegeii eu de krocht 
in de St.-Servaaskerk te Maastricht. Kunnen wij dus vóór het 
jaar 1000 niets op dit gebied aanwijzen, ook andere lauden, met 
uitzondering van Italië kunnen dit evenmin. In de 1 le eeuw kwam 
er echter verandering: verschillende redenen werkten hiertoe 
mede. De Noormannen staakten langzamerhand hunne stroop
tochten, waardoor dc nijverheid en de kunsten weder opbloeiden. 
Vervolgens werden vele kloosters gesticht, die iu groote mate tot 
de herleving der kunst hijdroegen. Het gevolg was dat al spoedig 
elk dorp, elk gehucht zijn eigen kerk wilde bezitten, hetzij van 
hout, van baksteen ol tufsteen. In hot begin tier 1 Ie eeuw waren 
deze bouwwerken uit deu aard der zaak erg klein en met geringe 
middelen opgetrokken, maar weldra verkregen zij meer ruime af
metingen, de deur- en vensteropeningen werden grooter, hier en daar 
werd een kleine nis aangebracht, de daggen van deuren en vensters 
werden schuin en spoedig ontstond hierdoor een begin van buk-
steeuprolileeriug. Iu het begïu verkregen de kerkgebouwen eene 
houten zoldering, daarna kwam het schip met de zijschepen en 
vervolgens werden deze met koepelgewelven voorzien, waaruit 
later weer dc kruis- en stergewelven ontstonden. 

Pc inwendige ordonnantie hield hiermede gelijken tred, Lang
zamerhand ontstonden bogen, pilasters en de open dakgalerij; dit 
alles werd tot st-md gebracht met tie nationale baksteen. Van het 
honderdtal oude kerkgehouwtjes, in de provincie <ïroningen uun-
wezig, is minstens de helft met betrekking tot de geschiedenis 
van onzen vudcrlaudsclien bouwstijl zeer merk waardig. Ken dertig-
kal hiervan is overwelfd. Al deze gebouwen strekken ten bewijzen 
dat deze streek een eigen bouwstyl bezat, eene architectuur, niet 
uit den vreemde overgewaaid, maar een stijl, die zichzelf ontwik
kelde en allengs de vormen aannam, die uit het materiaal van 
den bodem als het ware van /elf volgden. 

Met groote aandacht werd ile voordracht van deu heer Peters 
gevolgd, waarna den spreker door den Voorzitter dank gezegd 
werd voor zijne rede en kunstbeschouwing. 
MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DKIt BOLWKl'NST. 

A l I .KL1 . IN. . L L I X W A I U U - N . 

Vergadering van 23 Xovember 1893. 
Dc Voorzitter opent dc vergadering cn deelt mede dat do 

heer Do Groot de benoeming als bestuurslid, tevens Secretaris, 
heeft aangenomen en voorts dat in de eerstvolgende vergadering 
op 2d Dee. a.s. de lieer Koning van Amsterdam eene voordracht 
zal houden over het beproeven van bouwmaterialen. 

Daarnii vestigt hy de aandacht op het ontwerp van een diploma 
voor de afdeelingen en wenscht gaarne te vernemen of de Ver
gadering kan goedkeuren dat de afd. zich van dit diptomu be
dient'. Ofschoon dit ontwerp het beste werd gekeurd, werd het 
indertyd by dc te dezer zake uitgeschreven prysvraag toch niet 
met don prys bekroond. 

Nadat het ontwerp met aandacht bezichtigd is, wordt — vooral 
uit aanmerking dat de Afdeeling reeds jaren lang eeu eigen 
diploma heeft besloten dit laatste te behouden. 

Aan de orde wordt gesteld de behandeling van her rapport der 
Commissie op het adres vuu de timinerlicdenvereeniging „Ons 
belang", 0111 den invoer van machinaal bereid hout te verhinderen, 
teneinde daardoor eonigermate nun ile werkloosheid tegemoet te 
komen. 

Na voorlezing van het rapport en ocnigc discussie kwam 
men tot de conclusie dut iu alles niet uan het gevraagde kon 
worden voldaan; wel zou in de bestekken eene bepaling kunnen 
worden opgenomen betreffend* het gereedmaken van lyst- en 
paneelwerken door handenarbeid cn kun worden bepaald dat hout 

iu het buitenland bereid, niet magfwordcii gebruikt; doch om 
houtwerk voor de in het voorjaar uit te voeren werken vooraf 
gereed te maken, werd niet raadzaam geacht. 

Tot kunstbeschouwing werd voor dezen avond aangeboden ecu 
groot aantal photographic n van dc tentoonstellingsgebouwen van 
Chicago en Parijs, daartoe door de Nederlandsc.be Maatschappij 
vau Nyverheid afgestaan, welke blykbuur met zeer veel belang
stelling werden bezichtigd. 

De punten der agenda volgende, werd uu het woord gegeven 
aau deu heer S. Baron tot bespreking der pogingen van dc 
Maatschappij van Nijverheid en de Vereeniging Arti en Industrie, 
in zake de veredeling der ambachten. 

In zijn inleidend woord schetste spreker den toestand der 
bouwkundige wereld iu het algemeen, de bouwambachten in het 
bijzonder, de verhouding waarin deze tot elkander staan eu de 
malaise waarin de laatste verkeeren. Daarin, ducht spreker, 
wns verbetering te brongen, door by aanbestedingen niet ui tyd 
het werk aan den laagsten inschrijver te gunnen, maar by de 
keuzo van den aannemer te letten of hij gewoon is goed werk 
te maken cn tevens of hy zyuc werklieden goed betaalt; ein
delijk om ten aanzien van de bekwaamheden van allen, dio het 
bouwvak uitoefenen, maatregelen te treffen ten einde te beletten 
dat geen werk aau onbekwame handen worde toevertrouwd. Om 
verbetering te brengen, zouden proeven van bekwaamheden moeten 
worden afgelegd, zoowel door den architect, opzichter, werkbaas 
nis gezel om tot dc uitoefening vun het werk te kunnen worden 
toegelaten. 

l.'it de discussiën die hierop volgden, bleek de groote moeilijk
heid om voorwaarden te stellen voor het afleggen van examens in 
het bouwvak; veleu waren het met den inleider eens dat daartoe 
toch de gelegenheid moest bestaan. 

Hierna sloot ile Voorzitter de vergadering onder dankbetuiging 
uan de commissie voor 't uitgebracht rapport en aan deu heer Baron 
voor bet behandelde onderwerp. 

Vele leden hadden van bet recht tot introductie gebruik gemaakt, 
terwijl ook eenige leden van de vereeniging Nijverheid de ver
gadering by woonden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-(ii;.\VKMiAi.K. In de Dinsdag gehouden zitting van den Oemoente-

ruud brachten B. en \V. preadvies uit op de adressen in zake 
regeling van werktyd en loon bij gemeentewerken : dit college 
was vnn oordeel, dat er geen reilen was om in dc bestekken van 
openbare werken diergelijke bepalingen op tc nemen, maar dc 
Kaad gaf blyk die meening niet te deelen en nam met '20 tegen 
14 stemmen het door den wethouder Dr. .Mouton voorgestelde 
amendement aan, luidende : 

lo. aan adressanten tc kennen te geven, dat er geen aanleiding 
bestaat 0111 voor loon en en arbeidsduur der werklieden van de 
gemeente een anderen maatstaf te kiezen; 

2o. mededeeling te doen van *s Kaads besluit om B. eu W. uit 
te noodigen iu bestekken, die daarvoor vatbaar zyn, bepalingen 
omtrent loon cn arbeidsduur te doen opnemen. 

De Kegeering van Luxemburg heeft den heer Boudcwynsc 
te 's-Gravenhage opgedragen de portretten van de Koningen 
Willem I en Willem II iu groot ornaat te schilderen; dio por
tretten zijn bestemd voor eene zaal in bet nieuwe paleis van den 
Groothertog van Luxemburg, die versierd wordt met de ufbeel-
dingen der vorsten, die over het Groothertogdom geregeerd 
hebben. 

Au MI KM. liet voornemen bestaat iu Augustus 18Ü4 eene tentoon
stelling van Arnhemschc nijverheid en handelsbeweging te houden 
eu wel bij gelegenheid van het tienjarig bestaan der afdeeling 
Arnhem van den Neilerl. Bond Maatschappelijk belang. Defer dagen 
zijn als bestuursleden iu de afdeeling D. ivoor de tentoonstelling, 
de versiering cn het zorgen voor een geschikt terrein» benoemd 
de heeren: JL II. llaentjons, lo-Votrrx̂  G. T. Coors, Se-Vo*rr\\ 
P. I'.vekink. le-.Y.r/-., en W. K. llesseliuk, 2e-.SV<r. 

In *t geheel zijn er !l commissies, terwijl het bestuur der Alge
meene Ffandelsvereeniging tevens dat der tentoonstelling is. 

MrVASTiUi.ui. Door de afdeeling ,,Beeldende Kunsten" der sociëteit 
Momus alhier wordt over het tijdvak van 25 Maart tot en niet 
7 April 18.14 eene tentoonstelling voorbereid, omvattende plioto
grnphieën. vervaardigd door amateurs en beroeps-photografen, repro
duction langs mechaniscbeu weg verkregen, pbotographie-benoodigd-
heden, toestellen enz. De Jury voor de beoordeeling zal bestaan 
uit loden, waarvan ;j amateurs en 2 beroeps-photografen. 

Als pryzen worden uitgeloofd, cere-diploma's, verguld-zilveren, 
zilveren eu bronzen medailles, benevens eervolle vermeldingen. 

Inlichtingen worden op aanvraag gaarne verstrekt door den 
heer V. J. do Kruyff, secretaris der regelingscoimnissie, Spoor-
laan li te Maastricht. 

GftAVi;. De (iemeonternud besloot niet d tegen I stem tot aan
koop van de gasfabriek, behoorende aau de heeren Pr. Albers c. a. 
te Dordt en wel voor ile som van /" 4000. Primitief was door ver-
koopers gevraagd f 7000, terwijl tie Gemeenteraad toen /' oOOO 
bood. 

KO/.KNDAAI.. De Gemeenteraad heelt met algemeene stemmen 
de jaarwedde van den directeur tier gasfabriek van f 1150 tot 
f UföU verhoogd. De winst der fabriek bedraagt than* p. m. /'4000, 
terwijl zij vroeger ecu jaarlyksehc lastpost wus van ruim f 2000. 
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— Afl. 11 vnn De Nahmr (uitgave vu» 
J. Gh Broeee te Ctrecht) bevat: 

De inboorlingen van Nieuw-llolland (met 
fifr)- — Voor- en kenteekens bij weervoor
spellingen. — ltnrthel's nieuwe spiritus-
bWslnmpcn (met %.). — Tjjd. — Kon 
nnttige nlant (met /ig.). - Natuur- en werk
tuigkundig nllerlei \met fig.).~ Van AVcst-
Java naar bot Oosten. — Het gasgloeilicht 
Auer (met /ig.). — .Sterrenkundige opga
ven. — Correspondentie. — Antwoorden. - -
Vragen bus. 

P E K S O N A M A . 
— By Kon. besluit is de ingenieur lekl. 

van den waterstaat in Ned.-Indie' D. H. 
Havetaar, laatstelijk belast geweest met een 
tijdelijke zending naar de kolonie Suriname, 
benoemd tot ridder in do ordo van Oranje-
N assnu. 

— Bü den Waterstaat iu Nederlandsch-
lndië hebben de volgende mutation plaats 
gehad: 

Benoemd: tot opzichter der 1ste kl. .1. 
Kranendonk; tot opzichter der 2e kl., de 
opz. dor 3de kl. vV. J. Ch. dc Mooy; tot 
opz. der 3e kl., de tijdelijke opzichters H. 
E. van Hut cn J. A. Jlorst. 

Toegevoegd aan den chef der 2e wuter-
staatsafdecling de opzichter 3e kl. A. Mioulet. 

Overgeplaatst van de residentie Bantam 
naar de directie, de opzichter 2e kl. A. L. 
Wicssner; van den gewestelüken dienst in 
de renidentie Batavia naar de directie, de 
opzichter 2e kl. J. A. Lnpré; van de resi
dentie I'reunger-Kegentschappen naar de 
residentie Batavia, de opzichter le kl. M. 
Donk. 

Ge/laatst in de residentie Soerabaja de 
benoemde opzichters 2e kl. A. J. de la 
Kam brij..• eu K. K. J. BurehartZ; in do res. 
Bantam, de benoemde opzichter 2e kl. L. K, 
Albinus, in de res. ('heribon de benoemde 
opzichter 3e kl. K. W. lïitterberg. 

Bij de exploitatie der staatsspoorwegen 
op .lava benoemd': tot chef der 4e afdeeling 
bij de exploitatie der lyn Djokjakarta-
Tjilatjap, W. Franken, thans dezelfde be
trekkin'; bekleedende by dc exploitatie der 
Westerlijnen, wordende hij tevens belast met 
dc betrekking vaa chef der exploitatie van de 
eerstgenoemde lijn. Tot chef der 4e afdeeling 
by de exploitatie der Westerlynen C. J. van 
Vasseti, thans dezelfde betrekking beklee
dende bij de lijn Djokjakarta Tjilatjap. 

Verleend'. Een jaar verlof naar Kuropa, 
wegens langdurigen dienst, met ingang van 
28 October, aan den opzichter 3e kl. II. J. 
Kompeet. 

— By den aanleg der lijn l'robolinggo•— 
Banaroukan is : 

tijdelijk belast met het beheer der 7e sectie 
de tyuclijk ingenieur le kl. J. W. Post, 
chef der be sectie; 

^<pla,Ust de benoemde bouwkundig ambte
naar 2e kl. E. E. Jacobs. 

Bij het toezicht op de spoorwegdiensten 
eu het stoomwezen in Nederlandsch-lndië 
is tijdelijk belast met de waarneming der 
Iunctien van inspecteur te Semarang de 
inspecteur 2e kl. te Soerabaja A. r. ti. 
Mallinckrodt. 

Bij ministeriëele beschikking zyn de 
heeren P. J. Croiujoiigh, opzichter hy den 
houw van het post- en telegraafkantoor te 
Krommenie en P. Terpstra, opzichter hy 
het vernieuwen van de brug over de Online 
Hinkel iu den Kyksweg Oldeuzaal Denc-
kaniji, iu bunnen werkkring gecontinueerd, 
respectievelijk tot I l'ebruari en I Januari a. s. 

A D V E R T E N T I Ë N . 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDINC 

Op Bitt tri au den 9n December 
IH&9. <lrs namiddags ten ~ ure (locale 
tijd), aan liet Centraalhureau dei Maat
schappij tot Kxploitatii'vim Staatsspoor
wegen bij (le Moreelse Laan te CTHKIHT, 
van : 

B K S T K K No. 642. 
H e t m a k e n v a n « e n e over

dekte voe tbrug en het 
v e r r i c h t e n v a n b i j k o 
mende w e r k e n op het 
« s t a t i o n Z E I M T - H H I E -
Ü K B G K X . 

B e g r o o t i n « /' H..OO.— 
De besteding geschiedt volgens ij 40 

van het bestek. 
liet bestek ligt van den lSn November 

1893 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan liet bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur I'. 
S A S S E N te Nijmegen en i*o\> franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 1 . 0 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centrualbiireau (Dienst van Weg en 
Werken) endoor den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den 28n November 1893, len 11.30 
uur voormiddag ( West Enro/ieeschetijd). 

UTHKCHT, den lliden November 1893. 

Maatsctirppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDINC. 
Op MHêisOiin \ VI,i Beeetstber 

1899. des namiddags ten 'i ure (liirule 
tijd/, aan het Centraalbureau der Haat-
schappij tot Kxploitatie van Staatsspoor
wegen bij iie Moreelse Laan te UTHKCHT, 
van : 

B E S T E K No. « 4 3 . 
Het m a k e n van eene d r i n k 

w a t e r l e i d i n g op het Hta
t ion Z W O I . I . i : i n a a n -
s l u i t i n g met de gemeen
te l i jke w a t e r l e i d i n g a l 
d a a r . 

B e g r o o t i n g /'39HsJ.— 

Dc besteding geschiedt volgens § 2 0 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24n November 
IH',13 ter lezing aan bet Oentnialburcau 
bij de Moreelse Laan en aan bet bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur W . J . 
K L E R K D K R E U S te Meppel en is op 
franco aan vraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van fl.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van W e g cn 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 4den December 1893, ten 
9.30 uur voormiddag f West Europcesche 
tijd). 

UTHKCHT, den 22sten November 1893. 

MaatschVppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
i >p IHumlii// den Sn Beeetstber 

IH99. des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreelse Laan tc 
L'TRKCHT , van: 

B K S T K K No. 541. 
H e t i n r i c h t e n tot bestel goe

derenloods (M.M.en f l . I J . 
S. Jl.) met de d a a r m e d e In 
v e r b a n d s taande w e r k e n 
v a n de v o o r m a l i g e goe
derenloods op het s ta t i on 
U T R E C H T . 

B e g r o o t i n g ƒ 4 8 7 0 . — 
De bestelling geschiedt volgens § 3 1 

van bet bestek. 
liet bestek ligt van den llin November 

1893 ter lezing aan het Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan en aan het bu
reau van den lieer Sectie-Ingenieur II. 
K. B K l ' N K K te l'trecht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van W e g 
en WerkenI te bekomen, tegen beta
ling van / I.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van W e g en 
Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

.Vanwijzing op bet terrein zal geschie
den den 27n November 1893, ten 10 uur 
voormiddag ( West Europcesche tijd) sta
tion l'trecht. 

UTRECHT, den 14den November 1893. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
W c T k t a i g k li n digi n j; c n i e u r aan 

ilc siiikcrrurhiiiMici'ü Sjmkler en Tetterode 
te Amsterdam. Vereischten: practisch werk
zaam geween in faliriekcn cn kennis iler 
elcctrotccliniek. Adres aan geaoeinde tinna. 

— I n g e n i c a r aan cene lluitsrhe ma
chinefabriek, bekdad met de inrichtin<; vim 
riet- en heetwortelHiiikeriulirieken. Adres 
onder II 57590 aan llaaseiistciii A Vogler 
A O tc Keulen. 

ROLLUM van Hoist en van mtaal, in verschillende 
eostutrtscliëtt. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

l i ' , II. ti. stiioi.vi:. 
Fabrikant, Prinsengracht 516, ilBSTERDAM. 

Stoom-Timmerfabriek 
„ D E S N E L H E I D " , 

ii. B L A N C H * : & f o.. I levciwijk. 
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De Haarlemsche Ijzergieterij 
beveelt zich aan voor de levering van : 

K I ' O O I t W I E L E V met glasharde veiling onder garantie. M a c h i n e -
deelen van bizonder zacht en taai ijzer, ti iet w e r k e n in Ktnhlgnss . 
HartgUNN, G e e l k o p e r , B r o n s k o p e r . P h o s f o r b r o n s enz. 

G.J.WISPEWEY&C. 
fpevesiiatl 1851. Z W O L L E . 

IJzer- 011 3Ietaalj»,iet«;i,iï. 
Machinefabriek, Ketelmakerij en Grofsmederij. 

ert, vm 
4% S%Mt$&i'/tf/?t&tf' PXAK 

h ^ 4 a m c h e C a r r a ^ f a * r , J 
I s 1* V F A B R I E K E N K A N T O O R : ***ï S » 

: ï Oranjeboomstraat 54. ? f 
" % S P E C I A A L I N G E R I C H T voor de vervaardiging van : C a r r a - % % 
X 9 r i e t m a r m e r en g r a n i e t . S c h o o r s t e e n m a n t e l s , I . a m b r l - » j 
s 3 zeer ingen . P u i e n , K o l o m m e n . P i l a s t e r s e n » . , ? c 

5 I X A L L E K l . l ' . l I t i : \ E X A F J I E T I X G E X . *r 

FOLKERS & Co. 
Rsipoiilnii-j»- :2J>, ^Vuistc»i-«ltini. 
K A C H r l l . P L A T K X van T E G E L S met bak en randen 

fS'lt per stuk cn hooger . Grootte ongeveer « O bij « O cM. 

G. & 6. FABBRIGOTTI te Cararra, 
berichten hiermede dat zij aan de 

De Ruyterkade 9 5 , A M S T E R D A M . 
gevestigd bebbcn een D E P Ó T van I T A L I A A X S C J I J I A B J I K B . Ruitiu 
keuze van P l a t e n en T e g e l s in fraaie t (ualitcit. 

Men adresseere zich aan iuiuncn Vertegenwoordiger 

di . \\. N A \ r i n ; « . 
Hnttloor t Be Httijlerltiiile ».ï. AMSTERDAM. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
EJEIirElV. 

Machine-, Stoomketel- cn Construetiel'abriek. Schcepsbouwwerf met DwarsheIling,lang50M. 
Stoom booten-, Hngger-en Spoorwegmateriaal. IJzer-en Kopergietery. Zware en Lichte Smee-
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Llovd's eu Bureau Veritas 
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M t o o m m n n r t e g c l l a b r i e k 

SYBRAND TJALL1NGII, Harlingen, 
levert Porrolrlnmlttc Mnurtreeltjcs 
13 X 13 c.M'., IS X 15 tM». nt-litkante 
T e i t e l » niet •••i<-u.nikje< in diverse kleu
ren en vele soorten tfeMdilhlcrile Tcjcels. 

N>terk coiieurre^fende l^-ö/ .en. 

V 1 T R A U X G L A C I E R 
(Rail 111 versie ring ) 

duurzaam en schooner dan gebrand glas, 
voor Kerkt ' l l . Hu i / in . Siholtn. Series 
H o r r e n , ene. 
AMSTERDAM. J . L . V A X I I K T I I . 

liinlingstr. 5. Behanger, 
V K H B A X I M i l S T K V volgens de 

A . V . levert 

H I L L E N EN C ° . 
F a b r i e k van VerbaiidstoftVii. 

.€ Mt XII i: Jl. 

C. H. MOORS, 
lieeltllnnttrer. 

U T R E C H T , O u d c g r a H i t A I M . 
KESTAl'KEKKT antique mciibclci i . 

M f . l « i : M 1.1 lc l: I. l'A worden naarden 
cisrli dier tijd en hij verkiczinsr naar teeke
ning vervaardigd. 

KÜHSTSMEDERIJ. 
SPECIALITEIT in K U I I N I . iu 

ken. l'l̂ inir-oraainentversicriiî . Itcclai 
borden en Mehililen. HOSTWlt.'K toe-
•eboifbara H e k k e n . ILerkoraaaeeat enx. 

II. .1. S l . n O N S Arttlieut. 

Bekroond te Haarlem 1825, en te 
Amsterdam 1883 met 

G O i : 1» K X J l K I» A I I. L K . 

Wed G. DölnËMAÏS & ZONEN 
lste Lombardstraat 52 

n u > 'T'r I Ï : H D A 3 r. 
G e v e s t i g d A irx*.». 

Fabriek van L o o d e n . C o m p o s i t i e 
en I i i i i i e i i Voeri i ighi i iy .en. 

BLOKLOOD. GEPL'-T LOOD TIN 
I l e p ö t v n n M T O L K K I t t . Z I X K . 

H A G E L - en K 0 6 E L G I E T E B I J . 
li ty mi, I » in sa it i iv. 
V e r t e g e n w o o r d i g e r s der Heeren 

K l i . U ' S WIl.t 'IIKNIIACII en P K L T -
Z E R te STOLBERG voor Z i n k e n 
O I I I M I I M u i e n ale: 

Fonteinen . Heelden , Lijstwerken , 
Kapiteelen. Dakspitsen enz. enz. 

Nieuwe uitgebreide A L H C . M S voor
handen met meer dan .{ IOO afbeel
dingen en verkrijgbaar 11 /'8.SO met 
prijscourant, welk bedrag vergoed wordt 
bij eene order op ornament van min
stens /'SO. 

HANDEL IN OUD LOOD. 
V o II c II r r e e r e n «I e p r ij z e n . 

BOUWTERREIN. 
Aan dc Itoermondscl ie s traat 

en buiten de tdeldersclie Poort te 
Wettloo zijn verschillende tfOf'lf'. 
VI:HHI:I\I:\ T I : K O O r Adres 
bij den I • V A N G A S S K I . T aldaar. 
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P . M . K A L I S L Z N 
K i e n wo H a v e n 85, RaiterrttMin, 
houdt in voorraad tegen concurroeronde 
prijzen Anker**, Ket t ingen , Beugel-en 
Plaftt*liiitiniffM. alle Boorten Touw en 
verdere Antiiiemern- en Machinekamer-
behoeften. 

Kyaiiiseerinriehting'. 

H. LENSINK, 
H O U T H A N D E L , A R N H E M , 

levert panklaar Ki'k.vatiiseertl (rot 
en /.wanivrU) 

Rasterwerken. Schuttingen. Vloeren, 
Vloerri l i i ien. ltrot>ibiikk«*n. e n « , enx. 

K e n i g / e k e r werkend r e n k - e n 
l i lenrlooM mnlt le l . 
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H outcem ent-dakbedekkingen 
V E R B E T E R D S Y S T E E M ) worden gelegd met veeljarige cnrantic door 

G E B R O E D E R S H O U T M A N , Den Haag. 
Generaal Agent A . S. K E U , Rotterdam. 

A T T E S T E N TER INZAGE. 

lil 
arm%£2£, * I , e " o o r t e n « R A M E T , als Z W E E D S C I I , NOORSCH, 
sCHOTSCH enz. enz., ruw. behaKt . g e p o l i j s t , jreproli leerd enz., voor 
verschillende joelt' 
wer 

, . , , , " •»« . . . . . . . . s ' i I " - K « - | > r « i u e e r a enz., voor 
•rsclullomle doeleinden. B I L L I J K E P R I J Z E N . Spoedig,, levering. Groot aantal 
[•rlcen in NEDERLAXD en KOI.OXIKX uitcevoerd. 

H. HUTJENS, Steenhouwer. 
A K M I E M . Weerdjosstraat A . 135. K O K S III lt<„ Paardenmarkt A . 135. 
S P E C I A L I T E I T in Wit Marmer, Schoorsteenmantels, Grafmonumenten, Kruizen. 

Levert nl le soorten K K K I . K I I O I W W E R K , 
in M A R M E R , H A R D S T E E N , Z A N D S T E E N enz. enz., met of zonder model. 

SSST" Hekroonrt op verschi l l ende T e n t o o n s t e l l i n g e n . -aMW 
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Geheel verbeterde Constructie van 
V U U R H A A R D , OVENVERHITTING, 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODEL IV WERKING TC ZIEN AAN DE FABRIEK 
VAN P.KOPPtN.HOFLEVERANCirRVH* Z.M.DEN K0NIN6. 
Velperbuitensinjel, A R N H E M . 

Hotel „ F A A Z E N " 
NI . IJI i :< ; ! ; \ , Molens traa t 138. 

Café-Restaurant, 
Eigenaar T h . O. K C I M . ' E K K . 

wordt .11.11. AANNEMERS cn REIZIGERS 
beleefd aanbevolen. 
I l i l vers n in sell o I j z e r g i e t e r i j 

en M a r h i n e f a b r i e k 

E N S I N K & C ° . 
Grorsmeilerl) . — IJzerconstmet lcs 

G I E T W E R K E N voor liet B O U W V A K . 
I N S T A L L A T I E S voor F A B R I E K E N . 

DE L I N T & G ° , Rotterdam 
NIEUWE HAVEN N°. 39. N.Z. 

CïrootMte nagazUn van Parket - en 
WandtegelM. V r a a g «leMMlii* enx. 

MQLENVANGSTUKKEN. 
Iepen- , E s s c b e n - . l . iu i l en- . 

E s d o o r n - en Peeren l iout , Rol 
l e n . K a m m e n , S t r e l e n en een 
K R U K A S , bij G. D E G O E D E R E N 
te WOERDEN. 

ÏTE.VAN VREESWIJK, 
inotru men tmaker. 

Aanleg van Electrische Geleidingen. 
LUTHERSCBE BURGWAL 17, 

bij de Groote Markt,DEN HAAG 

STEENHOUWERIJ 
Monumenten.Grafzerken 

^ e n G r a « ^ . 
A j ^ 

Machinefabriek ..DB VULCAAF'. Enschedé. 
• J/.er-, Koper- en Metaaljneferij. 

STOOMMACHINES en KETELS van de beste constroctie. 
Levert in den kortst mogelijken tij Icompleet d r i j f w e r k met gewone 

en /.elfsinei-enile k n s s e n b l o k k e n . 
C O M P L E T E B O U W W E R K E N V O O R 

Fabrieken en narfieuliere f*eboimen. 

GEBR. KORTING. 
Amwtèrdain, l>n.ini*alc Tl. 

bevelen zich aan voor levering van 

KORTING's Patent UniverScial Condonsers 
voor S c h e e p s m a c h i n e s en S l a l i o n n a i r e S t o o m m a c h i n e s . 

D, R. P, N°. 5 8 4 3 4 . 
P r o s p e c t u s s e n en 1'ri.jsnp»-;! v e n op aanvrage aralio en franea. 

Ter drukkerij [der Vennootschap „Het] Vaderland". 

D E CiROOTK Ol' ST.-JAC( iHSKKRk" TIC 
s -GRAVENHAGE. 

(Met twee platen) 

Onder de vele merkwaardige gebouwen, in wier 
bezit onze residentie zich verheugen mag, verdient de 
St.-Jacobskerk wegens hare oudheid en de daaraan 
verbonden herinneringen aan vervlogen tijden, eene 
voorname, zoo niet de eerste plaats. Wel kan zij zich 
niet nieten niet de pronkstukken der Gothische bouw
kunst, waarop 's-Hertogenbosch en Utrecht kunnen 
bogen , en staat zij zelfs ten achter bij monumenten , 
zooals Haarlem, Dordrecht en Delft weten aan te wij
zen , maar toch mag zij wedijveren niet menig middel-
eeuwsch bouwwerk in ons vaderland, als getuige van 
den kunstzin onzer voorvaderen. 

Wij zullen in korte woorden de geschiedenis van 
dit kerkgebouw verhalen. 

Omtrent het stichtingsjaar verkeert men in 't onzekere. 
De kerk dagteckent, naar men met reden vermoedt, uit het 
begin der 14e eeuw. Volgenssonimigegeschied>chrijvers 
was zij uit hout opgetrokken en werd zij in 1399 door 
Hertog Albrecht van Heieren door een grooter steenen 
gebouw vervangen. Wat hiervan zij, zeker is 't dat op St.-
I.aurensdag 1402, de kerk een prooi der vlammen werd, 
zoodat hier wellicht aan 't verschil van een paar jaren 
gedacht moet worden. Korten tijd hierna verkeerde 
het kerkgebouw reeds in dusdanigen vervallen staat, 
dat het dringend herstelling behoefde, waarop 1 lertog 
Philips van Hourgondié haar in 1434 bijna geheel 
deed vernieuwen. In 't jaar 1528, toen Maarten van 
Rossen) met zijne roofzieke benden 's-Gravenhage 
overviel, ontging hem de kerk met hare schatten 
niet en werd zij, na uitgeplunderd te zijn, een prooi 
dar vlammen, die het vernielingswerk verder vol
tooiden. 

\ o g éénmaal zou het zoo geteisterde -kerkgebouw 
een dergelijke ramp overkomen, ditmaal door het 
hemelvuur. Nauwlijks hersteld van hare verwoesting, 
sloeg den 29" Dec. 1593 de bliksem in de toren
spits en deed weldra de geheele kerk met omgevende 
woningen in vlammen opgaan. In 1702 zou haar 
wederom een dergelijk onheil overkomen zijn, indien 
niet een burger met levensgevaar den toren beklommen, 

en het reeds brandende houtwerk met zijn nachtrok 
uitgedoofd had. 

Uit het bovenstaande laat zich wel verklaren, dat 
men tevergeefs eenheid van vorm en stijl kan ver
wachten in een bouwwerk, waarvan de opbouw en 
herstellingen bij gebrek aan de noodige geldmiddelen 
slechts zeer langzaam vorderden en bovendien herhaalde 
malen door brand en plundering onderbroken werden. 

Het hooge koor is klaarblijkelijk het oudste ge
deelte der kerk, en moet omstreeks de 2 C helft 
der I 4 E eeuw gebouwd zijn. Een transept ontbreekt 
in den tegenwoordigen bouw. Ongeveer een eeuw 
later zijn het schip der kerk en de kapellen, welke 
het transept vervangen, aangebouwd geworden. Het 
schip is van geheel andere bouwwijze dan het koor, 
en vertoont deze eigenaardigheid, dat de zijbeuken 
verbreed zijn tot ongeveer den buitenkant der contre-
forten , zoodat deze zich binnen het kerkgebouw be
vinden. Dit deed eene dubbele kapellenrij ontstaan, 
die zich ook uitwendig toont, wijl iedere kapel of 
travee een topgevel heelt. 

Dit gedeelte der kerk levert een zeer fraai interieur 
op. I Iet vertoont merkwaardig breedezuilafstandeti, het
geen door het houten gewelf wordt toegelaten, en 
vormt daardoor een scherp contrast met het koor. 
Het gewelf boven het schip bestaat uit een houten 
tongewelf, waarin tongewelven over de kapellen op 
gelijke hoogte insnijden. Het geheel is op eenvoudige 
wijze van gordingen en ribwerk voorzien. Het koor 
heeft nimmer een steenen gewelf bezeten, hoewel het 
de bedoeling geweest kan zijn. De ruwe kap was steeds 
zichtbaar gelaten, tot men het koor in den baroktijd 
met een smakeloos stucplafond heeft voorzien. De 
kooromgang is met steenen gewelven overspannen. 

De toren werd omtreeks 't jaar 1423 gebouwd en 
heeft een ^«hoekig grondplan, hetgeen vrij zeldzaam 
is. Zijne bekroning was niet geheel in overeenstem
ming met den massieven onderbouw; zij werd in 1863 
door een a jour bewerkte ijzeren spits vervangen, 
welke zonderling bij den bouwtrant »an het overige 
afsteekt De toren bereikt nu een hoogte van onge
veer IOO meter. 

Wat den inwendigen toestand van het kerkgebouw 
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betreft, zoo vertoonde zicli het Godshuis vóór de | om hem tc nopen voor dat gebouw een prijsvraag uit 
Hervorming in al zijne praal en luister. Talrijk waren j te schrijven. Nu zijn er verschillende soorten van prijs
de altaren, welke men zoowel in het koor als in de j vragen. Ken eerste is er, waarbij men werkelijk de 
kapellen aantrof. De Riemer spreekt van 27, 
waaronder verscheidene zeer fraai van bewerking, 
ongerekend nog de vele beelden en grafteekens 
welke zich alom verhieven Ook mocht de kerk op 
menig geschilderd lichtraam bogen, welke met die 
der St.-Janskerk tc Gouda konden wedijveren. Slechts 
één daarvan, hoewel in geschonden staat, is behouden 
gebleven. Het is een geschenk van keizer Karei V, 
in 1547, en wordt aan de Gebr. (Jrabeth toegeschreven. 
Nadat de Hervorming in 't jaar 1574 bezit van 't 
kerkgebouw genomen had werden er opnieuw fraaie 
glasramen in geplaatst, waarvan sedert lang geen spoor 
meer te vinden is. 

Van al hetgeen de kerk voor de Hervorming bezat 
is weinig of niets behouden gebleven. De beeldenstorm, 
te Antwerpen aangevangen, verschoonde ook de St.-
Jacobskerk niet, en wat door den brand in 1539 ge
spaard bleef, viel eenige jaren later onder de moker
slagen eener geestdrijvende menigte. 

Slechts een gedeelte van 't schip werd, sedert de 
Hervorming er hare intrede deed , voor de godsdienst
oefeningen gebruikt. Het koor werd door een ijzeren 
hek van het overige gedeelte der kerk afgescheiden, 
en ter plaatse waar vroeger het hoofdaltaar prijkte, 
staat nu het praalgraf van Jacob van Wassenaer, 
heer van Obdam, in 1667 aldaar opgericht. 

De verschillende grafmonumenten, wapenschilden 
en gildeborden, welke na de Hervorming geplaatst 
en nog gedeeltelijk aanwezig zijn, te beschrijven, zou 
wellicht tot te groote uitvoerigheid leiden. Alleen zij 
nog gewezen op den zeer fraaien predikstoel , een 
kunstwerk uit de [6* eeuw, een der beste uit dat 
tijdperk der Hollandsche Renaissance. 

Van het inwendige valt niet veel meer te zeggen. 
De eenvoudige polychromeering van het schip , welke 
men vóór eenige jaren heeft aangebracht, en de nieuwe 
gekleurde ramen, brengen een aangenamen indruk 
teweeg, en vergoeden eenigszins den ontnomen luister. 
Ook mag het nieuwe, in 18X2 geplaatste orgel, een 
waar kunststuk van bewerking, niet onopgemerkt voor
bijgegaan worden. 

Wat den tegenwoordigen uitwendigen toestand aan
gaat , is de kerk, hoewel van de vroegste tijden af 

S door een gordel 
hetgeen een zonder-

ontsierd door bijbouwen, in 18 
van onooglijke huisjes omgeven, 
lingen aanblik oplevert. 

Bijgaande platen stellen een plan voor tot restau
ratie der kerk voor zoover de bestaande toestand 
zulks toelaat. 

Moge weldra de dag aanbreken, waarop de St.-Jacobs
kerk , ontdaan van alle aanhangsels en in haren ouden 
toestand hersteld, onze schoone residentie tot sieraad 
zal strekken. 

's-(ïrareuliage, Xovembei 1893. 
H . VAN H E E S WIJK. 

H E T MUSEUM VOOR NATUURLIJKE 
* HISTORIE. 
Onmiddellijk nadat uit de staatsbegrooting het 

voornemen der Regeering bekend was geworden om 
ƒ320,400 beschikbaar te stellen, (als eerste uitgave 
op de som van / 1,962,000) voor een museum van 
natuurlijke historie te Leiden, ter vervanging van het 
bestaand gebouw op het Rapenburg, wendde zich èn 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst èn het 
genootschap „Achitectura ct Amicitia" tot den Minister 

voorlichting van verschillende personen zoekt. Als dan 
de vraag goed gesteld is, duidelijk en zoo volledig 
mogelijk en de beschikbare bouwsom overeenkomstig 
het verlangde, dan is er kans op een resultaat, als 
de gekozen beoordeelaars de oogen geopend houden 
en hun plicht doen. 

Men ziet, de eischen zijn niet gering! 
Maar er is een tweede soort van prijsvragen, die 

uitgeschreven worden, als men „op nette manier" 
van iemand af wil zijn, wien men anders moeilijk kan 
voorbijgaan. De heer A . was altijd dc architect van 
deze of die vereeniging of van dat bestuur: men acht 
hem niet recht geschikt, of zijn laatste product heeft 
niet te best voldaan; of 't komt alles zoo uit één pot; 
't wordt eentonig, weet ge! Als wij eens een prijsvraag 
uitschreven? A. kan immers zelf meedoen: we zijn 
hem zeer genegen; hij heeft altijd een schreefje 
voor.... enz. enz. Ieder kent die redeneering! 

't Komt mij voor dat de prijsvraag-aanvraag onder 
dat laatste soort moet worden gerangschikt. 

De regceringsgebouwen van den laatsten tijd lijden 
aan eene verbazende eenvormigheid: dc geestige per
siflage, door de Penydoii-automatie-iiidia-nibber fiont-
builder belichaamd, heeft nog niets van haar waaide 
verloren. Nu kan men de Regeering moeilijk zeggen: 
„Geef een opdracht aan iemand anders dan aan een 
uwer ambtenaren" —• als zij 't niet uit zichzelvc doet. 
Daarom volgt men den gebruikelijken boven om
schreven weg. 

Onderstelt al, dat de Regeering dien mede opging, 
zal dan de prijsvraag tot iets voeren? 

De ondergeteekende is eenigszins sceptisch op dit 
punt; noch als medewerker, noch als bcoordeclaar, 
noch als toeschouwer heeft hij tenauwernood een 
enkele prijsvraag zien gelukken. En hij heeft de ver
schillende soorten (als daar zijn openbare en beperkte) 
in al die qualiteiten meegemaakt. 

Waaraan dat lag ? Aan allerlei bij-omstandigheden 
en invloeden, kleinigheden in schijn , die echter 
groote gevolgen hadden, gelijk men in 't dagelijksch 
leven meer hinder ondervindt van een speldeprik dan 
van een wond! De laatste heelt geregeld en gemak
kelijk, met de eerste tobt men maanden lang, niet waar? 

Als men de Regeering een goeden raad wilde 
geven, dan moest het deze zijn: belast een door naam 
cn verleden vertrouwbaar persoon met het opmaken 
van een plan, dat ge betaalt. Bevalt het u niet, vraag 
dan een tweeden, desnoods een derden, tot ge ge
vonden hebt hetgeen ge zoekt, of dit volgens be
voegden voldoet. 

Eerlijke beoordeelaars, menschen zonder parti-pris, 
zijn er wel te vinden. Maar Iaat niet alles aan uw 
rijksbouwmeesteiiaat doen. Een man kan maar een 
weg gaan: eenzelfde klaviertoets geeft maar één toon! 

Is echter het geheele nieuwe gebouw wel noodig? 
Naar mijne meening niet. 't Tegenwoordige, deugde
lijker gebouw aan 't Rapenburg is lang niet klein. 
Om twee binnenplaatsen, een groote en kleine ge
groepeerd, beslaat het eene oppervlakte van (naar 
schatting) 1800 a 1900 vierk. meter. Daarvan moei, 
dunkt ons, met eenigen goeden wil iets te maken zijn, 
met behoud van het bestaande. 

Vooral ook, als men van te voren eens met ernst 
onderzocht, of niet bij de samenstelling van het 
Museum liefde voor wetenschap met verzamelwoede 
hand aan hand ging! 
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Dit heeft mij ten stukje in de pen gegeven, dat 
in 't Handelsblad van 28 November jl. opgenomen 
werd en dat u wellicht wel zult willen overnemen? 

Aan dc Redactie. 
Vergun mij — door middel van uw geacht blad 

— de meening te ondersteunen van die leden der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, die — volgens 
de afdcclingsrapporten over de Staatsbegrooting van 
1894 — de wenschelijkheid betoogden om een nieuw 
onderzoek te doen plaats hebben over de noodzake
lijkheid van den bouw van een nieuw museum voor 
natuurlijke historie tc Leiden, alvorens de ruim 2 
millioen gulden, die er mede gemoeid is, te bewilligen. 

Ik doe dat èn op grond van ervaring in soortgelijke 
gevallen, èn op grond van een herhaald bezoek aan 
dit Museum nu en vroeger, terwijl ik tevens hulde 
breng aan den Minister, die niet opziet tegen het 
voorstellen eener groote uitgave, waar hij die in 't 
belang der wetenschap acht 

Beweerd wordt, dat het Museum vochtig en over-
vttld is. 

Ik aarzel niet te verklaren, dat het in uitstekenden 
staat van onderhoud verkeert, dat het niet vochtiger 
is dan ieder gebouw waarin nooit gestookt wordt; ja 
zelfs, dat het — (dank zij de goede zorgen, daaraan 
besteed) — - de temperatuurswisselingen der laatste 
dagen verwonderlijk goed heeft doorstaan. 

Met aandacht heb ik het doorwandeld, de laatste 
maal nadat het eenige dagen achtereen had geregend. 
Er is nergens een spoor van vocht te ontdekken. 
Zonderling treft het, dat er nooit verwarming was 
aangebracht, terwijl er toch zooveel ongevaarlijke en 
gemakkelijk aan te leggen middelen bestaan (voornl. 
lagc-drukstoom of warm water.) 

De bewering omtrent vochtigheid bracht mij o. a. 
een der phasen in herinnering, die de plannen voor 
een nieuw Academiegebouw te Leiden doorliepen, 
alvorens er besloten werd tot het uitschrijven van een 
prijsvraag, waarvan de voorbereiding aan de com
missie van rijksadviseurs toeviel. 

Men deed het toen (in 1874) voorkomen alsof de 
bouwvalligheid van het Academiegebouw het niet meer 
voor herstelling vatbaar maakte. 

Op grond van een uitvoerig onderzoek besloten 
de rijks-adviseurs een missive aan den Minister te 
richten , waarin dit ten stelligste werd tegengesproken. 
Het gebouw verkreeg later nieuwe ramen, staat er 
nog, en is voortdurend in gebruik gebleven! Ver
moedelijk zullen er — nu eerbied en liefde voor het 
verleden zooveel algemeener is doorgedrongen — 
weinigen zijn, die het belangwekkende gebouw aan 
zijn bestemming willen onttrekken! 

Het tweede argument voor dc noodzakelijkheid 
voor den nieuwen bouw aangevoerd, te weten, dat 
het museum overvuld is, kan thans niet weersproken 
worden. 

Wellicht zoude men ook, in een andere richting 
werkende, kunnen onderzoeken, of men in den tijd der 
photographie en der voortreffelijke reproductiemidde
len, er gansche kudden van herten en hertjes en anti
lopen op na heeft te houden, die met de gratie, aan 
opgezette dieren eigen, komen aandraven; en meeuwen 
en papegaaien en lorretjes bij honderden; en in hoe
ver het opofferen van een gansche zaal aan olifanten 
en olifantjeskoppen en geraamten (er zijn 17 koppen 
benevens 4 groote geraamten) gewettigd is, om van 
minstens 10 grimmige leeuwen cn leeuwinnen niet te 
gewagen. 

Het onderzoek zoude dan wellicht kunnen worden 
uitgestrekt tot de mogelijkheid van een meer compacte 

I bewnringswijzc (althans der vogclsi, waarvan elders 
alleen de geprepareerde huiden in laden worden opge
borgen. 

Dat men mij deze leekenmeening ten goede houde ! 
/.ij dringt zich bij een bezoek onwillekeurig op. 

Wanneer het nu aangaat om het aantal bewaarde 
voorwerpen te verminderen, dan zoude men tevens op 
eenvoudige wijze het uitgestrekte gebouw beter aan 
zijn doel kunnen doen beantwoorden; bijv. door het 
overdekken der groote binnenplaats, die een opper
vlakte heeft van ongeveer 725 vierkante meters (ieder 
der binnenplaatsen van het Museum alhier meet ± 870 
vierk. M.); door het alsdan vervangen der penanten 
tusschen de ramen door ijzeren kolommen; door het 
inbouwen van galerijen en trappen op de overdekte 
binnenplaats; door het aanbrengen van bovenlichten; 
door het doelmatiger plaatsen der kasten, enz. 

De kosten van het een en ander zullen vermoede
lijk geen f 150,000 bedragen. 

Is de door mij aangewezen weg niet de juistere? 
Er blijft nog zooveel tc doen in ons land, waarvoor 

geen geld is! Ik zou het belangrijke cn nuttige Eth-
nographische Museum ook wat gunnen! En aan het 
Museum tc Amsterdam, dat uit de kleeren groeit, 
waaruit men de beide scholen zal moeten verwijderen; 
en zooveel meer! 

I. GossCHALK. 
Ainsteidam, 30 Nov. 1893. 

D R E S D E N . 
(Vcrcolg cn slot van bladzijde 376.) 

Van buiten is de Frauenkirche tamelijk eenvoudig; 
de groote vensters, waartegen de galerijen aansluiten, 
missen alle sieraad. Rondom den grooten middenkoepel 
staan vier torens , die boven de trappen naar de galerijen 
geplaatst zijn. De middenkoepel is veel hooger dan 
die, welke het ruim der kerk overdekt. Eigenaardig 
is zijn silhouet, daar calotte en tamboer als het ware 
tot één geheel zijn samengesmolten. Tot versiering van 
den koepel is een ruim gebruik gemaakt van oeils de 
boeuf, terwijl een lantaarn met een fantastische bedek
king het geheel kroont. 

De kerk, die geheel van grijze zandsteen uit de 
groeven aan de Elbe is opgetrokken, is zeker een 
meesterstuk op constructief gebied; alleen de bedek
king van de lantaarn is van hout en met lood bekleed. 
Men kan de lantaarn bereiken langs een trap, die in 
de zeker wel 2 M. breede spouw tusschen den buitensten 
cn binnensten koepelmuur is aangebracht. 

I Iet kan niet ontkend worden, dat de koepel eigen
lijk een geheel overbodig paradestuk is, daar het ge
welf hetwelk de kerk afsluit, veel lager ligt. Indien 
men echter bedenkt, dat ook torens een overtollig
heid zijn, dan zal men zeker met een dergelijken koepel, 
die ontegenzeglijk tot de waardigheid van het gebouw 
veel bijdraagt, vrede hebben. 

Niet minder karakteristiek voor het silhouet van 
Dresden dan de Erauenkirchc is de Hofkirche, die 
vlak tegenover de brug over de Elbe haar slanken 
toren omhoog beurt. Deze kerk is aan den katholie
ken eeredienst gewijd, daar de Saksische vorsten in 
het laatst der zeventiende eeuw daartoe overgingen, 
wat de, meest Protestantsche onderzaten hun tame
lijk kwalijk namen. 

Een waardige katholieke kerk bezat Dresden in 
het begin der 18e eeuw niet, en het was daarom, 
dat met den bouw in 1738 begonnen werd. Gaetano 
Chiaveri, een zeer bekwaam Italiaansch architect, 
werd met het maken der ontwerpen, en later ook 
met de uitvoering belast. De plattegrond is zeker 
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even Origineel als die van de Frauenkirche; daar zij 
voor den katholieken eeredienst werd opgemaakt, 
vertoont zij geen centraalbouw, doch sluit zich meer 
bij den bekenden basiliekvorm aan. Het middenschip 
eindigt aan beide zijden in een halven cirkel. Daar
omheen loopt een betrekkelijk smalle gang, met gale
rijen daarboven. Langwerpige zijschepen zijn naast het 
middenschip geordonneerd; om het kooreinde groepeeren 
zich twee kapellen en een ovale sacristie; aan de an
dere zijde zijn eveneens twee kapellen gemaakt, waar-
tusschen zich dc toren , eveneens ovaal in plattegrond, 
verheft. 1 Iet geheele gebouw is gewelfd en van be
trekkelijk lage daken, die goeddeels achter balustraden 
schuil gaan, voorzien. Zeer imposant werken de com
posietzuilen , welke rondom bet middenschip geplaatst 
zijn. Het hoofdaltaar staat op een soort van platform 
en is geheel van marmer; een reusachtig altaarstuk, 
zonder groote kunstwaarde, is daarboven geplaatst. 
De decoratie van de kapellen is zeer rijk, het is alles 
stuc, verguldsel en schilderwerk wat men ziet. 

Van buiten is de kerk met goedgedetailleerde pi
lasters versierd , die beneden van de Composiete, boven 
van de Korinthische orde zijn. De talrijke kornissingen 
cn de vele gebogen lijnen van den plattegrond geven 
aan het uitwendige iets zeer weelderigs. Hier endaar, 
/oo bv. aan de vensterbekroningen, is dc bouwmeester 
wel wat al te Barok geworden, doch het ensemble 
is zeer gelukkig. 

Tal van beelden, in theatrale houdingen, zijn op de 
balustrades geplaatst. De kunst van Bernini is hier nog 
aan het woord, hoewel zij eerst in de 18e eeuw ver
vaardigd werden. 

De toren, met zijn ovalen plattegrond, past uitstekend 
bij het overige; zuilen, pilasters, nissen enz. versieren 
hem ; de verdiepingen die boven het kerkdak uitsteken, 
zijn doorluchtig, wat aan de slankheid van het geheel 
ten goede komt. Ken peer bekroont den top, waardoor 
men aan Hollandsche torens herinnerd wordt. 

Onder de gebouwen van Dresden, die in het begin 
der l8e eeuw ontstonden, moet ook het „Japanische 
Palast" in Dresden-Neustadt genoemd worden I Iet staat 
dicht bij de Klbe en munt vooral uit door zijn goede 
verhoudingen. Alleen het middenrisaliet is met Korin
thische pilasters op hooge postamenten versierd. De 
dammen tusschen de vensters zijn allen van vlakke 
paneelen voorzien, op de wijze zooals dit iets later in 
Frankrijk bij den Louis XV-stijI het geval was. Het 
middendeel van den gevel is met een Philibertkap 
gedekt en met een fronton versierd. Als de architect 
van dit paleis wordt een Franschman, De Bodt, ge
noemd. Een landgenoot van hem, De Longuelune, 
bouwde het „Blockhaus", dat ook aan deze zijde van 
de Klbe staat. Het is als rustiekbouw opgevat, met 
een kroonlijst en attiek. 

Bij het doorwandelen der straten van Dresden ziet 
men verscheidene iSe-eeuwsche woonhuisgevels, die 
zich onderscheiden door vele lage verdiepingen en 
een hoog leien dak, dat gemeenlijk als mansarde 
behandeld is. In den regel bepaalt de versiering zich 
tot de zeer Barokke vensteromlijstingen en een rijk-
portiek, soms met een balkon daarboven. Vooral in 
dc VVillsdruffer Strasse, Seestrasse en in de nabijheid 
van de Frauenkirche treft men er aan. Munten zij 
ook al niet uit door fraaie verhoudingen, het detail 
is soms niet oninteressant. 

(lo redactie Naar aanleiding van hoveastuand artikel ontving 
een schrijven van den volgenden inhoud: 

Geachte A'ettaclie. 
Den Hchrjjver van „Presden" in uw klad van heden zij gemeld 

dat dc gehouwen rondom dc „Zwingcr-garten", met uitzondering 

natuurlijk van het Museum, door Semper gebouwd, nooit als 
paleis zijn te beschouwen geweest. Het is ccn oranjerie zoonis 
l'öppchnnun zelf zegt in zjjn werk „Vorstellung und Bosch rei-
bung des von S. K. Mnj. erbnute so genannte Zwingcr (Inrtens-
ticbaudc oder der Kgl. Orangcrio zu Dresden in 24 kupfcrtnfeln 
nbgezeichnct." (Dresden 17211, gr. folio). Het gansche gebouw 
hoeft ook geheel het aanzien daarvan on, zooaU in dien tjjd 
veelal bet geval was, gohruikto men dc bedekking als terras oin 
van daaruit een goed uitzicht over dc tuinen tc hebben. 

Tijdens do heerschappij v n " den Lonótre-stijl cn do Kococo in 
de tuinkunst werden dc oranjerieën hij vorstcljjko pnlcizon niot 
minder kostbnur ingericht als de paleizen zelf, cn hadden zy twee
ledig doel, lc het overwinteren der orunjchoomcu cu dergclykon, 
cn go. als wandelplaat! en mnTnnatll laai in den zomer. Afzon
derlijke en luisterrijk versierde paviljoens waren meer regel dan 
uitzondering, cn deze beeft de Zwingcr-oraujcric ook. 

LEONARD A . BPRJNGER. 
Haarlem, 25 Xov. '93. Tninai chitcct. 
liet komt my voor dat ccn oranjerie in zekeren zin als de

pendance vnn ccn vorstelijk pnlois kan beschouwd worden. 
De schrijvei. 

MAATSCHAPPIJ TÜT BEVORDERING DKR 
BOUWKUNST. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
hield Donderdag 30 November in haar maatschap
pelijk gebouw een buitengewone algemeene vergade
ring, die door een honderdtal leden bezocht werd. 
De Voorzitter, de heer C. Muysken, opende de bij
eenkomst, heette de leden welkom, verblijdde zich 
over de talrijke opkomst en hoopte dat de te nemen 
besluiten zouden strekken tot bevordering van den 
bloei der Maatschappij. 

Na mededeeling dat de bestuursleden Bekaar en 
Klinkhamer door ongesteldheid verhinderd werden 
tegenwoordig te zijn, stelde de Voorzitter in de 
eerste plaats de verandering der redactie van art. 16 
der wet aan de orde, waarbij op voorstel van het 
Bestuur werd bepaald dat het beheer der geldmid
delen voortaan aan eene commissie van drie bestuurs
leden en den algemeenen Secretaris zou worden toe
vertrouwd. Nadat, in antwoord op eene vraag van 
Dr. P. J. H. Cuypers, door den Voorzitter was ge
antwoord , dat het in de bedoeling lag genoemde 
commissie uit drie bestuurders en den Secretaris te 
doen bestaan en eene kleine wijziging van redactie 
was aangenomen, nam de heer J. H. Leliman het 
woord. Deze spreker wees op de eenvoudige wijze, 
waarop dat beheer tot heden had plaats gevonden 
en stelde voor de bepaling der oude redactie omtrent 
de verantwoordelijkheid, brand cu diefstal uitgezonderd, 
te behouden; het voorstel kon zijne goedkeuring weg
dragen , en hij gaf het Bestuur in overweging voor
stellen tc doen tot verhooging van het tractement 
van den Secretaris, wien steeds meer werkzaamheden 
worden opgedragen. 

De Voorzitter deed de toezegging dit voorstel bij 
het Bestuur ter sprake tc brengen en erkende dat 
van den Secretaris veel werk wordt gevorderd, maar 
voegde eraan toe dat in de eerste plaats moet 
gezorgd worden in een goeden financicelen toestand 
te komen. 

De heer J. II. Leliman was van meening dat 
ook de exploitatie van het gebouw aan de commissie 
van beheer kon worden opgedragen, waarna eene 
discussie ontstond over het al dan niet wenschelijke 
om de voorgestelde redactie aan te vullen met eene 
bepaling omtrent brand en diefstal, waaraan de heeren 
Van Malsen, Kerkhoff, Fol, Leliman en den Voor
zitter deelnamen. Ten slotte werd art. 1 6 zonder hoof
delijke stemming aangenomen. 

De voorstellen van de afdeeling „'s-Gravenhage", 
tot het brengen van wijzigingen in de wet kwamen, 
alsnu aan de orde en werden ingeleid door den heer 
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Du Rieu, die het Bestuur dank bracht voor het in 
behandeling nemen cn eraan toevoegde, dat die voor
stellen op neutralen bodem zijn ontstaan en gelijkheid 
voor alle leden beoogen. Al wordt thans door alle 
leden dezelfde contributie betaald, genieten zij, die 
te Amsterdam gevestigd zijn, meer voordeden en al 
kan dit niet geheel voorkomen worden, is het toch 
wenschelijk ernaar te streven om die ongelijkheid 
op te heffen. Dit kan geschieden door allen gelijken 
invloed te geven bij de keuze van bestuurders en de 
bepaling op tc heffen, dat het meerendeel van het 
Bestuur in Amsterdam moet wonen. De voorstellers 
zijn van meening, dat deze handelwijze strookt met 
den geest van den tijd cn dat daardoor belangstelling 
in de Maatschappij zal worden opgewekt. Terwijl een 
en ander door de nieuwe redactie der artikels 11,12 
en 13 belichaamd wordt, geven de artikels 17 toten 
met 24 de wijze aan , waarop de keuze van bestuurders 
zou kunnen geschieden. Daar de wijze, waarop dit 
thans bij de wet geregeld wordt, van vele zijden wordt 
afgekeurd, ligt het voor de hand dat eene verandering 
aanspraak op waardeering mag maken. En nu heeft 
het spreker verwonderd, dat zoowel de Commissie, 
die de voorstellen onderzocht en daaromtrent rapport 
uitbracht, als het Bestuur zich zoo weinig meegaande 
betoond hebben, te meer daar het opwekken van be
langstelling in de Maatschappij den doorslag moest 
geven. 

De heer G. II. Bauer Jr. vestigde de aandacht op 
een schrijven van de afdeeling „Amsterdam", den 
leden der Maatschappij toegezonden en waarin het 
medegaan met de voorstellen der afdeeling ,,'s-Gra-
venhage" ontraden wordt, op grond dat de verplaat
sing van den zetel daarbij beoogd zou worden. Spreker 
gaf als zijne meening te kennen dat door de wetswij-
zigirgen eene betere vertegenwoordiging tot stand 
komt en toonde het wenschelijke daarvan aan. 

De heer Jurriaan Kok achtte het noodzakelijk dat 
er leven komt in de Maatschappij en zag in de voor
stellen ,,'s-Gravenhage" heil, wijl elk lid dan invloed 
kan doen gelden bij de keuze van bestuurders, hetwelk 
thans ondoenlijk is, omdat het doen van uitgaven 
voor reiskosten naar Amsterdam daarmede gepaard 
gaat. Een en ander werd door spreker nader toegelicht. 

De heer J. F. L. P'rowein besprak het rapport der 
commissie, die hare verwondering erover te kennen 
geeft dat nu reeds voorstellen tot wijziging der vóór 
3 jaren vastgestelde wet gedaan worden en bracht 
in het midden dat de tijdsomstandigheden daarbij over 
het hoofd gezien worden. Wat toch is het geval ? Reeds 
geruimen tijd heerscht in alle afdeelingen ontevreden
heid en de wijze, waarop het Bestuur gekozen wordt, 
kan niemand bevredigen; tengevolge daarvan be
dankten in het voorjaar een 30 a 40 leden, alleen in 
Den Haag, en dit gaf de daar gevestigde afdeeling 
aanleiding naar middelen tot verbetering van den 
toestand te zoeken. De invloed gaat geheel van 
Amsterdam uit en zoowel de wijze van samenstelling 
als de keuze van het Bestuur moeten gewijzigd worden; 
de voorstellen bcoogen den bloei der Maatschappij en 
het denkbeeld, door de afdeeling „Amsterdam" in haar 
schrijven geuit, noemde de spreker zot en gaarne 
zou hij van de ondertcekenaars willen vernemen, 
waarom het optreden van 's-Gravenhage in verdacht 
licht wordr gesteld. 

De heer J. J. van Nieukerken sloot zich bij den 
voorgaanden spreker aan; inderdaad is men van vele 
zijden ontevreden over het optreden en dc wijze 
van werken der Maatschappij en is er behoefte aan 
eene andere strooming, zoodat er reden bestaat om 

dankbaar te zijn voor dc pogingen, die dc afdeding 
's-Gravenhage in het werk stelt om verbetering tot 
stand te brengen. Zoowel het weekblad als de andere 
uitgaven kunnen in geen vergelijking komen met 
bladen, in het buitenland uitgegeven, en de vraag 
of zij beter zijn dan andere uitgaven hier-te-lande, 
moet ontkennend beantwoord worden. Het verschijnen 
der afbeeldingen van oude gebouwen gaat uiterst 
langzaam en in vele zaken moet krachtiger opgetreden 
worden. 

De heer Leliman wees erop dat zes Haagsche 
leden hunne denkbeelden ontwikkeld hebben, waar
voor spreker hun hulde bracht en deed daarop het 
voorstel de discussion te sluiten en de artikelen in 
stemming te brengen. 

De heer C. B. Posthumus Meijjes verdedigde den 
inhoud der door den heer Frowein gewraakte circu
laire van de afdeeling „Amsterdam" en deelde mede 
dat laatstgenoemde heer aan eenige voorstanders der 
wetswijziging een schrijven heeft toegezonden, waarbij 
hun vrij reiskosten naar Amsterdam werden toegezegd 
door ccn onbekende. De Amsterdamsche afdeeling zag 
daarin een adder in het gras en spreker gaf het voor
nemen te kennen een motie voor te stellen, waarbij 
het gedrag van den heer Frowein en consorten ver
oordeeld werd. 

De heer Frowein repliceerde dat de circulaire niet 
bestemd was voor openbare behandeling en deed den 
heer Posthumus Meijjes de vraag, wie hem het recht 
gaf eene dergelijke motie in stemming te doen brengen. 
Tot toelichting der zaak deelde spreker mede, dat op 
eene vergadering van het Bestuur der afdeeling 's-Gra
venhage door een der leden namens een onbekende 
het voorstel werd gedaan om de onderteekenaars der 
voorstellen tot wetsherziening, die zulks verlangden, 
in de gelegenheid te stellen om kosteloos de reis naar 
Amsterdam te maken, welk voorstel door 5 van de 
6 aanwezigen werd goedgekeurd. Hoewel spreker de 
vergadering niet had bijgewoond, bracht zijn plicht 
als secretaris mede aan dit besluit gevolg te geven; 
en toen de voorzitter, die zijn stem tegen het voorstel 
had uitgebracht, weigerde de ontworpen circulaire te 
tcekencn, had de verzending met de bloote ondertee-
kening van spreker plaats. 

De heer Posthumus Meijjes deed het genoegen dat 
zijn vriend Du Rieu in deze zaak niet betrokken is en 
begreep niet waarom dc heer Frowein de brieven niet 
onderteekende als secretaris, daar ze toch in een 
couvert der afdeeling gesloten werden. 

Daarna ontspon zich een discussie, waaraan ver
schillende leden deelnamen; de heer Fol betreurde 
de stap, door den heer Frowein gedaan en hoopte 
dat dit niet met kwade bedoelingen geschied was; spre
ker achtte het verkeerd op de stemming te influencee-
door de motie in behandeling te nemen en wees op 
den inhoud van de circulaire der afdeeling Amster
dam, die wel groote woorden bevat, maar geene 
daadzaken te berde brengt. Dr. Cuypers bracht in 
het midden dat de algemeene beschouwingen aan de 
orde zijn en wenschte daarbij te blijven; de heer 
Poggenbeek releveerde dat de aanschrijving der af
deeling Amsterdam niet voor openbare behandeling 
bestemd was en de heer Bauer kwam op de I Iaagsche 
circulaire terug, die alleen aan de onderteekenaars 
werd toegezonden. Laatstgenoemde spreker trok het 
zich aan van unfaire handelingen beschuldigd te wor
den en vond het schrijven der afdeeling Amsterdam 
een pamflet. De heer Du Rieu wees erop dat het 
toegezegde reisgeld voor een bepaald doel diende en 
vond de eenige fout in de onderteekening van de 
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circulaire, waarop tic heer Posthumus Meyjcs antwoordde 
tlat van persoonlijke vete geen sprake is en het voor
stel deed om tic motie na alloop tier wetsvoorstellen 
te behandelen. 

Op het terrein van de algemeene beschouwingen 
teruggekomen, beantwoordde de heer Van Malsen 
de bemerkingen van den heer Van Nieukerken om
trent het brengen van meer leven in dc Maatschappij , 
waarbij de heer J. F. Metzelaar zich aansloot cn als 
zijne meening mededeelde dat de I laagsche afdeeling 
wel van rechten, maar niet van plichten gesproken 
heeft cn dat de gebreken niet dc fout van het Bestuur, 
maar die van dc leden zijn. 

De heer Van Nieukerken beaamde dit ten deele, 
maar hield zich overtuigd dat dc belangstelling der 
leden zal vermeerderen als de voorstellen worden aan
genomen. De Voorzitter wees op het budget der 
Maatschappij, waaraan het Hestuur gebonden is, 
en op den plicht om met de financien te rade gaan. 

Hij de artikelsgcwijze behandeling komt in dc eerste 
plaats art. 11 aan de orde. De heer I. Gosschalk kon 
zich met de voorstellen van 's-Gravenhage niet ver-
cenigen en achtte het noodig dat minstens drie be
stuurders te Amsterdam wonen; zij, die het hoofd
bestuur in handen hebben , moeten elkander dagelijks 
kunnen spreken en — mochten de wijzigingen worden 
aangenomen — dan voorziet spreker dat weldra alles 
door den secretaris moet worden afgedaan. Wijl in 
Amsterdam het meeste omgaat en de zetel der Maat
schappij daar gevestigd is, moet gewaakt worden dat 
hij daar blijft en spreker, die men zeker niet van 
blinde ingenomenheid met de Maatschappij zal ver
denken , achtte zich gedrongen deze verklaring af te 
leggen. Hij verplaatsing van den zetel zouden de 
geldelijke belangen der leden-aandeelhouders geschaad 
worden, en het zou dan blijken dat zij, die vertrou
wen hadden gesteld in het doorzicht van het Hestuur 
en zijne verzekering, dat het maatschappelijk gebouw 
in drie woonhuizen kon veranderd worden, een her
senschim najagen. Spreker voegde eraan toe, dat hij 
geene aandeelen in het gebouw heeft en onbevangen 
zijn oordeel kan uitspreken, al voelde hij ook inge
nomenheid met het denkbeeld tot verplaatsing van 
den zetel naar Den Haag, omdat daar kunstleven 
bestaat. Daarop deelde de heer Gosschalk zijne be
merkingen mede omtrent de door het Bestuur ont
worpen redactie van art. 11. waarin de uitdrukking 
van „het hebben van een bureau in Amsterdam" 
voorkwam en als ondoordacht bestreden werd; ten 
slotte werd door hem een amendement voorgesteld 
om aan tic bemerkingen te gemoct te komen. 

De heer Leliman verklaarde zich tegen dit amen
dement en stelde voor de redactie van het Hestuur 
aan te nemen. 

Dr. Cuypers kan zich met het voorstel van het 
Hestuur in hoofdzaak vereenigen, en zag de eerste 
jaren in de mogelijke verplaatsing van den zetel der 
Maatschappij geen gevaar, omdat Amsterdam met 
zijn groot zielental de aangewezen plaats is. Sprckcr 
had enkele veranderingen op het oog en stelde de 
volgende redactie voor: 

„Het Hestuur der Maatschappij bestaat uit negen 
leden. „Drie leden van het Hestuur moeten te Am-
„sterdam of in een aangrenzende gemeente wonen." 

De verplichting dat de Voorzitter te Amsterdam 
moet wonen, wordt daarbij niet gesteld. 

De heer Du Rieu handhaafde de redactie, door de 
afdeeling Den Haag voorgesteld en wilde art. n doen 
luiden als volgt: „Het Hestuur der Maatschappij be

staat uit negen leden", welk amendement niet onder
steund. 

De heer Gosschalk verklaarde sympathie voor het 
amendement van Dr. Cuypers te hebben en trok het 
zijne in, waarop de heer Knuttel de gemaakte zinsnede 
van „het hebben van een bureau te -Amsterdam" in 
bescherming nam en verdedigde. Dc heer Van Malsen 
bestreed het amendement en achtte het noodig te 
bepalen, dat de Voorzitter te Amsterdam moest 
wonen, terwijl de heer Frowein eene tegenoverge
stelde meening was toegedaan en erop wees dat, 
dank zij de tegenwoordige middelen van vervoer, 
geen enkele reden bestond om de bepaling te hand
haven, dat de Voorzitter te Amsterdam moest wonen. 

Na eene eenigszins verwarde discussie over de vraag 
of eerst over het amendement dan wel over het voor
stel moest gestemd worden, werd het eerstgenoemde 
in stemming gebracht en met 32 tegen 66 stemmen 
verworpen. 

Het verzoek, door enkele leden aan den Voorzitter 
gedaan, om alsnu het door den heer Gosschalk inge
trokken amendement opnieuw in behandeling te brengen 
onder opmerking, dat daardoor wellicht een twist
appel voor goed van de baan zo.i worden gebracht, 
werd geweigerd. De door het Hestuur voorgestelde 
redactie voor art. 11 werd daarna met 84 stemmen 
aangenomen ; tien stemmen werden daartegen en twee-
in blanco uitgebracht. 

Daarop werd artikel 12 zonder stemming aange
nomen en was art. 17 aan de orde; de vraag of het 
wenschelijk is de aftredende bestuursleden dadelijk 
herkiesbaar te stellen werd daarbij besproken en de 
door het Hestuur voorgestelde redactie aangenomen, 
waarop eene pauze werd ingesteld. 

Na een oponthoud van een half uur warden de 
besprekingen hervat. De heer Jurriaan Kok deed het 
voorstel in de eerste plaats door stemming te doen 
uitmaken of de voorstellen van de afdeeling 's-Gra
venhage omtrent het stembureau werden gedeeld, 
waardoor de discussiën aanzienlijk zouden worden be
kort en diende in verband daarmede eene motie in. 
De Voorzitter verklaarde zich daartegen en achtte 
het in strijd met de wet om een beginsel in stem
ming te brengen. 

De heer Leliman deed het voorstel bij stemming 
uit te maken of de redactie van kolom 1 , 2 , 3 of 4 
zou worden gevolgd, waarna verschillende meeningen 
werden geuit. De heer Van Nieukerken wenschte 
art. 19 te behandelen en wel de redactie, door het 
Hestuur voorgesteld met invoeging van het I laagsche 
voorstel, in kolom 2 voorkomende, tusschen de eerste 
en tweede alinea. Dit voorstel ondervond bestrijding, 
waarop de heer Poggenbeek een nieuw denkbeeld ter 
sprake bracht. 

De heer Posthumus Meyjcs vond de laatste oplos
sing de beste, daar vele bezwaren worden wegge
nomen , maar ontmoette tegenspraak bij de heeren 
Knuttel, Mulock Houwer, Verheul, Van Nieukerken 
en Van Malsen. De heer Van Nieukerken verdedigde 
zijn amendement, dat in stemming gebracht en met 
61 tegen 16 stemmen verworpen werd. 

Het amendement Poggenbeek, luidende: 
„De gewone leden der Maatschappij leveren hun 

„stembiljet behoorlijk gesloten in bij den Secretaris der 
„Maatschappij, minstens één week vóór de algemeene 
„vergadering. 

„De Secretaris der Maatschappij stelt deze stem-
„biljetten in handen van het stembureau, bestaande 
„uit eene commissie van vijf gewone leden der Maat-
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„schappij, gekozen in de voorafgaande September- J 
„vergadering. Dit stembureau heeft zitting één dag 
„vóór de algemeene vergadering en geeft op die 
„vergadering verslag met opgave van het aantal uit
gebrachte .stemmen. 

„Zij, die de meeste stemmen op zich vereenigd 
„hebben, zijn tot Bestuursleden gekozen. 

„Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. Bedankt 
„een gekozen bestuurslid, dan wordt hij, die daarop 
„de meeste stemmen verkreeg, in zijne plaats be
bloemd", 

werd aan de orde gesteld en door de heeren Laar
man, Leliman, Posthumus Meyjes en De Kruijff be
sproken , aan stemming onderworpen en met 50 tegen 
23 stemmen aangenomen. 

De Voorzitter stelde alsnu aan de orde de wijzigin
gen, die in de artikelen 2 , 5, 35, 36, 37 en 38 van 
dc wet moeten gemaakt worden met het oog op de 
verandering, die het Bestuur in de uitgaven wenscht 
te brengen cn waaromtrent het gevoelen van de Ver
gadering gevraagd wordt. Uit de ontvangen mede
deelingen bleek het voornemen om de verschillende 
uitgaven, als daar zijn: het weekblad, het tijdschrift 
en de afbeeldingen van oude gebouwen tot één ge
heel te vereenigen, cn wel in den vorm van een 
geïllustreerd weekblad , waardoor de kosten ten deele 
zouden verminderen en meer geld voor platen kon 
besteed worden. De samenstelling of redactie zou 
daarbij aan tal van medewerkers en niet speciaal aan 
het Bestuur worden opgedragen, terwijl het in de 
bedoeling ligt de medewerkers te honoreertn en de 
daarvoor noodzakelijke uitgaven te bestrijden uit de 
inkomsten, door advertentiën verkregen. 1 Iet Bestuur, 
of beter gezegd de commissie, die te dier zake rapport 
had uitgebracht, was in het bezit van opgaven van 
uitgevers en de heer De Kruijff, voorzitter dier com
missie, lichtte het voorstel nader toe, en verklaarde-
dat er maatregelen genomen waren om in een eventueel 
tekort te voorzien. 

De Voorzitter deelde mede, dat het Bestuur gemeend 
had het voorstel der commissie te moeten steunen, 
maar gaf als zijne persoonlijke opinie te kennen, dat 
hij aan het bestendigen van eene afzonderlijke uitgave 
van de Afbeeldingen van Oude Gebouwen de voorkeur 
gaf, om reden deze aan de eereledcn worden toege
zonden. Van den heer A. N. Godefroy was een schrij
ven ingekomen, waarin erop gewezen werd dat de 
voortzetting van de uitgave der Afbeeldingen van Oude 
Gebouwen op het bestaande formaat cn met Holland
schen en Krauschcn tekst aanbeveling verdiende. 

Er ontspon zich eene discussie over de wenschen 
van den heer Godefroy, de reproductie der platen, de 
kosten van honorarium, enz., waaraan de heeren Jur-
riaan Kok. Frowein, Leliman, Van Nieukerken en de-
Voorzitter deel namen, waarop de laatstgenoemde 
constateerde, dat hij met genoegen van de com
missie vernomen had, dat zij geen overwegend bezwaar 
had om de af beeldingen van oude gebouwen op den 
bestaanden voet te doen uitgeven, zoodat daaraan 
gevolg gegeven zal worden. 

De voorgestelde wijzigingen in de voren genoemde 
artikels werden goedgekeurd met dien verstande, dat 
de verslagen der algemeene vergaderingen voor het 
vervolg den afdeelingsleden niet meer toegezonden 
zullen worden. 

Na de gewone plichtplegingen werd de vergade
ring gesloten. 

VUURl 'ROKVEN T E R O T T E R D A M . 
(Imtrent de op 29 November jl. gehouden vuur

proeven in de pakhuizen van de Naamlooze Vennoot
schap „Blauwhoedenvecm" ontvingen wij een artikel, 
waarvan de opneming, door gebrek aan plaats, eerst 
in het volgend nommer kan geschieden. Wij kunnen 
echter reeds nu mededeelen dat deze proeven naar 
wensch slaagden. 

P R I J S V R A G E N . 
INRIJHEK VOOR KEN BUITENVERBLIJF. 

Zooals wij reeds in liet nummer vnn IS November. bladz. 
mededeelden, kwamen op deze door de „Vereeniging tot bevor
dering der Houwkunst" uitgeschreven prijsvraag zes antwoorden 
in; het rapport, door de Jury uitgebracht, is van den volgenden 
inhoud : 

I>e ondergeteekenden hebben de eer u mede to doelen, dat 
ter beoordeeling in hunne handen /.ijn gesteld : zes ontwerpen 
voor een inrijhek van een buitenverblijf* gemerkt als volgt: 

1. /// vrijen tijd (drie teekeningen). 
"1. Mont'^ra/ii (éen teekeuing). 
li. //. /:. (twee teekeningen). 
4. Frisia (l/uno (éen teekening). 
5. A'. .1. (éen teekening). 
li Grutto (éen teekening). 
Het is de Jury aangenaam het verslag van baar onder/ook te 

kunnen aanvangen niet buide te brengen aan de mededingers 
voor de wijze, waarop zij aau deze prijsvraag hebben medege
werkt. Behoudens enkele uitzonderingen, is het gegeven onder
werp niet ernst bestudeerden het teckenwerk met zorg uitgevoerd. 

De onderlinge bespreking en beoordeeling van de verschillende 
ontwerpen hadden tot resultaat de volgende opmerkingen: 

1. In Vlijen tijd. 
Het oordeel der Jury is eenparig, dat het teckenwerk met den , 

hoogsten lol' dient vermeld te worden cn dat. ofschoon voor het 
perspectieviscli aanzicht een gunstiger standplaats voor het oog 
had gekozen kunnen worden, het geheel een zeer gunstigen indruk 
maakt. Minder gelijkluidend is bet oordcel van de Jury over den 
stijl van dit ontwerp. Niet allen stemmen toe, dat de detailvormen 
van het ijzerwerk alle in den Vlaaniscben of Hollandschen renais-
sunce-styl tehuis behooren. Daarentegen zijnde leden eenstemmig 
in hun oordeel dat de vorm van het kopstuk als bekroning van 
liet hekwerk niet gelukkig is uitgevallen. Kvenniin achten zjj het 
een gelukkig denkbeeld oin de beide middenstijlen met een 
bulkMuk aan elkander te koppelen. Niettegenstaande tic ontwerper 
in zijne memorie van toelichting beweert, dat de/e samenstelling 
aan bestaande inrijhekken is ontleend, achten zij eene dergelijke 
afsluiting en op die wijze aangebracht, niet passend en ondoel
matig voor bet verkeer van voertuigen. Overigens is dit ontwerp 
een dei beste eu smaakvolste en verdient het de bijzondere aandacht. 

'1. Monogram. 
Over het algemeen vinden de leden der Jury het jammer, dat 

de ontwerper zijne teekening, die overigens een geoefende bami 
verraadt, niet in alle deelen heeft afgemaakt. Iu dit opzicht staat 
dit ontwerp verre achter bij het voorgaande. Sommige leden vinden 
den stijl over het algemeen goed volgehouden, maar in sommige 
deelen niet sprekend genoeg. Daarentegen vinden andere leden 
der Jury liet zoogenaamd weinig sprekende of eenvoudige van 
eenige onderdeden juist passend voor het materiaal. Kenstemmig 
is men vau oordeel, dat nochtans een schoon geheel is verkregen 
en dat de zeer oorspronkelijk gedachte hoofdpnlen door bun stn-
bieleii vorm en sierlijke bekroning daartoe niet het minste bij
dragen. Kven als het vorige verdient dit ontwerp do bijzondere 
aandacht. 

li. ff E. 
Het oordeel van alle Juryleden is, dat dit ontwerp goed in elkauder 

is gezet cn dut het teckenwerk verdienstelijk is behandeld. Het 
meerendeel der leden vindt, dat de stijl, waarin het ontwerp is 
ontworpen, niet in alle opzichten aan het programma beantwoordt 
liet beloop der lijnen beeft tc voel een modern karakter. Toch 
is het gevoelen algemeen, dat het ijzerwerk met smaak en oor
deelkundig is samengesteld en een verdienstelijk geheel vormt. 
Daarentegen vindt men de gemetselde stylen te sober behandeld 
en de bekronende lantarens klein en onbehaaglijk van vorm. 

4. Frisia Grutto. 
Dc Jury kent aan dit ontwerp weinig verdienste toe. Het 

teckenwerk is middelmatig. De steenen stylen, waarnan het 
hekwerk is opgehangen, zyn zoo primitief mogelyk opgevat. Dit 
ontwerp staat verre achter by de overige ontwerpen. 

5. A. 
Het teckenwerk van dit ontwerp is goed en met zorg behandeld. 

Overigens kan dc Jury daaraan geen buiteugewono verdienste toe
kennen. Ofschoon de vormen en détails vrij goed in elkander zyn 
gezet, mist dit ontwerp toch het krachtvolle ou kunstvaardige 
vau samenstelling dat aan een werkstuk, als door het programma 
wordt bedoeld, moet toegekend kunnen worden. 

ti. Gruno. 
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De Jury kun min ilit ontwerp niet veel verdienste toekennen. 
Het teekenwerk acht zij middelmatig. De gemetselde stijlen zijn 
ontzaglijk en topzwaar. Het ijzerwerk vindt zij wat draderig en 
rammelend en niet harmonisch van vormen. Ofschoon zy om reeds 
Benoemde redenen een koppeling der hekstijlen afkeurt, acht zij 
de hier gebezigde gebogen balk beter dan dc horizontale, die bjj 
bet ontwerp „In vrijen tijd'1 is toegepast. 

Ten einde uit tc maken aan welke ontwerpen de uitgeloofde 
prijs en premie moeten worden toegekend, werd door de Jury
leden besloten, dat elk lid afzonderlijk zijn oordeel over de meer 
of mindere verdienste der ontwerpen in een bepaald aantal punten 
punten zou uitdrukken, waarbij het aantal van 5 punten als maxi
mum werd aangenomen, terwijl tevens besloten werd, dat elk 
ontwerp zou worden beoordeeld met het oog op het teekenwerk, 
de constructie cn vormen en uit bet oogpunt van styl. 

Met resultaat van deze beoordceliug is, dat het volgende aantal 
punten aan do verschillende ontwerpen werd toegekend. 

/// vrijen lijd 15 punten, Monogram 17 punten, // . E 11 punten, 
Jtisia en Gritno 8 punten, A', .-/. 0 punten, G/ttno 7 punten. 

Alet het oog op dezen uitslag heeft de Jury de eer u voor te 
stellen, aan het ontwerp met een monogram als motto den prijs 
toe tc kennen en aan het ontwerp /// vrijen tijd de premie. 

Groningen, 21 November 180.',. 
w. g. L. M. Moiil.KNA ui. 

J . I\ H A X E U . 
G . N'MIII IS 
J . H . K U I Z I M J A 
I». v. n WINT. 

V K Ü K K X I G I N G TOT H K V O R D K I M N G DI:K H O U W K U N S T 
T E G R O N I N G E N . 

Wtgadering van 25 Xovember 1803, 
Na lezing der notulen van dc vorige vergadering deelde de 

Voorzitter mede dat de heer 1*. Swittcrs, in een vorige vergade
ring tot bestuurslid gekozen, als zoodanig bedankt had, zoodat 
er een nieuwe verkiezing moest plaats hebben. Hierop ging men 
over tot stemming. Verkozen werd dc heer J . A. Iluizinga, die 
de benoeming aannam, zoodat het bestuur thans bestaat uit do 
volgende heeren: L. M. Moolenaar, voorzitter, K . llockzema. 
vice-voorzitter, G. Nyhuis, lo-seeretaris, 1'. van dc Wint, 2c-
secretaris. .1. A. Iluizinga, le-biIdiotheearis, J . 11. de Vries, 
2e-bibliothecuris en N. W. Lit, penningmeester. 

Over een ingekomen circulaire van tic sub-commissie hicr-tor-
stede. voor het iu December te houden ambachts-examen te 
's Gruvenbage, waarin die commissie eenige geldelijke ondersteu
ning van de Vereeniging vroeg, werd vervolgens eeliigen tijd ge
discussieerd, liet resultaat hiervan was. dat cr in beginsel besloten 
werd eenige subsidie te verleenen, waarvan het bedrag in een 
volgende vergadering zul worden vastgesteld. 

De heer J. van Gent verplichtte de Vergadering door het ten
toonstellen van eene uitgebreide collectie glaswerk als: glazen 
vloertegels, lïohecinscli fantasicglus, kathedraalglas, beschilderde 
glaswerken enz., alles afkomstig van de firma J. Hotiwink te 
Snoek, waarvoor als agent alhier optreedt dc heer J. v. d. Heide, 
Zuiderhinneiisiugel. Ken en under werd met zeer veel ingenomen
heid bezichtigd. 

De heer Wibbelink liet vervolgens de prachtige werking zien 
van een l'ilkingtons pattmt-gasrehVetor, hier-ter-stede verkrijgbaar 
by den heer R. Kranenburg, Steentilstraat, die evenceusde goed
keuring der aanwezigen kon verwerven. 

Hierna werden de zes ingekomen ontwerpen op de uitgeschreven 
prijsvraag voor „een inrijhek vaneen buitenverblijf" eenigen tijd met 
belangstelling bezichtigd, zoodat ieder zich persoonlijk van het 
juist oordeel der Jury kon overtuigen. (*) Hij de hierop volgende 
opening der naambriefjes bleek de heer 1. li. Faber te Amsterdam 
de prjjswinner te zyn, terwijl niet kon worden uitgemaakt wie 
de premie had verkregen, daar van dit ontwerp alleen een correspon
dentie-adres aanwezig was. 

Uit de vervolgen! voorgestelde zes onderwerpen vooreen nieuwe 
prijsvraag: 1. Kiosk, 2. Hullet, U. Trapgatlantnren, 4 Tooneol-
scherm, 5. Tochtpui in een vestibule en 0. Ken voorgevel voor 
een kunsthandel, werd het laatste gekozen, zoodat hiervoor een 
programma zal worden opgemaakt. 

Voorts werd besloten pogingen aan te wenden tot het verkrij
gen van een geschikte lecslokalitcit voor de vereeniging, opdat 
ieder lid beter in de gelegenheid zul zijn van alle boekwerken cn 
tijdschriften kennis te nemen. Als commissie van voorbereiding 
iu deze zaak werden gekozen do heeren Wibbelink, Krui/inga cn 
Switters. 

De vraagbus bevatte de volgende vraag, welke in een volgende 
bijeenkomst zul beantwoord worden: 

„De torens van de Martini-, A-, en Nieuwe Kerk behooren aan 
de burgerlyko gemeente en die van dc llroèrkerk niet. Wat is de 
oorzaak hiervan:' Zijn dc eersten van de stichting af het eigendom 
tier burgerlijke gemeente geweest of niet i1" 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot do Voorzitter deze zeer 
aangename bijeenkomst. 

i*) liet Jury-rapport is in dit nommer opgenomen. 

|AUCHlTKCTUiA KT AMICITIA. 
996ste gewone vergadering van il'oensdag 29 Nov* 1893. 

Na opening der vergadering en lezing der notulen verkrijgt Jhr. 
van Nispen tot Sovonaer het woord tot het houden ooner redo 
over „de opbeuring van den stand eu van het vak der hundswerk-
lieden". Spreker wil zich bepalen tot het behandelen van dc 
„noodzakelijkheid der opbeuring" doch „do wijze, waarop zy moet 
geschieden" en „do vruchten die zy zou voortbrengen" onaange
roerd laten. 

De stand der handwerkslieden dreigt te niet tc gaan, want de 
handwerkslieden hebben een onmogelijke concurrentie te beproe
ven en staan onder de tucht van de fabriek. Do handwerkslieden 
vormen met elkaar nog wol een zekere massa, maar niet meer 
een ordelijk ingericht geheel, niet meer een stand, baas en knecht 
staan dikwijls geheel tegenover elkaar. Kr is iets abnormaals, iets 
geheel onnatuurlijks. Tot een ordelijk geheel behooren lo. eenheid 
van zyn of kunnen denken en willen; 2o. de goede verhouding, 
bescherming, voorlichting en belooning; trouw cn aanhankelijk
heid, leerzaam of eerbiedig, gehoorzaam of dankbaar zyn, en ein
delijk is noodig een gezamenlyk streven dat deu mensoh geluk
kiger mankt, hetgeen geheel ontbreekt. 

Spreker vergelijkt vervolgens het kind iu het huisgezin met den 
leerling in de werkplaats. Leerlingen hl den waren zin bestaan 
niet meer. 

De toestand vun het vak mankt, na een korte pauze, hot onder
werp van liet 2de gedeelte der rede uit. Het vak verkeert ouk in 
ongelukkige!! toestand, het heeft een tc zware concurrentie tc 
weerstaan dour de machine, die zich gesteld heelt tegenoverden 
mcusch, die voor dezen concurrent het onderhpit heeft moeten 
delven, en waarvan het gebruik niet mag ontaarden in misbruik. 
Helaas dc handworksstand heeft zich daartegen niet verzot. 

Na nog eenige beschouwingen over de hoofdregels der kunst: 
a. hechte constructie, h. ideaal samenstel eu bindend doel; 
over den stijl der 10e eeuw als „eigen-ik-styl", over de verwaar-
loozing van sub a., b. cn c, waurdoor tic liefde voor het hand
werk is verflauwd en onze handwerkslieden zich ongelukkig 
voelen enz., eindigt spreker zync rede met een woord van dank 
aau de aanwezigen, dat zy hem gelegenheid hebben gegeven 
in deze ernstige tijden voor den werkmansstand op te komen. 

Na een warm applaus zegt de Voorzitter den hoor Vun Nispen 
dank voor zyne helungrijke rede, welke op verzoek van den 
heer Jos. Cuypers voor het orgaan van A et A zal worden afgestaan. 
Ken inteekenlijst voor do aanstaande feestelijkheden circuleert 
en zooals later blijkt, niet te vergeefs. 

Tot commissieleden voor de veriticatie vun de rekening en 
Verantwoording vun den Penningmeester, worden gekozen de 
heeren Kyuink, Vun Dijk en A. C. lioerma. 

Na mededeeling tlat op de volgende vergadering de heer Lau-
weriks eene lezing zal houden, wordt de drukbezochte vergadering 
tinder dankzegging gesloten. 

I N G E Z O N D E N . _ 
In uw verslag -van een redevoering, tloor den urrhiteet Peters 

iu liet genootschap Architectura et Amicitia gehouden, lees ik 
0. a. „dat men eigenlijk zonder aarzelen Itaedeker den meest vol-
ledigen gids voor de bouwkunst van ons land kan noemen." 

Voor de heer l'eters tot een dergolijken, zeer gebrekkigen gids 
zijn toevlucht neemt, zij zijn aandacht gevestigd op de door de 
Maatech • |>|.y Klsevier uitgegeven Nederlandacho bewerking vau 
1. übke's kunstgeschiedenis, waarin de vaderlandseho bouwkunst 
uitvoerig behandeld is. Ook op tal van opstellen iu uw eigen blad 
mag gewezen worden. 

Tevens inuge den spreker herinnerd worden, dat met ondersteu
ning van de l'rovinciulc Staten van Koord-llollund thans dour het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap een inventaris van de 
oude bouwwerken dier provincie wordt uitgegeven, waarvan het 
eerste deel reeds bet Hebt zag. 

Een öesteni/ig' lezer. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Dc Belgische koninklijke prys van 25,000 Ir», zal in 181)4 

worden toegekend aan het beste werk over de bouwkunde en 
vooral over de beste constructies in glas eu ijzer. 

De bekende llelgische beeldhouwer Charles Augiiste Kralkin 
is te Hrussel op zes-en-zeventigjarigea leeftijd overleden. 

— Volgens mededeeling van den burgemeester van lirusscl > 
heelt bet gemeentebestuur den beeldhouwers 1'aul dc Vigno en 
Janiet opgedragen eeu ontwerp gereed te maken voor een stand
beeld van Jules Anspaeh. den bekenden burgemeester der hoofd
lied, die iu 1879 is overleden en onder wiens bestuur de Senile 
overwult'd werd en de groote boulevards zijn nangelcgd. 

Het standbeeld zou, bij uitvoering van het plan, worden opge
richt op de IMace de Itrouekère. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
ROZEN D U A L (X.-Br.) Door het dugelgkseh bestuur dezer gemeente, 

zal binnenkort een gemeente-opzichter worden benoemd. He jaar
wedde, door deu raad goedgekeurd, zal /'UOO bedrageu. 

V*W~ Het vervolg der berichten en de pei -oii.ilin zijn 
opgenomen in lief :te liUvocffMcl. 
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M I N I M U M - L O O N E N M A X I M U M - A R B E I D S T I J D . 
In zijne vergadering' van 12 October 1892 besloot 

de Gemeenteraad te Amsterdam , „overwegende de 
„wenschelijkheid om bepalingen vast te stellen, zoowel 
„betreffende het loon en den arbeidsduur, als in het 
„algemeen dc rechten en verplichtingen der werklieden, 
„in dienst bij de gemeente zelve, of werkzaam bij 
„concessionarissen en aannemers van gemeentewerken", 
tot het benoemen eener commissie „ten einde die be
malingen te ontwerpen en daaromtrent den Raad 
„voorstellen te doen". 

De commissie, door den Raad in zijne vergadering 
van 27 October d. a. v uit zijn midden benoemd, 
heeft de door haar geconcipieerde bepalingen omtrent 
minimum-loon en maximum-arbeidstijd in bestekken 
met eene daarbij behoorende memorie van toelichting 
den Raad doen toekomen en daarbij medegedeeld , 
dat de bepalingen ten aanzien van de werklieden in 
dienst van de gemeente zelve of van concessionarissen 
in bewerking zijn en spoedig zullen volgen. 

De voorgestelde bepalingen zijn dc volgende: 

Art. I. Den aannemer wordt de verplichting opgelegd 
aan zijne werklieden, die bij de uitvoering van de 
in dit bestek beschreven werken werkzaam zijn, geen 
lager loon te betalen dan: 

aan een ambachtsman 23 cent per uur; 
aan een handlanger, opperman of sjouwer 18 cent 

per uur. 
Art. 2. Zij, die den leeftijd van 23 jaar nog niet 

bereikt hebben, mogen voor niet meer dan 20 pCt. 
deel uitmaken van de werkkrachten, terwijl geene 

] werklieden beneden 14 jaren worden toegelaten. 
De aannemer zal aan die werklieden geen lager 

loon betalen dan: 
iiii 11 die tusschen 14 eu 16 jaren: 

in eenig ambacht 7 cent, als handlanger of sjouwer 
5 cent per uur; 

aan die tusschen 16 cu 18 jaren: 
in eenig ambacht 12 cent, als handlanger of sjouwer 

9 cent per uur; 
aan die tusschen 18 cn 20 jaren: 

in eenig ambacht 16 cent, als handlanger of sjouwer 
13 cent per uur; 

aan die tusschen 18 eu 23 jaren: 
in eenig ambacht 20 cent, als handlanger of sjouwer 

15 cent per uur. 
Ook voor werklieden in vasten dienst bij den aan

nemer en voor hen, die wegens invaliditeit of hoogen 
leeftijd riet als volle werkkrachten kunnen worden 
beschouwd, kan, op aanvrage van den aannemer, 
door de Directie afwijking van de minima worden 
toegestaan. 

Art. 3. Wanneer, hetzij tengevolge van overmacht, 
hetzij tengevolge van handelingen of nalatigheid des 
aannemers, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk 
worden gestaakt, zal de aannemer gehouden zijn, aan 
de werklieden, die dientengevolge werkeloos zijn, ten
minste hei loon over 5 '/ a uur per dag uit te betalen. 

Deze verplichting eindigt als de staking een week 
geduurd heeft. 

Art. 4. De uitbetaling van het loon zal aan de 
werklieden direct en individueel moeten geschieden, 
hetzij op het werk zelf, hetzij aan den winkel, waar 
zij in den regel werkzaam zijn. 

De opzichter der Gemeente moet bij die uitbetaling 
worden toegelaten. 

Art. 5. Den aannemer wordt de verplichting opge
legd zijne werklieden, werkzaam voor het in dit 
bestek bedoelde werk, niet langer te doen arbeiden 
dan 1 1 uren per etmaal. 

Art. 6. Zoowel overschrijding van dezen maximalen 
werktijd van 11 uren per dag, als doen werken op 
Zondag, is alleen geoorloofd onder goedkeuring der 
Directie. 

Deze verleent die goedkeuring slechts dan, als het 
belang van het werk de gevraagde afwijking dringend 
vordert. 

Art. Wordt langer gewerkt dan den maximalen 
werktijd, dan wordt voor het overwerk aan den 
werkman betaald: 

voor het ie uur 10 pCt. 
voor het 2e uur 20 pCt. 
voor het 3e uur 30 pCt. 
voor verdere uren 50 pCt. boven zijn uurloon. 
Art. S. Wordt op Zondag gewerkt, dan wordt het 

uurloon van den werkman met ten minste 50 pCt. 
verhoogd. 
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Art. 9. Do rust- cn schafttijden worden, in verband 

met plaatselijk gebruik , seizoen en aard van het werk, 
door den aannemer in overleg met de Directie geregeld. 

Art. 10. Het is den aannemer geoorloofd bij het 
stuk te doen werken. 

Indien zulks echter, naar het oordeel der Directie, 
aanleiding geeft tot minder zorgvuldige bewerking, 
tot te geringe verdienste of tot overmatigen arbeid, 
kan het door haar worden verboden. 

Art. 11. Tenzij met toestemming tier Directie, mag 
de aannemer op het in dit bestek bedoelde werk geene 
werklieden in dienst hebben, die niet ten minste een 
jaar binnen deze gemeente hebben gewoond. 

Art. 12. De bovenstaande bepalingen gelden ook 
voor de op liet werk gebezigde werklieden in dienst 
van onderaannemers, in dier voege, dat de aannemer 
zelf tegenover de Gemeente aansprakelijk blijft voor 
de stipte nakoming dier bepalingen. 

Art. 13. De aannemer moet eiken Zaterdag aan dc 
Directie schriftelijk doen kennen dc namen en, voor 
zooveel die beneden de 23 jaar zijn, de leeftijden der 
werklieden welke, hetzij in zijn dienst voor de uit
voering van deze werken , hetzij op het werk in dienst 
van onderaannemers, werkzaam zijn, met vermelding 
van hun beroep , van hun uurloon, van de uren, ge
durende welke door ieder hunner bij het stuk of in 
daghuur gewerkt is, en van het door hen bij ieder 
dier werkwijzen verdiende loon. 

Art. 14. Ingeval van overtreding van een of meer 
der bepalingen dezer afdeeling, kan de werkman, te 
wiens aanzien de overtreding werd begaan, daaraan 
geene rechtsvordering tegen den aannemer ontleenen. 
Alleen de Gemeente kan deswege rechten tegen den 
aannemer doen gelden. De werklieden kunnen te dien 
einde klachten bij Burgemeester en Wethouders in
brengen. 

Toen wij in n". 40 van 7 October jl., bladz. 321, de 
voorspelling waagden te doen , dat het adres van de 
heeren Gosschalk c. s., hoe goed ook bedoeld, slechts 
zeer weinig uitwerking zou hebben, konden wij niet 
denken, dat d*ze voorspelling zoo goed bewaarheid 
zou worden. 

Lenige bepalingen. aan de bestekken voor de ge
meentewerken toe te voegen, was al wat wij ver
wachtten. In de bovenstaande voordracht ziet men die 
bepalingen nedergelegd, doch zij zijn nog onbedui
dender dan wij vermoedden. 

Allerminst willen wij den opstellers der bepalingen 
daarvan een verwijt maken. Wat men van hen ver
langde , was iets onmogelijks, en uit de memorie van 
toelichting blijkt duidelijk, dat zij dit zelf inzagen. 

Welke verbetering b.v. geeft art. 1 ? Het bestendigt, 
of liever sanctionneert den toestand, die te Amster 
dam thans vrijwel regel is. Ook art. 2 zal slechts 
weinigen baten, daar zoo jonge werklieden en zoo 
bejaarden, als waarvan daar gesproken wordt, in den 
regel slechts in zeer klein aantal op werken zullen 
aanwezig zijn. 

Dat het, niettegenstaande alle zorg van de Directie, 
den aannemers niet moeilijk zal vallen, art. 3 te 
ontduiken, zal ieder practisch man erkennen. 

De bepaling van art. 4 is zeker goed ; hoe echter 
de opzichter, zoowel op de betaling door den hoofd
aannemer als op die door de onderaannemers, toezicht 
zal kunnen houden, is niet duidelijk. 

Tegen art. 5 is niets in te brengen. Langer dan 
den daarin genoemden tijd zal echter ook tegenwoordig 
wel niet op gemeentewerken gearbeid worden. Het 
bepaalde in artt. 7 en 8 kan slechts toegejuicht 

worden; het komt ons echter voor, dat het werkvolk 
daarvan wel nooit zal profiteeren, daar de aannemers 
hiervoor wel zullen zorgen. 

Wat in art. 9 bepaald is, kan moeilijk anders dan 
als een sanctioneering van den bestaanden toestand 
beschouwd worden. 

Dat in art. [ o stukwerk, waartegen van zekere 
zijde tegenwoordig zoo geageerd wordt, geoorloofd 
blijkt, zal velen verbazen. Wij kunnen ons echter 
best begrijpen, dat men huiverig geweest is stuk
werk , hetgeen aan bekwame werklieden ten goede 
komt, te verbieden. 

De Directie zal wel nimmer van haar bevoegdheid 
tot verbod gebruik behoeven te maken, daar af
keuring van werk ten allen tijde kan geschieden, 
de werkman ook nu reeds in het ongunstigste geval 
toch minstens zijn dagloon krijgt, en zelf wel zorgen 
zal, dat hij niet „overmatig" werkt. 

Wij benijden de Directie niet, die artt. 11 en 12 
zal moeten toepassen. Met den „Burgerlijken Stand" 
toch leeft de ambachtsstand vaak op een gespannen 
voet, en het zal dikwijls moeilijk uit te maken zijn, 
hoe lang iemand reeds te Amsterdam gewoond heeft. 
Over Nieuweramstel, dat nog extra-moeilijkheden 
kan opleveren. spreken wij hier niet. 

Art. 13 geeft geen stof tot bespreking. Welke de 
werking van art. 14 zal zijn, zal men moeten afwachten. 

Wat de voorgestelde bepalingen zullen kunnen bij
brengen om de werkeloosheid te doen verminderen, 
of zelfs ook maar den toestand van de nict-werke-
loozen le verbeteren, is ons niet helder. 

Wij zijn benieuwd naar het oordeel van de werk
manskringen in deze. 

UIT R O T T E R D A M . 
Nog kort geleden bestond de linker boord van 

onzen Maasstroom beneden het Noordereiland bijna 
uitsluitend uit gorzen en laag land — een soort 
buitenpolder — hier en daar begroeid met kreupel
hout, maar voornamelijk met riet en biezen. 

Thans vindt men aldaar de Wilhelminakade, waar
achter een ontzaglijke groote kom, de Rijnhaven. 
met kaden ten noorden, ten oosten en ten westen: 
de Katendrechtsclie rivier- en havenkaden; de Sint-
Janskade enz. 

De Wilhelminakade, lang 850 meter, dient voor
namelijk voor dc vaart op Amerika en de Indien; 
de kaden langs de Rijnhaven, lang 1900 meter, 
alsmede de Rijnhaven zelve, tot doorvoer, dus voor 
overlading in spoor, boot of rivierschepen; de Katen-
drechtsche kaden, lang 750 meter, voor den hout
handel, cn de St.-Janskade, lang 1000 meter, voor 
den doorvoer van petroleum, enz. 

Heeft ooit eene onderneming meer succes gehad 
dan de stoutste optimist durfde uitspreken, de aanleg 
dezer kaden en havens , benevens het kanaal van Kor-
tenoord en de Park- en Nassauhavens met hare kaden, 
zijn daar om de mogelijkheid dier onderstelling glans-
vol aan te toonen , want ofschoon al deze reuzenwerken 
in een tijdsverloop van nauwelijks tien jaar zijn daar-
gesteld , is het nog steeds onmogelijk om op behoorlijke 
wijze aan de aanvragen om ligplaatsen te voldoen. 

Natuurlijk houdt met de uitbreiding van deze han
delsterreinen, het bouwen van opslagplaatsen gelijken 
tred, en zoo verrezen achtereenvolgens aan de Wil
helminakade de loodsen der Nederlandsch-Amerikaan-
sche Stoomvaart-Mij. en die der Rotterdamsche Lloyd, 
benevens eene rij pakhuizen van de Maatschappij ter 
exploitatie van bouwgronden, en nu laatstelijk een 
blok pakhuizen van de naamlooze vennootschap 
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„Blaauwhoedenvcem". Bovendien zijn nog pakhui /.en 
in aanbouw voor „I'akhuismeesteren" en is het te 
verwachten dat ook het „Vrieseveem'' spoedig met 
den bouw harer opslagplaatsen een aanvang zal maken. 

Omdat de pakhuizen van „Blauwhoedenveem", ge
reed zijnde, een in ons land bijzonder type zullen ver
tegenwoordigen , zij het mij veroorloofd daarover het 
een en ander te melden. 

De bergruimte dezer pakhuizen heeft cene gezamen
lijke oppervlakte van ruim 17300 M 1 . , verdeeld over 
een kelder, een parterre en twee gewone verdiepingen. 
De keldervloer ligt 2.75 M. onder, de parterrevloer 
0.6 M. boven de straat, en het geheel heeft eene hoogte 
van 12 M. De afdekking heeft plaats door een bijna 
vlak dak met toepassing van houtcement, volgens 
het systeem van Büsschcr en 1 loffmann , eene methode 
die ter voorkoming van een sterke warmte of koude op 
de zolders zeer is aan te bevelen. Elke der bovenste 
zolders heeft een lantaarn, zoodanig ingericht, dat het 
licht alleen van de noordzijde invalt; dit is geschied 
om ze geschikt te maken tot keuring van die koop
waren, waarbij beoordeeling naar de kleur een hoofd-
vereischte is, zooals o. a. bij tabak cn koffie. 

De parterrevloer bestaat uit ijzeren moer- en kin
derbalken met daartusschen geslagen waterdichte ge
welven van cementbeton, waarover eene laag asphalt. 
De ijzer-constructie dezer gewelven — en daarmede de 
geheele kelderruimte der pakhuizen is brandvrij ge
maakt, door eene bekleeding met cementijzer (systeem 
Monier) 

De vloeren der le en 2e verdiepingen bestaan uit 
eene dubbele beplanking van zware delen, die, diago-
naalsgewijze over de balken aangebracht, een deel 
der belasting meer direct op de moerbinten over
brengt, een uiterst stevig geheel vormt en zeker veel 
bijdraagt 0111 bij brand, de voortplanting van het 
vuur te beletten. Alles draagt het karakter van de 
uiterste soliditeit; zoo b. v. de deuren 1 houten brand
deuren ?) de geheugen, de trappen cn bovenal de dak
spanten met toebehooren. 

In deze pakhuizen worden de nieuwste machinerieën 
opgesteld tot vervoeren van lasten in cn uit de kelders, 
naar, van en over de zolders enz., terwijl de beweeg
kracht electriciteit zal zijn. Ook wordt alles electrisch 
verlicht en zullen electrische elevators in verband met 
luchtspoorbanen enz. de goederen uit de op pl. m. 
75 meter afstand liggende schepen opnemen en in 
een oogwenk op den aangewezen zolder voeren. 

Uit alles blijkt het streven iets te leveren dat ge
heel „bij dén tijd" is, en het laat zich aanzien, dat 
het doel bereikt zal worden. 

De heeren T. L. Kanters en Zoon alhier, die als 
architecten reeds menig verdienstelijk bouwwerk af
leverden , hebben bij dezen bouw getoond, ook goede 
constructeurs en bovenal zakelijke bewindvoerders te 
zijn. Immers waar een zoo omvangrijk werk in nau
welijks 10 maanden en op den vooraf bepaalden tijd 
gereedkomt, zonder den stempel van groote zorgvul
digheid te verliezen , mag zulks voor het minst evenzeer 
aan de leiding van den bouwmeester worden toege
schreven , als aan dc voortvarendheid van den aan
nemer, in dit geval de heer H . J. Nederhorst te Gouda. 

Woensdag, 29 Nov. heeft in de pakhuizen van de 
naamlooze vennootschap „Blauwhoedenveem", aan de 
Wilhelminakade , de vijfde van de zes bij het bestek 
voorgeschreven vuurproeven plaats gehad van de be
kleeding met cementijzer (systeem-Monier) der ijzeren 
binten en der voetstukken van de kolommen. 

Een gedeelte moerbint van ruim 1 meter lengte 

werd gedurende 2 uren blootgesteld aan een fel hout
vuur, dat op 0.8 M. afstand daaronder gestookt en 
voortdurend goed onderhouden werd. Daarna werd 
dit gedeelte door een waterstraal afgekoeld, en toen 
de cementbekleeding met veel moeite verwijderd was, 
bleek het daarachter liggend houtwerk volkomen on
beschadigd en waren de I-ijzeren balken slechts matig 
verwarmd, zoodat mag worden verklaard dat deze 
proefneming naar wensch geslaagd is. 

Met even gunstig gevolg hadden de proefnemingen 
omtrent het draagvermogen cn de waterdichtheid van 
de betongewelven plaats. 

Deze proefnemingen bestonden daarin, dat op aan 
te wijzen plaatsen één vierkante meter van den vloer 
gedurende tweemaal 24 uren werd belast met een 
gewicht van 5000 KG., dat een oppervlak van ± 20 
M 1 . , door eene bemetseling afgezet, gedurende achtmaal 
24 uren ongeveer 5 cM. onder water werd gezet en 
dat een belasting van 5000 KG. op een vierkanten 
meter van een onder water gezet vak werd aange
bracht , zonder dat eenige verandering mocht zijn 
waar te nemen. 

Het verheugt ons hieraan te kunnen toevoegen dat 
deze uitvoering geschiedde door de Rotterdamsche 
Cementsteenfabriek (firma Van Waning en Co.), en dat 
dit omvangrijke werk op den vooraf bepaalden, zeer 
kort gestel den tijd tot volkomen genoegen werd opge
leverd en alzoo voor deze reeds zoo gunstig bekende 
fabriek een nieuwe aanbeveling is. 

D E WEDEIMX VOERING V A N DÉN G R A A D 
V A N „MEESTER" KX „GEZEL." (*) 

(Voordracht, door den beet II. /.. Boersma, te 
's-ilaee, gebonden in de vergadering der Afd. 
Arnhem van de Maatschappij tot Bevordering 
van Nijverheid op 24 November 1893.) 

De leden van de afd. Arnhem der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst hadden eene intro
ductie ontvangen tot het bijwonen dezer vergade
ring, naar ik vermoed omdat er uit de Afd. eene 
commissie van 3 leden is gekozen, tlie zich met 
deze zaak belast. Daar 't van belang is, het voor en 
tegen dezer zaak te overwegen , zal een verslag van 
deze voordracht velen welkom zijn. Ik ga de gewone 
ceremonieën, die der voordracht voorafgingen, stil
zwijgend voorbij, daar dit van geen belang voor de-
lezers is en begin dus op het oogenbik , dat de Voor
zitter van het I lepartement aan den heer Boersma het 
woord gaf. 

Spreker's rede luidde ongeveer aldus: 
Mijnheer de Voorzitter. Tot mijnen spijt moet ik 

zeggen dat Arnhem niet onder tie steden kan worden 
genoemd die veel hoop op medewerking geven. Er 
heeft zich hierterstede nog geen candidaat voorgedaan, 
bereitl om aan het examen deel te nemen. Wat is 
hiervan de reden? Ook hier zal waarschijnlijk gelden 
het spreekwoord „onbekend maakt onbemind." Laat 
mij een historisch overzicht geven van het ontstaan der 
commissie tot veredeling van het ambacht. De verede
ling van het ambacht door het alleggen van proeven van 
bekwaamheid is het eerst besproken in 1886 op eene 
algemeene vergadering van tic Maatschappij te l'urme-
rend. De toenmalige voorzitter van Arti et Industriac 
te 's Hage, daar tegenwoordig, bracht deze quaestie 
ter tafel in zijne vereeniging, welke eene commissie 
benoemde, die spoedig een preadvies indiende. Na 
de noodige vergaderingen werd dit preadvies met 
een 20tal corporatiën besproken en met algemeene 

(*) Wegens gebrek aan ruimte eerst heden geplMtSt 
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stemmen werd dc motie: „Is iiet wenschelijk dat 
patroons en werklieden in de gelegenheid worden 
gesteld proeven af te leggen? Ja of neen?" bevesti
gend beantwoord. 

Na zich tevergeefs te hebben gewend tot de Maat
schappij van Houwkunst, tot het Nut van't Algemeen 
en tot de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerks-
nijverhcid, die eene gereserveerde houding aannamen, 
vond men steun bij de Maatschappij van Nijverheid. 
De hoofdpunten van den leiddraad waren als volgt: 

liet openstellen van de gelegenheid tot het afleggen 
van proeven van bekwaamheid gaat uit van plaatse
lijke comités. Elk comité ontstaat door aaneensluiting 
van 5 personen. De comités bevorderen ambachts
onderwijs, uitschrijven van prijsvragen onder werk
lieden enz. Verder helpt zij de gediplomeerden vóór 
anderen aan werk. 

Door de hoofdcommissie van uitvoering, bestaande 
uit de heeren Conrad, Van Nieukerken, Van Houten 
en spreker, werd op i December 1891 eene circu
laire verspreid om de voordeden aan te toonen van 
dit plan. Deze waren o. a. aan het publiek de gele
genheid te geven tot het verkrijgen van goed werk 
voor goeden prijs, waardoor de winsten komen aan 
den meester en niet aan tusschenpersonen en het 
ambacht ontwikkelen cn verbeteren zal. Het publiek 
zal dan niet meer de artikelen van het buitenland 
betrekken, de prikkel om een eervolle plaats in de 
maatschappij in te nemen zal grooter worden en het 
ambacht zal in de schatting van velen stijgen. De 
gebreken in de vakopleiding zullen beter aan het licht 
komen en de Staat zal zich daarmede kunnen inlaten. 
De gezellen zullen minder kans van werkeloosheid 
hebben , omdat zij bij het zoeken naar werk in andere 
plaatsen de bewijzen hunner bekwaamheid kunnen 
toonen, terwijl ook het loon naar bekwaamheid 
stijgen zal. 

Voor de eerste proef is de keuze gevallen op vijf 
vakken, en wel het timmervak, het meubelmakers
vak, het huissmeden, het koperwerken en het huis-
schilderen, welke vijf vakken in de ambachtsnijver
heid domineeren. De tijd vóór Kerstmis is aangewezen 
als examentijd voor het afleggen van de practische 
proeven en Den Haag als dc plaats waar het examen 
zal afgenomen worden. Het Bestuur van de Haagschc 
ambachtsschool heeft de lokalen daarvoor disponibel 
gesteld. Daar het practische doel hoofdzaak- is, moet 
het examen lang duren. Voor timmeren ± 14 dagen, 
meubelmaken 4 weken, smeden 12 dagen, koper
werken S dagen en huisscliilderen 6 dagen. 

Na het verzenden dezer circulaire kwamen van heinde 
en ver allerlei correspondentiën, en wel in zoo groote 
getale, dat niet aan beantwoording kon gedacht 
worden. Spreker werd uitgenoodigd in den afgeloopen 
zomer een propagandatocht te maken, en lieeft een 
20tal plaatsen bezocht. Tevens werd hem opgedragen 
in die plaatsen, waar zich candidaten aanmelden, sub-
commissiën te vormen om te zorgen voor de voorbe
reiding der candidaten. In Middelburg, Zwolle en Gro
ningen zijn deze opgericht. Utrecht en Alkmaar zullen 
weldra volgen en spreker hoopt ook op Arnhem. Tot 
heden hebben zich 40 candidaten aangemeld om met 
1 December e. k. proeven af te leggen; % hiervan 
zijn timmerlieden, dan volgen de schilders in aantal, 
daarna de smeden en meubelmakers en ten slotte 
de koperwerkers. Overal waren de besturen van de 
ambachtsscholen bereid om voor 't practische deel 
van 't examen de adspiranten voor te lichten. 

Na de vele voorbereiding zal men zeggen dat 40 
adspiranten een mager resultaat is, maar we moeten 

niet vergeten dat in Nederland de invoering van iets 
nieuws zeer langzaam gaat. 

Daar de kosten voor het verblijf van de meeste 
adspiranten boven hunne krachten gaan, moeten de 
sub-commissicn ook zorgen voor financieele hulp; daar
in wordt echter gewoonlijk geen bezwaar gezien en 
zijn de moeilijkheden overwonnen. .Maar tegenover 
al dit optimisme moet spreker ook een toon vau 
pessimisme laten hooren, en wel eene bestrijding van 
eene niet te verwachten zijde. ()p dc laatste voorjaars
vergadering van het Algemeen Nederl. Werklieden
verbond heeft de Voorzitter I leidt het nut van ons 
streven betwijfeld en genegeerd op grond, dat niet 
alle werklieden die proeven kunnen afleggen. 

Nolting, voorzitter van de onderafdeel ing, vond de 
werklieden ontwikkeld genoeg en meende dat de zucht, 
om artikelen uit het buitenland tc betrekken, den Neder
landers eigen is. De onderafd. Arnhem van het Werk
lieden-verbond was ook tegen 't examen en vreesde 
dat de niet-gediplomeerden aan den dijk zouden 
worden gezet. De algem. vergadering van den Nederl. 
Schildersbond te Zutfen vreesde terzijdezetting van 
patroons en een teruggang naar de gilden. Op meerdere 
plaatsen is de zaak besproken, en in het weekblad 
van Nijverheid van 8 Nov. jl. is het voor en tegen 
door de gevoerde polemiek tusschen de heeren Heldt 
en Van Nieukerken nader ontwikkeld. 1 let is juist 
een spoorslag voor de tragen en onkundigen om zich 
in te spannen, waardoor ook de strijd tegen de 
heerschende beunhazerij gesteund wordt. 

Algemeen klaagt men over de tegenwoordige wan
verhouding. Er is een te groot verschil tusschen de 
positie van den handelsman en den nijverheidsman. 
Dc eerste verdient onevenredig meer dan de laatste. 
In de meubelindustrie is dit zeer sterk. Verder is er 
eene wanverhouding tusschen patroon en werkman en 
tusschen patroon en publiek, en wat het ergste is, er 
ontstaat moedeloosheid in de vakbeoefening en daar
door werkeloosheid. De quaestie is nu om hieraan 
paal en perk tc stellen. Ieder meent dat er wat moet 
worden gedaan, maar wat en hoe? Naar veler mee
ning is daarom verbetering in de vakopleiding noodig. 
Nu zijn er te dezen opzichte verschillende stroomin
gen , die men even zoovele groepen zou kunnen noe
men. De t« groep bevat de voorstanders van de 
ambachtsscholen; enkele dezer scholen bestaan 20 a 
30 jaren, anderen zijn van jongeren datum, doch 
volmondig kan erop gewezen worden, dat zij be
staan en dat het belang door de rijkssubsidie van 
officiëele zijde is geconstateerd. De l e groep wordt 
bestreden door de tweede, de voorstanders van het 
leerlingstelsel. Kr waren vijf gelegenheden in ons land 
die dit stelsel toepasten; thans bestaan er nog vier: 
Van Marken te Ddft heeft het opgegeven; de Hol!. 
Spoorweg-maatschappij en Stork te Hengeloo bezitten 
een zeer goed georganiseerd leerlingstelsel. 

De derde groep bevat dc voorstanders van het afleg
gen van proeven van bekwaamheid, en staat tusschen 
de le en 2e groep in. Deze bedoelt de invoering van 
het leerlingstelsel , niet voor het toekomstige maar voor 
het tegenwoordige geslacht. Kr bestaat gelukkig nog 
een goede kern van werklieden, die noodig hebben 
dat hun een hart onder den riem wordt gestoken. 
Daaruit moeten wij de leiders voor het leerlingstelsel 
putten. Î aat die werklieden uitkomen, geeft hun een 
distinctief tegenover het publiek , daar dit de gave 
mist om bekwame van onbekwame werklieden te 
onderscheiden. 

Dan is er nog een groote vierde groep; dat zijn 
zij, die al dat ijveren met onverschilligheid aanzien en 
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meer het oog hebben op het lever en masse van dc 
werklieden, teneinde meer op rechten en verbetering 
van positie te werken; dit zijn de wcrklicdcn-verecnigin-
gen. Kn toch , in de individueele ontwikkeling van den 
werkman zat de glorie van vroeger dagen; denken 
wij slechts aan de schoone werkstukken van weleer. 
Men heeft indertijd met de afschaffing der gilden 
lading en ballast tegelijk overboord gesmeten. 

Na nog een warm woord tot opwekking, eindigde 
spreker zijne interessante rede. 

De heer Bosch, Voorzitter van de Afd. van de 
Maatsch. tot bev. van Bouwkunst en deel uitmakende 
van de hier gevormde commissie, wenschte spreker 
even in te lichten omtrent de verkregen resultaten. 
Hij is voorstander van de zaak, maar wijst op het 
gezegde in 't begin van sprekers voordracht, waar 
deze op Arnhem doelt en zegt: onbekend maakt on
bemind. Dit is hier niet van toepassing; in de ver
gaderingen van de Afd. Arnhem is de zaak met 
warmte behandeld en de commissie, bestaande uit de 
heeren Berghuis, Kensink en Bosch, heeft alles ge
daan ter publiceering. Geld is er op de circulaire niet 
ingekomen, maar toch is er hulp toegezegd, als 
er zich candidaten aanmelden. De lokalen van de 
Ambachtsschool zijn disponibel voor hen, die voorbereid 
wenschen te worden. De Commissie heeft echter het 
hoofd gestooten bij de werkliedcn-veroonigingcn. De 
meubelniakers-verecniging had zich eerst bereid ver
klaard . maar later vond de Voorzitter dier vereeniging 
de zaak niet bruikbaar, daar men het van meer 
belang achtte aaneengesloten tc blijven dan dat een 
enkele groep door onderscheiding zich ging verheffen 
boven de collega's. De bazen werken de zaak ook 
tegen. De Commissie zal echter hare pogingen niet 
opgeven, maar zich ook tot andere vereenigingen 
wenden. 

De heer Kesper maakte de opmerking dat, wanneer 
de ambachtsscholen 20 jaren bestaan , het spreker dan 
zeer verwondert, dat er zich slechts 40 adspiranten 
hebben aangemeld; hij vroeg of die dan allen van de 
ambachtsscholen kwamen. Op het antwoord, dat slechts 
een klein deel van de ambachtsscholen gerecruteerd 
was, ontspon zich eene zeer levendige discussie; men 
zag daarin een bewijs, dat het ambachtsonderwijs niet 
vruchtdragend gewerkt heeft. Immers de oud-leerlingen 
onder de werklieden, wien reeds bij het verblijf op 
de ambachtsschool lust en opgewektheid voor hun 
vak deelachtig was geworden, en die een ruimeren 
blik hadden leeren slaan in de theorie van hun vak 
dan hunne kameraden, die vaak eene slechte oplei
ding in de werkplaats hadden genoten, moesten in de 
allereerste plaats sympathie voor de zaak toonen, door 
zich aan te melden voor het afleggen van proeven. 

Door den heer Traanboer werd nog de verklaring 
afgelegd dat aan de eischen, gesteld bij het examen 
voor het smeden , door geen enkel smidsbaas in Neder
land kan worden voldaan. 

De voorzitter van het Dep Arnhem wenschte den 
heer Boersma succes op zijn streven, maar meende 
dat de eene helft der Nederlanders reeds de exami
natoren waren van de andere helft en men dus voor
zichtig moest zijn. De heer Bosch bracht aan den 
Voorzitter den dank der leden van de Afd. der Maatsch. 
tot bev. van Bouwkunst voor de verleende introductie. 

Slechts weinige vakmannen waren ter vergadering 
tegenwoordig en nu het Algemeen Nederl. Werk
lieden-verbond zich tegen de zaak heeft gekant, is 
het blijkbaar dat de kans van slagen klein is. 

Als een bewijs dat de bijeenkomsten van het Depar
tement ook niet veel belangstelling opwekken, kan 

dienen dat, behalve bestuurderen, het publiek bestond 
uit 15 personen, waaronder 5 gelntroduceerden en 2 
mannen van de pers. 

A T L A S 
T E N DIKNSTE V A N H E T VAKONDERWIJS 

V i K l K T I M M K K I . I K D K X K X SMK11KX, S A M I i N C K S T K U ) 

DOOR W. C. METZELAAR. 
Het is velen lezers van De Opmerker vermoedelijk 

bekend, dat bij de wet op het lager onderwijs van 
1889, aan de gemeentebesturen de verplichting opge
legd is om herhalingsonderwijs te doen geven, althans 
tenzij het volgens het schooltoezicht niet doenlijk is. 

Onder de vakken, waarover het onderwijs zich kan 
uitstrekken, behoort het handteekenen, natuurlijk slechts 
het teekenen der eenvoudige voorwerpen en samen
stellingen , dat overeenkomt met den leeftijd der leer
lingen. Dat neemt niet weg, dat cr in de hoogste 
klassen der lagere scholen zeer aardige stilleventjes cn 
geschaduwde wiskunstige figuren geteekend worden, 
getuigende voor den ijver en de volharding der on
derwijzers. 

Op de herhalingsscholen worden te Amsterdam naast 
het handteekenen ook oefeningen in de beginselen van 
het lijnteekenen gehouden. Men sluit (mijns inziens 
terecht) in het belang der leerlingen de oogen voor 
de wetsovertreding, bovendien geheel in hun smaak 
vallend. 

Het bezoek der herhalingsschool wordt daardoor 
aangemoedigd en (voor een zeer klein gedeelte) komt 
het onderwijs in het lijnteekenen tegemoet aan de be
hoefte aan ambachtsonderwijs. Immers 'de avondtee-
kenscholen aan de ambachtsscholen en aan de teeken
school voor kunstambachten zijn overvuld, en voor 
vele jongens, die den gan-chen dag gewerkt hebben, 
vaak te afgelegen. 

Het spreekt van zelf, dat het onderwijs aan de eene 
school met meer succes gegeven wordt dan aan de 
andere. Onder hen, die in lijnteekenen onderrichten, 
zijn er, die , hoewel in het bezit der akte, en hoe 
verdienstelijk vaak in het handteekenen, blijkbaar 
routine missen. 

Men kan iets heel goed voor zichzelf kennen en 
daarom toch nog niet in staat om daarin onderricht 
te geven! 

Nu is de gedachte bij mij opgekomen, of men 
de eerste oefeningen in het lijnteekenen niet zoodanig 
kan inrichten, dat zij tevens de eerste schreden zijn 
op het gebied van het ambachtsonderwijs. 

Wrat kan er tegen zijn, om zoo spoedig men de 
meetkunstige figuren achter den rug heeft, als vervolg 
daarop - (nadat men verklaard heeft wat een schaal 
is) — onderdeden van eenvoudige bouwkundige con
structies te doen teekenen? Bijvoorbeeld een rechte 
en schuine lasch , een pen en gat, een op een balk
laag rustend hollandsch kapje en dergelijke zaken, 
en dat wel zoolang de voorwerpen niet te gecompli
ceerd worden, in parallel-perspectief. 

Ik houd het er voor, dat men de liefhebberij der 
jongens aan zal wakkeren. En als men nu ziet met 
welke samengestelde configuraties zij zich bezighouden, 
bijv. sterren met allerlei door elkander geslingerde 
lijnen, — dan behoeft men cr bijna niet aan te twijfels». 

Nu nam ik daarom gaarne op mij een aankondiging 
te schrijven van het aan het hoofd dezes genoemde 
boek, omdat ik erin hoopte te vinden, hetgeen noodig 
is, om met succes in de boven aangeduide richting 
werkzaam te zijn. 
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Hoewel daarin teleurgesteld, zal ik tocli aan het 

eenmaal opgevatte voornemen gevolg geven. 

In het algemeen maakte ik er met genoegen kennis 
mede; in het Hollandsen bestaan er — voor zoover 
ik weet — geen werken, waarin op zoo groote schaal 
de meest gebruikelijke timmer-constructies voorkomen. 

Ook de keus is — althans voor zoover het timmer
vak betreft — meestal een zeer gelukkige. Men vliegt 
niet te hoog, en is ook alweer niet al te laag bij 
den grond. 

Als de timmei man goed begrepen heeft, 't geen 
in het werk van den heer Metzelaar voorkomt en dat uit 
kan voeren, is hij een voortreffelijk werkman. Laat 
ons wenschen, dat de ongelukkigen, voor wie het in 
het leven werd geroepen, de vele moeite en vlijt aan 
de samenstelling besteed , beloonen mogen ! 

Dit neemt niet weg dat het werk (als de zon 
trouwens!) zijn vlekjes heeft. 

In 't algemeen had ik gaarne de constructies toe
gelicht gezien door parallelperspectieven, (scheefhoe
kige projecties), als in het voortreffelijk boek van 
Berghuis, of duidelijker voorgesteld, gelijk in den al
tijd nog onovertroffen Van Heusde(bewerking Lancel). 
Daarin vind ik steun bij den heer Scholten, leeraar 
aan de ambachtsschool te Tiel, wiens beoordeeling bij 
het boek wordt gevoegd. 

Ook zou op zeer veel plaatsen meerdere toelichting 
in woorden niet hebben geschaad. 

Al moet het werk, zooals de inleiding aangeeft, 
als 't ware een handleiding voor den onderwijzer vor
men , het zal vaak voorkomen, dat de leerling door 
alles behalve laakbare nieuwsgierigheid gedreven, zelf 
gaat snuffelen, of dat een oudere van dagen, (die 
evenmin met „de Kruisberg" als met een ambachts
school kennis maakte) het als leerboek gebruikt. 

Wanneer verder alles met een krachtiger lijn ware 
geteekend , dan had men duidelijker achter elkander 
liggende vlakken kunnen aangeven. De houtnerf had 
op vele plaatsen best kunnen ontbeerd worden. 

Gaarne had ik ook gezien dat de heer M. had 
gebroken met de tot veel knoeierij (en tocht en in
watering) aanleiding gevende schuin afgehakte kant
laagsteen. Waarom deze niet vierkant gehouden ? Ken 
boek als het voorliggende heeft veel invloed en een 
lang leven. Tientallen werklieden zullen hun gansche 
leven zonder afwijking uitvoeren, 't geen zij op jeug
digen leeftijd teekenden. Daarom dus hun — met 
terzijdestelling der routine, die niet denkt — voor
beelden in de hand gegeven , waarbij een ander ge
dacht heeft. 

Tot het bovenstaande moet ook gebracht worden 
de bijna te niet uitloopende kozijn-bovendrempel 
(zie blad 7); het ontbreken van den ouderwetschen 
onderdrempel, boven den steenen drempel, waardoor 
én betere constructie, èn betere afsluiting wordt ver
kregen; verder de kleine neg of eg aan het kozijn 
(wie helpt eens mee aan de afschaffing dier zinledige 
en onbegrijpelijke handwerkstertnen ?). 

Enkele zaken zijn zeer bepaald aan 's samenstellers 
aandacht ontsnapt. Zoo bijv. op bladz. 13 en 27 , 
waar de ojiefsche ondcrdrempel te veel afstand van 
het raam heeft, respective van het kalf en van den 
hardsteenen dorpel. 

Wijwei onnoodig is het ijzeren balkje onder den 
ruim 1 meter wijden keukenschoorsteenmantel 1 biz. 33J 
en zeer zeker als men die toch nog met hout be
kleedt. 

Van blad 48 fig. I (dc trap met twee spillen en een 
recht tusschengedeelte) is vermoedelijk de bedoeling, 

dat de onderwijzer die als afschrikkend voorbeeld 
aanvoere. 

In den zin, als boven is gezegd (het breken met 
routine) heeft de heer M. gehandeld met de goten. 
In al de voorbeelden liggen zc buiten het gevelvlak. 
En dit is het juiste. Toch had er wel een enkel 
voorbeeld kunnen staan van een gootlijst boven op 
den muur. 

Zonderling is overal de verankering van de goot-
plaat. Het stukje steen vóór het anker zal er door 
het roesten uitvallen. 

Wat de smeden betreft, deze zijn wel een weinig 
stiefmoederlijk bedeeld. Hun gebied is klein. Echter 
had een eenvoudig en een versierd hek (bijv. met 
inrijhek) best de plaats kunnen innemen van de klavier-
sloten , die uit projectieteekeningen ter nauwernood te 
begrijpen zijn. 

Men make uit het bovenstaande toch vooral niet 
op, dat ik het werk niet waardeer. Men is in ons land 
zóó gevoelig voor critiek, dat ik dat voorbehoud wel 
moet maken. 

Integendeel, ik bcscho i w het werk als een welkome 
bijdrage in 't algemeen voor zelfstudie en in het 
bijzonder voor het onderwijs, en hoop dat de uit
gever, niet minder dan de samensteller, moeite en 
kosten moge beloond zien. Ja zelfs dat er spoedig 
een nieuwe uitgave zal noodig zijn. 

Wellicht zal de eerste dan ook wel een woordje 
met zijn papierleverancier willen spreken, om dezen 
te brengen tot het verschaffen van minder broos 
papier Men kan het nu niet aanraken, zonder het te 
doen breken. Voor zulk een werk geen gering euvel! 

Voor een kleinigheid kan men thans immers zijn 
papier doen beproeven op rekbaarheid enz. Ja zelfs 
zijn daarvoor normen vastgesteld. 

Amsterdam, 28 Nov. ' 93 . I. GOSSCHALK. 

M A A T S C H A P P I J T O T HKVOKDEKIN'U DER 11(11 WKl'NsT. 
A F D K K L I N O l.niu.x E X OMSTIIEKRN. 

105^ Vergadering, gehouden 23 New. 16113, ter herdenking van 
het vijf-en • twintigjarig bestaan der Afdeeling. 

Koeds vroeg in don avond vereonigdon zirh II leden in liet 
gewone vergaderlokaal om, voor de opening der vergndering, 
liet Ingezondene. dal tot opluistering moest dietien. in nngenschniiw 
te nemen. Tul vnn teekeningen vnn uitgevoerde en onderhanden 
zijnde werken vnn iircliiteetcll, leden der afdeeling. versierden 
met de antwoorden op uitgeschreven prijsvragen der Afdeeling;, 
de wanden. l>e lieer .1. vim Hulst te Hnrliiigcn leid een prachtig 
tegeltableau geëxposeerd, terwijl de herren lie l.int \ ('o. tc 
Rotterdam oen eollectic va» hy hen tc verkrijgen tegels hadden 
gezonden. Ook de inzending van de heeren Van DiCssen en Kerrebnn 
te Haarlem, bestaande uit een collectie gebrand ejus enz., mocht 
>!•- w el verdiende uu udnelil I rek ki u. 

Na opening der vergadering en goedkeuring van de notulen 
der vorige hijeenkomst werd mededeeling gedaan van eongeluk-
wenseh der zustervereniging ttou-.'kuttst en Vriendschap, waarna 
de Voorzitter, de heer w , ('. Muhh-r, vuu zijn zetel opstond, om 
in korte trekken het verledeno in herinnering te brengen. 

Het is mij een aangename plicht, /nu vin:.- spreker a in, liet 
woord tot ii te mogen richten op den herdenkingsivond van het 
35-jarig bestaan onzer Afdeeling. Met zou mij te ver voeren alles 
in herinnering te brengen wat iu die 25 jaren is voorgevallen, 
maar toch acht ik een vluchtten terugblik op' het ufgcloopen 
tijdvak noodzakelijk, ten einde de mannen te herdenken, waaraan 
de oprichting te danken is of die invloed op den gang der zaken 
hebben uitgeoefend. 

Voor deu geest der leden werd nllereerst geroepen de hekeudc 
persoonlijkheid van den heer .1. W. Schimp, in leven gemeente-
urchituct alhier. Hij toch was het. die niet den nog in leven 
zijnden architect C. IUansjaar, deu eersten stout iet de oprichting 
der Afdeeling gaf. Door hou opwekking sloten zich weldra eukelo 
heeren aan, met het gevolg dat tot de oprichting der Afdeeling 
werd besloten, lieeeis bjj de eerste vergadering traden II leden 
toe; van deze 41 zijn cr l'.i overleden. Hun zij hij tleze eendank-
hare en eerbiedige hulde gebracht! 

Aan de 10 leden, die van af de oprichting ecu werkzaam deel 
iu de Afdeeling hebben, werd voor hunne bemoeiingen cn toe
wijding dank gebracht cn dc wensch er bijgevoegd dat het hun 
gegeven moge ziju nog jaren hun vóór 25 jaren geboren spruit 

te mogen aanschouwen, bloeiend en wassend tot genoegen cn 
leering van hare leden, tot nut voor 'talgemeen, muar bovenal 
tot bevordering der Houwkunst. 

Thans volgde de opsomming wie uls Bestuursleden hadden 
zitting gehad, om daarna erop te wjjzen dut de Afdeeling steeds 
in bloei is vooruitgegaan; het ledental is meer dan verdubbeld en 
getrouw]aan het devies, is de Houwkunst bevorderd; mocht erin 
te kort zijn geschoten, dan is cr dc erkenning daiirvan reeds een 
aansporing tot beterschap. 

Laten wjj. zoo eindigde de Voorzitter, met moed en vertrouwen 
het nieuwe tijdvak ingaan eu ook onze nanihtcht schenken aan 
de vraagstukken, welke zoo nauw verband houden niet de Houw
kunst ais: werkeloosheid, arbeidsduur, loonstnndnard, opleiding on 
vorming en meer dergelijke, /ij toch dienen met de noodige zorg 
behandeld tc worden, opdat dc hand. bestaande tusschen hen 
dio de kunst beoefenen, en hen, die aan de denkbeelden uit
voering geven, nauw worde toegehaald, (lp deze wijze zullen 
wij handelen in den geest van hen, die ons voorgingen, en in 
het belang vun ons vak. 

Deze rede vond bij dc leden ecu levendige instemming, getuige 
het luid applaus. 

Hierna bracht de Secretaris verslag over de laatste 35 jaren 
uit, dat. met 't oog op de tc verwachten feestelijkheden, zooveel 
mogelijk bekort werd. 

Xa dankzegging aan den Secretaris, werd het woord gegeven 
nun dc Feestcommissie, bestaande uit de heeren Vnn Dam, De 
Wilde, WempO, Van Oerlo en bancel, die een eenvoudig maar 
net feestprogramma ronddeelden. 

Nadat een feestmarsch door heeren musici was ten beste ge
geven, werden eenige lichtbeelden op het doek gebracht. Het 
bestuur aan de bestuurstafel gezeten, ging vooraf: daarna ver
schellen de portretten vau eenige architecten, leden der Afdeeling . 
gevolgd door eenige afbeeldingen der door ben uitgevoerde wer
ken. Hierna kregen wij het een en ander tc zien van Chicago's 
tentoonstelling, dat gevolgd werd door eene revue van de voor
naamste bouwwerken in Europa. Toen ten slotte dc bescherm
vrouw der Maatschappij op het doek verscheen, kon een enthou-
siastische toost niet achterwege blijven. 

Nadat een sehetswedstrijd door eenige leden was ten beste ge-
gogevvu, waarhij hulde werd gebracht aan het Hoofdbestuur (dat 
uiets van zich heeft laten hoorenl, kwamen verschillende voordrach
ten aan de orde. 

Voor afwisseling was zooveel mogelijk gezorgd cn menige 
handeling had een humoristische tint, vooral slaande op zaken 
betreffende de bouwkunst, uit onze omgeving en op vraag
stukken welke aan dc- orde van den dag zijn. Hehulve plaatselijke 
toestanden als: de Stadsziuil, de toepassing van Belgische steen, 
werd ook de Nederlandsche Architeetenhond, onlangs te Amster
dam opgericht, niet vergeten. 

De opgeruimde geest en de prettige stemming maakten de 
samcnkoiusi tot een gezelligcn avond. 

I.ang nog zal deze 1 Dóe vergadering in herinnering blijven! 

Arw:i:i.i\o A I I N U K M . 
.Na goedkeuring der notulen wordt de nieuwe secretaris, de 

heer O . A . Koorevuer, door den Voorzitter geïnstalleerd cn deelt 
deze mede, dat hy het Bestuur is ingekomen het ontwerp vun 
het getuigschrift voor de afdeelings-prijsvragen, niet verzoek 
daarover te adviseeren. Het Bestuur had een afkeurend oordeel 
over dit ontwerp uitgesproken, daar het niet geschikt geoordeeld 
werd. 

Besloten wordt dc catalogus van de bibliotheek te lutell drukken. 
Voor de door de Maatschappij uitgeschreven vragen verklaarden 

zich de volgende leden bereid de achter hunne namen vermelde 
vragen in de l-'ehruari-vergndering tc behandelen. 

A. K. Kroeiu. Vraag 5 en (». 
A . Wecnink. r 7. 
J . Person. „ 8. 
Het lid Purthcino beloofde eene causerie te houden over de 

kerk te Harderwijk. 
Er wordt besloten eene prijsvraag uit te schrijven voor jonge bouw

kundigen . en als belooiiing te stellen als eerste prijs /' 15 met 
hot diploma, nis tweede prijs / 10 met het diploma en nis lie 
pry's het diploma. 

Als onderworp wordt gekozen een gesmeed-ijzeren afsluithek 
met inrijhek voor het park eener villa. Het hek moet afgehangen 
worden aau pijlers van baksteen met bergsteen; dc opening tus
schen de pijlers is 9.25 meter. Het afsluithek met steenen voet 
is 1.Ï5 M. hoog, uit den grondslag gemeten. De bepalingen van 
dc vorige prijsvraag zijn ook op deze van toepassing en dc gedrukte 
voorwaarden bij den secretaris te verkrygon. 

Nadut het Hestuur luid medegedeeld, ditmaal geen deel vun de 
jury te willen uitmaken, werden hiervoor gekozen de heeren 
I'raanhoer. I.ensink Jr. on (Ti. Koskam. 

Het lid l'reeni guf aun de leden ter bezichtiging de bestektee-
keniugen van den nieuwen schouwburg te Amsterdam eu van het 
Universiteitsgebouw te l'trecht, terwyl door den Voorzitter Le 
reste de l'amien Rome ter tafel werd gebracht. 

Xa bezichtiging vaneen en ander sloot de Voorzitter deze tweede 
winterbyeenkomst. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Vun Regeeringswcge wordt ecu onderzoek in

gesteld of aan de Polytechnische school te Helft een proefstation 
voor bouwmaterialen zal worden gesticht. Ken beslissing is nog 
niet genomen. ^^^^^^^^ 

— Op 40-jarlgen leeftijd is hier overleden de lieer |^j^^^ms| 
in leven opzichter hij de l.nndsgebouwen en penningmeester der 
afdeeling „'s (Irnvenlingc" van de Maatschappij tot bevordering 
der Houwkunst, liet Bureau der l.undsgehouweii, le district, ver
liest door het afsterven vau den heer Van Sluis eon der oudste 
en meest gewaardeerde krachten. Sedert 1H7."> was Van Sluis in 
dienst van het Kijk cn muntte bij steeds uit door groote werkkracht 
en nauwgezette plichtsbetrachting, eerst hfj verschillende werken 
als de restauratie van 't Binnenhof in 1880, en later op't bureau. 
Aan de geopende groeve bevonden zich behalve familieleden en 
vele vrienden, de leden van 't Hestuur van de Afdeeling .'s-l.ra-
venhago" van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst en 
sprak dc- heer Du liieu als Voorzitter eenige waardeervnde woor
den vim dankbaarheid voor de vele diensten, door deu afgestorvene 
aan de Afdeeling bewezen 

Een kortstondige ziekte vnn een week maakte een einde aan 
zyn zoo werkzaam leven. 

AMSTERDAM. Naar men verneemt, is in den waterstaatsdienst 
met betrekking tot het Noordzeekanaal een wijziging gebracht. 
Dc ingenieur van den waterstaat A. A. Hekaar blijft belast met 
de belangrijke uitbreidingswerken te Schcllinkwoude en to Uitlui
den en de gewone dienst van het Noordzeckanaal wordt opge
dragen aan den ingenieur N. A. M. vun den Toorn, thans scctie-
ingenieiir hij den aanleg van het Mcrwede-kanaal. 

— De heer Rahuscn, die eervol ontslag heelt gevraagd als 
hoogleeraar uau de Polytechnische School te Delft, is sedert 
eenigen tyd opgetreden als wiskundig adviseur vnn dc „Eerste 
Nederlandsche Verzokering-niuutschuppij op het l.evcn, tegen 
invaliditeit eu ongelukken" alhier. Hij nam zijn ontslag sis hoog
leeraar, om zich meer bepaald nun het vak van levensverzekering 
te kunnen wy'den. 

D E V E N T E R De Bouwkundige Vereeniging hooft voor alle inge
zetenen uit Deventer en omstreken een wedstrijd uitgeschreven 
op het gebied van kunst, nijverheid en sle'ijd, waarvan op de beide 
l'iiaschdugeii van I8Ü4 een tentoonstelling zal worden gehouden. 

's Mi Kies, i:\ia. sen. In het naburige ('oiidowatcr is overleden de 
heer J. liouppc van der Voort, civiel-ingenieur, die o. n. een groot 
aandeel had in dc berekening eu dc uitvoering van de groote 
overspanning der spoorwegbrug te Kuilenburg. Een zenuwziekte, 
waaraan hij lang lijdende was. maakte een einde aan zyn 5(1-
jarig leven.' 

O U D S H O O U X . Vanwege het departement Alten Oudshoorn der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zal een gebouw gesticht 
worden ten dienste vnn zyn verschillende instellingen. Door de 
hiertoe benoemde bouwcommissie is een prjjsvraag uitgeschreven, 
waarop vier antwoorden ziju ingekomen. Bekroond is het ontwerp, 
ingezonden door den lieer II. J. Jesse, architect te Leiden.'' 

— - In Int weekblad De Nijverheid komt een verslag voor van 
een bezoek, door directeuren der Xed. Muntsehuppij tot bevor
dering van Nijverheid gebracht aan den houtzaagmolen, de Zwaluw", 
van (feu heer II. de Goederen te Woerden. Dit bezoek geschiedde 
op uitnoodiging van genoemden heer, die zich sterk mankte het 
bewijs te leveren dat niet een molentje van slechts 14 M. vlucht 
en een beetje wind hetzelfde arbeidsvermogen verkregen kan 
worden als met een motor of stoommachine van 12 paurdekracht. 

Oji den dag van het bezoek woei een niet zeer krachtige wind. 
z.oodnt bij aankomst te Woerden al dadelijk door eigen aanschou
wing kon' waargenomen worden, hoe alle omliggende groote molens 
mot"volle zeilen tamelijk langzaam draaiden, terwijl „de Zwaluw" 
met ongeveer i barer zeilen op, in volle werking was 

Dc molen zélf bleek een oude bekende tc zijn, nl. een cacuo-
molentje, dut tc Amsterdam aan den Haarlemmerweg gCHtaau 
heeft. De vier wieken zyn ieder 14 nieter huig en 1.25 meter 
breed, de bovenas is vun ijzer en heeft ongeveer 15 e. m. diameter 
aan den hals. De kamraderen ivun houti grijpen zeer nauw
keurig in elkander, de afmetingen schenen ons zeer goed goko-
zen, en vim trilling of schudding was nagenoeg niets te bespeu
ren. Het eigenlijke zangwerk is van ijzer tuit een vroegere 
stoomzagerij|, de krokus met S bochten, draagt aan twe-o daarvan 
de zaagranien, terwijl aan de dorde een zware ijzeren stung beves
tigd is. die- evenwicht maakt mot het gewicht der heide zagen. 
Dit tegenwicht werkt als ecu vliegwiel, tot reguleering van don 
giing, terwyl de drie bochten alle bezwaren voor het overwinnen 
der doode punten tc boven komen. 

Voor het binnenhalen van hoornen brengt deze stang een 
krahbelrad iu beweging, verbonden aan een rol. waarop het touw 
wordt opgewonden. 

Tijdens ons bezoek werden twee boomen gezaagd, de con van 
00 cM. diameter (met 7 zaagbladen), de ander van 45 cM. (met 
5 zagen); stammen tot 75 c.M. kunnen hier echter verzaagd worden. 

Dr lintzaag, door een drijfriem gedreven, werkte uitstekend. 
Dc geheele inrichting is een bezoek ovcrwaanlig en de heer 

De Goederen ontvangt belangstellenden met de grootste voor
komendheid. 
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A D V E R T E N T ! Ë N . 

W e e l i l > l « a 

„De Opmerker". 
~~AL< i K M K K X K V K l i G A I) K R I N G 
V A N A A N D K K L I I O U D K K S dor M a a t 
schappi j fot E x p l o i t a t i e van 

„ D E O I M I P J t K P . l t " op Maandag 
den 18» December 18!>:>, des namiddags 
te twee uren, in het lokaal D i l i g e n t i a 
in hot Voorhout te 's-Gravenhage. 

T e b e h a n d e l e n o n d c j r w c r p . 
Benoeming van een Directeur tot voor

ziening in do vacature, ontstaande 
door de periodieke aftreding van den 
heer F . \ V . V A N G E N O T J G Z . 

IIKT HKSTIIH. 

Er wordt aangeboden 
TE S GRAVENHAGE: 

a. T e k m o f te k o o p een 
groot dubbel I I I . K I t K . M I I I S met 
T I ' I X , in de outlo stad;b. te koop 
een perceel BOlTW€rROJtl> , groot 
ongeveer 600 M 2 . . met 18 M ' . front-
breedte. Beide op eersten stand. — 
Te bo\ ragen liij den archit. el I.. I'. 
K1INI .K, l'i,t<r 'liothstraat 2:1 ' s -Gra-
vonhage. 

Provinciale Waterstaat 
V A X 

F R I E S L A N D . 

AANBESTEDING. 
Op W O E N S D A G oen * 0 n D E 

C E M B E R 1893, dos namiddags ten 
een ure, zal in het gebouw \an het 
Provinciaal Pestuur te Leeuwarden, 
overeenkomstig >j J; 1 en -1 van de 
administratieve bepalingen der A . V . , 
bij e ii k c 1 e i n s c li r ij v i n g worden 
aanbesteed : 

H:-. m a k e n c n ter pEaatwe 
leveren v a n de I . I Z K K -
W K K K P X . voor tie i n 
!S«i I te Itoniveii In . / • .< en 
'> i.jkoinentlc w e r k e n i n het 
k a n a a l v a n «le l l o o i d a m -
iiien tot «Ie K o l o n i c v a a r t 
en voor «le lr;t n i - i i i i » beven 
A p p e l s c h a . 

I t a n i h i » t' I5,4(i0. 
liet bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw, (iezegelde formulieren 
voor insclirijviiigsbiljetten zijn legen 
betaling van ."£.) rent en bestekken 
tegen betaling van f I.- op hel bui eau 
van dop Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te 
bekomen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat te Leeu
warden. 

LBEUWABHEN , 30 November 18'J3. 
De Com misna ris der Koningin in de 

l'run'ncie Frit *land, 
V A N 1IAUI.NX.MA TIIOK S L O O T E N . 

Ministerie van Justitie. 
« i » i:\n\iti: 

.AANBESTEDING. 

-O 
van Bewaring 

1'/« ure voor de 

Op I fijtlttff ! ï ï lifci-mihci-
IHil.1. des namiddags ten "J ure, zal in 
oen der lokalen van het Departement 
van Justitie te 's Gravenhage, in het 
openbaar, bij enkele inschrijving wor
den aanlx 'Ntrrt l : 

Het driejarig onder
houd, aanvangende 1 
Januari 1894 en ein
digende 31 December 
1896. van 
Hel Paleis van Justitie, het Huis 

van Bewaring en de Strafgevangenis te 
Arnhem. 

liet Kcchtsgebouw, liet Huis van 
Bewaring on ile Strafgevangenis te 
Zutphen. 

Het Rechtsgebouw en het Huis van 
Bewaring te Tie l . 

Het Hoog Militair Gerechtshof, het 
Itechtsgobouw en de .Strafgevangenis te 
Utrecht. 

Het gebouw te Amersfoort, waarin 
het Kantongerecht en de kantoren van 
do hypotheken en het kadaster geves
tigd zijn. 

liet Rijksopvoedingsgesticht voor 
meisjes en do gevangenis voor jeugdige 
veroordeelde vrouwen te Alonlfoort. 

liet Huis van Bewaring te Dordrecht. 
Do bijzondere' Strafgevangenis voor 

vrouwen te Qorinohem. 
Do Strafgevangenis eu het Huis van 

Bewaring te 's-Gravonliage. 
liet Knntongcrcchtsgcbouw te Leiden. J 
Het Huis van Bewaring en de liijks-

werkinrichting voor vrouwen nabij 
Leiden. 

De besteding geschiedt in 'Mperceelen. 
Bestekken liggen ter lezing in boven

genoemde gebouwen en op liet Bureau 
van don Ingenieur-Architect voor de 
gevangenissen cn rechtsgebouwen te 
's-Gravonhago en zijn tegeu betaling 
van I' 'J.liö franco verkrijgbaar bij 
G E B R . V A N C L E E F , Boekhandelaars, I 
Sjmi Mo. ISa, te 's-Uracenhagc. 

Aanwijzing zal geschieden voor de 
gebouwen te Zutphen en Utrecht, be
ginnende bij de Strafgevangenissen, 
en voor de gebouwen te Tie l , begin
nende bij het Huis vnn Bewaring, den 
lriden December 1893, des namiddags 
ten 1 ure. 

Voor de gebouwen te 's-Gravenhage, 
don lHden December 181)3, des voor-
middags len U ' / J ure voor het Buis 
van Bewaring en des namiddags ten; 
l'/a ure voor de Strafgevangenis. 

Voor de gebouwen te Arnhem, den 
lSdon December lS'J.'i. voor het Paleis 
van Justitie des voormid 

daarna voor liet Hui 
en des namiddags ten 
.Strafgevangenis. 

Voorde gebouwen nabij en te Leiden, 
te Montfoort en Dordrecht den lihlcn 
December 18Ü3, dos voormidilags ten 
lO' / i ure. Voor Leiden te beginnen hij 
de Rijkswerkinrichting. 

Voor de gebouwen ie Amersfoort cn 
Gorinchem don 20sten December 1893, 
des vooriniddags ten 1 1 ure. 

Alle tijdsbi /talingen zijn uil geil rukt 

in Ainsterilamsehcil tijd. 
Inlichtingen zijn te bekomen bij den 

I ngenieur-Arcliitect voor de gevange
nissen en leclitsgeljouwen, en voorts: 

voor de werken te Arnhem liij den 
Opzichter A . R, PBEE.M aldaar; 

voor tlie te Zutphen bij den Opzich
ter F . II. VAX ËTTEOKH aldaar ; 

voor die te Tiel bij den Opzichter 
G . A . SOHOLTES aldaar; 

voor die te Utrecht, Amersfoort en 
Montfoort hij denHoofd-opzichter 
P . KBKBEB tc Utrecht; 

voor die te Dordrecht en Gorinchem 
bij den Hoofdopzichter G . J . v . D . 
Guus te Rotterdam ; 

voor die aan de Strafgevangenis [te 
's-Gravonhago hij den Opzichter 
L . ABNOLL aldaar ; 

voor die aau het Huis van ü c w a r i n g 
te 's-Gravenhage bij den Opzichter 
J . II. PFEIFFER aldaar; 

en voor die nabij en tc Leiden bij 
den Opzichter J . ROBSI al.laar. 

De Minister van Justitie. 
Voor den .Minister, 

l)e Secreturis-(internal, 
I'. J . V A X IIKIJ.MA. 

I Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschdip. 

AANBESTEDING. 
Op H 'oen min ff 11 e 11 '4 7 lieven i lier 
£s:t:s. des namiddags ten nrc 
( O r e e n w i r h t i j d ) , zal in hel Cen
traal Pcrsiiiu'iisliitiiin te A u>T!.i: IIA.'.I, in 
bot lokaal naast de wacht kamer 8e 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed vo lgen» bestek No. ö l l ) : 

Het m a k e n van eene dubbele 
steenen woning; r o o r sta
t ions-assistenten <>i> het 
emplacement B o v e n k a r -
spel -Grootebroek van deti 
s p e o r n e s Z a a n s t r e e k -
Enkhnixsen. 

B e g r o o t l n g f ttOOO 
Het Bestel; is tegen betaling van 

/' 0.75 verkrijgbaar aau b.-t ('en-
traal-Ailniiiiistratiegeboiiw der Maat
schappij aan het Droogbak te AMSTEB-
UAM, bij den Portier, of op franco aan
vraag met toezending vau liet bedrag 
in postwissel of postzegels (aan aan
vragen zonder bijvoeging van liet be
drug wordt geen gevolg gegeven) aan 

het Bureau Weg en Werken,kamer lö-t. 
Aanwijzing wordt gedaan als inliet 

bestek is vernield. 
De Baad van Administratie. 

Eet Gedelegeerd lid 
l i . V A X II A S S K l , T . 

igs ton 9 ure, Tcrdrukkcrjjdcr Vemioots. „Met Vaderland" 
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BIJ D E P L A A T . 
Het woon- en winkelhuis, op bijgaande plaat af

gebeeld, is gebouwd in de Koepoortstraat te Antwerpen, 
dicht bij de O.-L.-V. Kerk, en is, ondanks zijne 
breedte van slechts 51/, M., toch gerieflijk ingericht, 
terwijl alles, wat verlichting en stabiliteit betreft, 
goed is opgelost. Vooral maakt de gevel een gunsti-
gen indruk door de op de bepleistering aangebrachte 
beschildering, in Pompejaansche kleuren. Eene be
schrijving dezer kleuren te geven , zou niet doenlijk 
zijn, daar de harmonie der kleuren niet in woorden 
is uit te drukken. 

De bouwmeester van het huis is Ernest Dieltjens, 
die indertijd den „Ptix de Rome" behaalde en dien
tengevolge Italië en Pompeji bezocht heeft. Zoo 
nauwkeurig mogelijk heeft ondergeteekende in 1891 
eene schets genomen en die in teekening gebracht. 
Jammer dat ook de plattegrond er niet bij aangegeven 
is kunnen worden. 

Wel is waar bezit Antwerpen vele gevels, die den 
architect meer bekoren, maar voor dit ontwerp is eene 
opname in De Opmerker toch niet misplaatst. 

J A C . V. G I I .S . 

A M S T E R D A M S C 1 I E F E E S T V E R S I E R I N G E N . 

B I J D R A G E V A N D E N H E E R A . W. W E L S H M A N IN D E 

V E R G A D E R I N G V A X H E T K O N . O U D H E I D K U N D I G 

G E N O O T S C H A P T E A M S T E R D A M , O P 2 9 N O V E M B E R 1893 

Onder de portefeuilles, welke deel uitmaken van 
het archief, tot het bureau van den gemeente-archi
tect behoorende, bevindt er zich eene, gevuld met 
alles, wat betrekking heeft op de feesten, sedert het 
laatst der 18e eeuw door de stedelijke regeering ge
organiseerd. 

Op volledigheid kan deze verzameling allerminst 
aanspraak maken. Voor een jaar of tien heeft de 
betreurde archivaris Mr. N . de Roever, ten behoeve 
der verzamelingen van het archief er een keus uit 
gedaan, en toen vooral teekeningen uit het laatst der 
vorige en het begin van deze eeuw gekozen; deze 
teekeningen bevinden zich thans in de voormalige 
waag op de Nieuwmarkt. Laat het zich dus verklaren, 
dat de verzameling, wat dit tijdperk betreft, niet 

volledig is. vreemd zal het schijnen, dat van de tal
rijke feesten, na i860 onder medewerking van het 
Gemeentebestuur gegeven, bijna geen enkele herinne
ring bewaard bleef. Waar de talrijke teekeningen, 
die voor 1863, 1865, 1868, 1872, 1874, 1879 en 
1887 ongetwijfeld vervaardigd zijn, bleven, kan ik 
mij niet verklaren. Al mijne nasporingen ten raad
huize bleven te vergeefs. 

Het oudste stuk dat ik vond is de teekening van 
eene illuminatie, welke in den avond van den 7 
Augustus 1788 voor het raadhuis op den Dam is 
ontstoken geworden. Deze illuminatie vond plaats ter 
eere van den verjaardag van de Prinses van ()ranje, 
welke dag op last der Staten was bestemd, om de 
herstelling van het huis van Oranje te vieren. Deze 
illuminatie is tamelijk pover; ik waag het niet te 
beslissen, in hoeverre hier de „keezengeest" schuld 
aan is, die ondanks al wat gebeurd was, in Am
sterdam steeds levendig bleef, dan wel of men zijn 
krachten spaarde voor „den statigen intocht", in 
September daaraanvolgende, van den Erfstadhouder 
en zijne gemalin. Deze teekening schijnt door den toen-
maligen stadsbouwmeester A. van der Hart vervaar
digd te zijn. 

De volgende teekening, door denzelfden kunstenaar 
vervaardigd, gelijk uit zijn onderteekening blijkt, 
is van 1797 gedagteeketul. Er is hier dus een be
langrijke gaping in de verzameling; waar de ontbre
kende stukken zich bevinden, vermeldde ik reeds. 
De teekening verbeeldt eene illuminatie van het onderste 
gedeelte van den Vrijheidsboom, die tot 9 Mei 1802 
op den Dam gestaan heeft. Eigenaardig is het, dat 
deze boom, die door een hekje omgeven was, voort
kwam uit een Dorische kolom, en dus overeenkomst 
had met de vlaggemasten, welke in 1887 op den Dam 
gestaan hebben. De illuminatie, natuurlijk met vet
potjes, moet een niet onaardig effect gemaakt en min 
of ineer herinnerd hebben aan een springende fon
tein of een prieel. De kolom, die den Vrijheids
boom als het ware omvatte, had een symbolische 
beteekenis en verbeeldde de standvastigheid; de lau
riertak, die haar omslingert, en die van blik schijnt 
te zijn geweest, verzinnelijkte „de Blijdschap en de 
Belooning." Ik heb niet kunnen ontdekken, bij welke 
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gelegenheid in 1797 de illuminatie van den boom 
heeft plaats gehad. Men had toen een ware manie 
van feestvieren, hoewel de tijdsomstandigheden, bv. 
het veroveren van de Nederlandsche vloot onder De 
Winter, door de Engelschen, daartoe moeilijk hebben 
kunnen uitgelokt. 

De versiering, door Van der Hart in 1799 voor 
het Raadhuis ontworpen, had zeker meer reden van 
bestaan. Zij diende toch bij het feest, dat 19 De
cember gevierd werd, en dat door het Uitvoerend 
Bewind gedecreteerd was, ter gelegenheid dat de En
gelschen en Russen uit Noord-Holland verdreven 
waren. De stedelijke kas was toen schraal voorzien, 
en Van der I lart kreeg dc opdracht, om de deco
ratie, die in 1795 gediend had, maar weer voor het 
Stadhuis te plaatsen. Deze decoratie, die aan den 
Stadstimniertuin op de Achtergracht bewaard was, 
bleek echter reeds zoo vergaan te zijn, dat in 
allerijl een nieuwe gemaakt moest worden. De kun
stenaar bepaalde zich daarom tot het pasklaar maken 
van een „chassinet", dat vroeger voor dc Doelen 
gestaan had; het was wel wat klein, want het be
sloeg slechts de ruimte tusschen de beide middenste 
pilasters, en reikte maar tot aan het tegenwoordig 
balkon , hetwelk toen nog niet bestond. Daarom werd 
daarboven een obelisk geplaatst, bekroond met het 
beeld van de Overwinning. Fransche en Hollandsche 
vaandels werden achter deze obelisk gedrapeerd, cn 
vastgehouden door de beelden van de Dapperheid en 
de Sterkte. Een „geïllumineerde inscriptie op de Ge
sneuvelden voor het Vaderland", werd oncjer de 
obelisk geplaatst. Het voetstuk werd bekleed met de 
harnassen, palmtakken en schilden, die tijdelijk van 
den vrijheidsboom werden afgenomen. Zoo wist men 
zich, met betrekkelijk geringe middelen, te redden. 

Wat wij vervolgens aan afbeeldingen vinden, brengt 
ons naar het jaar 1 8 0 2 , toen in April de Vrede van 
Amiens herdacht werd. De vreugde over dezen vrede, 
waarvan men te Amsterdam zich de herleving van 
den handel voorspelde, was buitengewoon groot. Reeds 
dadelijk blijkt dit uit de versiering van het stadhuis. 
De schets van Van der Hart vertoont een portiek van 
de Composiet-orde, voor de drie middenste traveeën 
geplaatst, gedragen door een basement, waartegen 
wederzijds trappen met rijke leuningen opgaan. Drie 
beelden waren tusschen de kolommen in nissen ge
plaatst; het fronton prijkte met het Alziend oog. Boven 
het fronton waren obelisken aangebracht; aan de 
bovenste kroonlijst van het gebouw hing een wolk, 
die stralen schoot en waarin het woord „Vreede" te 
lezen stond. In de fries was 

V I V A T RESPVBLICA B A T A V O R V M 

geschilderd. De verlichting schijnt, behalve met vet
potjes, ook met festoenen van Venetiaansche ballons 
te zijn geschied. 

Ook van illuminatiën, te dezer gelegenheid op een 
paar andere punten der stad opgericht, treffen wij 
afbeeldingen in de verzameling aan. Van der Hart 
is ook hier weder de ontwerper, en toont zich er 
hier niet af keerig van, eens wat anders te beproeven 
dan de klassieke composities, die hij tot dusverre 
voor zijn feestdecoraties gebezigd had. Op de kruising 
van de Plantage-Middenlaan en Kerklaan (toen Kruis-
laan geheeten) plaatste hij een soort van paviljoen, 
dat eer Chineesch dan klassiek mag heeten. Op dit 
paviljoen stonden obelisken, lichtkror.cn hingen er 
van af, en lichtende boompjes op pedestallen om
gaven het. Nog eigenaardiger is de illuminatie op de 
Botermarkt, tegen de Regulierswaag geplaatst. Hier 

tracht de bouwmeester Gothische vormen in toepas
sing te brengen; zijn inspiraties heeft hij blijkbaar 
gezocht in de Engelsche werken van het laatst der 
vorige eeuw. Een hedendaagsche Gothieker zal om 
Van der Hart's compositie zeker moeten lachen. Toch 
komt zij ons interessant voor als een poging om aan 
de zoo lang veronachtzaamde kunst der middeleeuwen 
weer burgerrecht te verschaffen. 

De teekeningen, die hierna in de verzameling voor
komen, dagteekenen uit den tijd van Koning I.odewijk 
Napoleon, zooals uit de opschriften, monogrammen, 
attributen enz. blijkt. Op twee daarvan staat ook 
met potlood geschreven, dat zij gediend hebben op 
31 Juli 1806, toen „de oude, door de Hollandsche 
legers overwonnen zegeteekenen, tot dusverre op de 
groote zaal van het Binnenhof in Den 1 laag bewaard, 
moesten worden overgebracht naar de groote zaal van 
het Raadhuis te Amsterdam." Deze overbrenging 
geschiedde ingevolge een Koninklijk Besluit van 7 
Juli 1806. De overbrenging was reeds op 30 Juli 
geschied; de twee wagens, waarin de zegeteekenen 
vervoerd waren, bleven den 31 Juli onder militaire 
bewaking op het Drilveld staan, en de illuminatie 
schijnt dienzelfden avond te hebben plaats gehad. In 
plechtigen optocht werden de relieken op 1 Augustus 
naar het Raadhuis gebracht. 

Een der versieringen, die aanvankelijk voor het 
Bickerseiland ontworpen was, doch blijkens dc in 
potlood op de teekening geschreven bemerking, op 
Kattenburg geplaatst werd, bestond uit een obelisk, 
welker voetstuk met schelpen versierd was, waar
boven men las: V I V A T REX. De zijden van deze 
obelisk waren met een drietand, een .Mercuriusstaf, 
een riem en een scheepsroer beschilderd. De top werd 
gevormd door een scheepskroon 
stok rees met de nationale driekleur. 

De tweede versiering schijnt oorspronkelijk bestemd 
geweest te zijn voor het Haarlemmerplein; met pot
lood staat echter op de teekening „Koning-plein of 
Reguliersbreestraat" en ook „Rcguliersplyn". Welke 
plaats ten slotte gekozen is, blijkt niet, cn doet ook 
weinig ter zake. Het ontwerp vertoont een soort van 
eerepoort, gevormd door twee boomen, wier loof in 
elkander slingert. Midden in de bladeren (ladderen 
engeltjes, die een portret van koning Lodewijk, met 
een koningskroon daarboven , houden. Bij de uitvoe
ring schijnen nog twee engeltjes, welke een inscriptie
lint dragen, aan de compositie te zijn toegevoegd. De 
geestige schets onder aan het blad, de bekwame 
hand van Van der Hart verradend, schijnt hierop 
te wijzen. 

Het schip op een pedestal, dat een volgend blad 
te zien geeft, was als versiering voor Kattenburg 
ontworpen, doch werd op het Bickerseiland geplaatst. 
Nog een ontwerp voor een dergelijk schip is in de 
verzameling te vinden. Er staat bij: „te plaatsen op 
de Steenen Brug N". 42 over de Kijzersgragt voor 
de Spiegelstraat" en tevens „bij absentie van U heeft 
dc smitsbaas aan mijn Huis versogt dit te teekenen. 
Ik heb begrepen daar ik onkundig was van den inhoud 
zulks u te overhandigen. Hij heeft versogt morgen 
hetzelve terug." Het schijnt dat deze aanteekening 
van een van de ondergeschikten van Van der Hart is. 
Blijkbaar heeft de bouwmeester toen zelf met eenige 
vlugge lijnen zijn denkbeeld aangegeven. Op den 
achtersteven staat de „koningsvlag", van den grooten 
mast waait de „vlag van Holland" en van de boeg
spriet de „vlag van Amsterdam". Het schip schijnt 
zoo groot, dat zeker het rijtuigverkcer over de brug 
is moeten gestremd worden. 
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Op de Nieuwmarkt schijnt het onderstuk van den 
Vrijheidsboom, hetwelk zeker nog bewaard was ge
bleven , nog maar weer eens gebruikt te zijn. De 
boom zelf is er niet meer op, maar een „spheer", 
vermoedelijk een soort van hemelglobe. 

Voor Nieuwendijk en Kalverstraat waren klassieke 
eerepoortcn ontworpen, met Jonische pilasters, en 
door een beeldgroep bekroond. In de fries schijnt, 
blijkens een potloodaanteekening, gestaan te hebben: 

REGI OPTIMO SACRVM. 
Een ontwerp van een eerepoort, voorstellende den 

Zangberg met Apollo en de .Muzen, de Faam, dc 
Landbouw en de Nijverheid is in twee varianten, los 
met inktlijnen geschetst, aanwezig. 

Of het ontwerp uitgevoerd is, blijkt niet. Ik zou 
het zelfs betwijfelen, daar de toelichtende aanteeke-
ningen op de uitvoering betrekking hebbende, die 
bij de andere projecten gevonden worden, hier ont
breken. 

Al de versieringen, die wij tot dusverre bespraken; 
hebben haar ontstaan te danken gehad aan het feest 
van 31 Juli 1806. De teekening van een eerepoort 
die nu volgt, is, blijkens een daarbijbehoorend briefje, 
gemaakt ter gelegenheid van 's Konings verjaardag, op 
2 September 1807. De poort schijnt geplaatst geweest 
te zijn voor de Waag op den Dam. /.ij bestond weer 
uit twee boomen, die zich naar elkander toebogen en 
waarin geniën het gekroonde portret van den Koning 
hielden. Het portret schijnt echter nog op het laatste 
oogenblik weggeschilderd te zijn. Het briefje „aan 
den Directeur Van der Hart, in handen", luidt althans: 
Zo op 't oogenblik is besloten, het portret van de (sic) 
koning in het stuk voor de waag weg te schilderen, 
en in de plaats een zon of iets dergelijks. Weest (sic) 
zo goed dit te bewerkstelligen, en zo gij mij nog 
spreeken moet ben ik tot 4 uuren in de sociëteit 
bij Klasing, digt bij de Regerings-societeit & daarvan 
daan na huis. 

Amsterdam, 1 Sept. 1807. Ter ordonn. van Weth". 
SLINGELANDT." 

Kr volgen nu een paar bladen, die een ontwerp te 
zien geven van de versiering der groote zaal van het 
Raadhuis aan den Dam. Op een der teekeningen staat 
het jaartal 1806; het schijnt er echter in lateren tijd 
op geplaatst, en misschien ten onrechte. Ik heb althans 
niets kunnen vinden van een bezoek van koning Lode
wijk in dat jaar te Amsterdam. Misschien heeft de 
versiering wel gediend op 20 April 1808, toen Lode
wijk zijn plechtigen intocht in zijn hoofdstad deed, en 
het Raadhuis als Paleis betrok. Ken „Barrière Poort, 
te plaatsen op den weg naar Haarlem, 200 roeden 
van de stad Amsteldam", waarvan een teekening, in 
dezelfde manier als de zaalversiering, in de collectie 
aanwezig is, zou toen eveneens kunnen zijn opgericht. 

De versiering van de raadhuiszaal doet zien, dat 
aan de zijde van den Voorburgwal een galerij getim
merd was, die schijnbaar door geschilderde boomen 
gedragen werd. Op deze galerij ziet men muzikanten; 
de borstwering draagt de woorden: 

A NOTRK SOUVKRAIN LOUIS NAPOLEON 
ROI D'HOLLANDK. 

Onder de galerij zijn buffetten en aanrechttafels ge
teekend. 

Aan de lange zijden der zaal (die toen blijkbaar 
reeds door de houten beschotten van de galerijen was 
gescheiden, wat ons versterkt in ons vermoeden, dat 
de versieringen van 1808 dagteekenen), ziet men 
bloemvazen, lichtkronen en zetels geteekend. In het 

midden is een troon in Kmpire-stijl te zien, met 
fauteuils er naast. De tro&n-overhuiving wordt door 
een zwevenden adelaar en twee banieren schijnbaar 
gedragen. Hoven deze overhuiving is een hartvormig, 
door een koningskroon gedekt schild tc zien, waarop 
staat: 

V I V E L E ROI VIVE L A REINE. 
Verder schijnen alle lijnen van de zaal-ordonnantie 

met vetpotjes geïllumineerd te zijn geweest, terwijl 
tegen de kroonlijsten sterren en zonnen geprojecteerd 
waren. 

De eerepoort, waarvan wij reeds spraken, is van 
het bekende klassieke model. Beelden van zeevaart 
en koophandel zijn naast den boog geprojecteerd; in 
het fronton prijkt het wapen der stad. Als acroterieën 
zijn de attributen van IJ- en Amstelstroom gekozen. 

Een schild met: 
VIVE L E ROI KT L A REINE 

door een koningskroon gedekt, hangt in de poort
opening. 

Waren de versieringen ter cere van den „lammen 
koning", die bij zijn onderdanen zeer gezien was, in 
overeenstemming met den geest, die het volk bezielde, 
de prachtige decoratiën, die den intocht van keizer 
Napoleon in 1811 opluisterden, werden door de toe
schouwers met een allesbehalve vriendelijk oog aan
gezien. Men begint thans „den Franschen tijd" hier-
te-lande vrijwel te vergeten, en kan zich schier geen 
voorstelling meer maken van de verschrikkingen, die 
hij met zich bracht. Ik herinner mij echter nog te 
goed de verhalen, die mijne grootmoeder ons placht 
te doen, om niet te begrijpen hoe verwoed men was, 
toen Napoleon besloten had, de derde stad zijns Rijks 
met een bezoek te vereeren, wat natuurlijk met heel 
wat kosten gepaard ging. 

(Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A G E N . 
BEWEGINGSWERKTUIGEN VOOR DE IN AANDOUW ZIJNDE 

SCHUTSLUIS TE IJMUIOEN. 

In de nommers van 17 Juni jl. en 1 Juli d. a. v. 
werd op bladz. 193 en 209 het programma van 
bovengenoemde prijsvraag besproken. Thans blijkt 
uit de memorie van antwoord van den Minister van 
Waterstaat omtrent de haven- en sluiswerxen te 
IJmuiden, dat er op den vastgestelden termijn van 
4 October dertien antwoorden zijn ingekomen en dat 
de commissie van beoordeeling hare omvangrijke 
taak nog niet ten einde heeft gebracht. 

DE S T A D S G E H O O R Z A A L TK LEIDEN. 
In nommer 44 van den loopenden jaargang, 

bladz. 353—355, werd mededeeling gedaan van het 
rapport der deskundigen omtrent den toestand van 
de Stadsgehoorzaal te Leiden. Dit onderzoek werd 
door het Gemeentebestuur ingesteld en opgedragen 
aan de heeren 1. Scholtens, hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat van Noord-Holland, te Haar
lem, en F. II. van Malsen, bouwkundige en fabri
kant te 's-Gravenhage, welke beide heeren met 
den heer II. Paul, den tegenwoordigen gemeente
architect, zouden nagaan of, eu soo ja, in lioeveme 
de constructie van de kap of andere deelen 'van dat 
gebouw vernieuwing behoeven, ook iu verband met de 
gebruikte materialen. 

Het resultaat van dit onderzoek werd ter fine van 
rapport in handen gesteld van de Commissie van 
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Fabrikage, die daaromtrent hst volgende aan den 
Gemeenteraad berichtte: 

Leiden, 29 November 1893. 
Ten aanzien van het in onze handen gesteld rapport 

der deskundigen in zake de Gehoorzaal hebben wij 
de eer uwe Vergadering mede te deelen, dat wij ons 
over het algemeen met den inhoud van het rapport 
kunnen vereenigen en dat wij daaraan het volgende 
wenschen toe te voegen: 

l°. dat tegen de voorgeschreven veranderingen in 
de constructie van de kap geen bezwaar bij de Com
missie bestaat, doch dat de uitvoering, naar het oordeel 
van de meerderheid der Commissie, op minder kost
bare wijze zou kunnen plaats hebben. 

2 ° . dat de kapspantcn overeenkomstig de teekening 
gemaakt, zijn doch dat er aan sommige deelen het 
noodige ijzerwerk ontbreekt. 

3°. dat de muren niet volgeraapt zijn is, volgens 
ingewonnen inlichtingen, gelegen in de kostbaarder 
betimmering van den foyer. 

4 ° . dat de muren, die niet in het gezicht zijn, 
gemetseld zijn van miskleurig hardgrauw. zooals het 
bestek aangeeft, waar alleen sprake is van kleurig 
hardgrauw voor den voorgevel aan de Ureestraat en 
den voorgevel van de concierge-woning aan de 
Aalmarkt. 

50. dat dm qualiteit der specie moeilijk is te be
oordeelen , omdat bij strenge vorst is gemetseld en 
dat de vraag, of de gebruikte specie al of niet volgens 
het bestek bereid is geworden, thans na 2 '/ 2 jaar 
niet meer te beantwoorden is. 

6". dat verder de meerderheid der Commissie van 
oordeel is dat de houtzwaarte van de bekapping en 
binten over het algemeen wel wat te licht in het 
bestek is beschreven. 

De Commissie van Fabtikage. 
Volgens de agenda der vergadering, door den Ge

meenteraad Donderdag 14 dezer gehouden, zouden 
de rapporten van de deskundigen en van de Com
missie van Fabrikage aan de orde worden gesteld. 
Hij het openen der discussion deelde de heer Sicgcn-
beek van Heukelom mede, dat sedert de indiening 
van het rapport, door de Commissie van enquête 
uitgebracht, zijne meening omtrent de aannemers van 
de Gehoorzaal belangrijk is gewijzigd; was destijds 
zijne overtuiging, dat de aannemers misbruik hadden 
gemaakt van de slechte controle over hen uitgeoefend, 
nader is hem gebleken dat zij daarenboven hoogst 
slecht werk hebben geleverd. Spreker stelde eene 
motie van orde voor van den volgenden inhoud: 

„De Raad noodigt Burg. cn Weth. uit in 't ver-
„volg aan de aannemers van de Gehoorzaal geen 
„uitvoering op te dragen van openbare werken, noch 
„onderhands, noch bij openbare aanbesteding". 

Spreker verklaarde daarbij berouw te hebben over 
het door hem indertijd uitgebracht votum, waarbij de 
toenmalige gemeente-architect werd gedechargeerd. 

De heer Van 1 loc-ken was tegen de motie en stelde 
in het licht, dat de aannemers wel eenigszins zijn te 
verontschuldigen eloor het hoogst gebrekkig toezicht 
dat over hen is uitgeoefend. 

De heer Fockema Andreae verwonderde zich over 
het advies van den heer Van Hoeken en meende dat 
in geen geval verontschuldigingen voor de aannemers 
zijn aan te voeren. 

De heer Van Kempen was het gevoelen toegedaan 
van den heer Siegenbeek van Heukelom, en de heer 
Hasselbach bracht in het midden dat de motie geen 
practisch gevolg zal kunnen hebben, omdat de aan

nemers , willen zij aan een gemeentewerk deel nemen, 
wel middellijk weg zullen vinden om tot hun doel te 
geraken. 

Naar aanleiding van deze opmerking wijzigde de 
heer Van Heukelom zijne motie als volgt: 

„dat de Gemeenteraad B. en W. uitnoodigt in het 
„vervolg geen leveranties te gunnen, noch middellijk 
„noch onmiddellijk, aan de aannemers van de Stads
gehoorzaal , noch onderhands noch bij openbare 
„aanbesteding." 

Nadat nog eenige heeren van hunne zienswijze 
hadden doen blijken, werd de beraadslaging gesloten, 
waarna de motie in stemming gebracht en met 19 
tegen 4 stemmen aangenomen werd. 

De Voorzitter wenschte eenige nadere mededeelingen 
omtrent de onderwerpelijke zaak tc doen, doch achtte 
ze te persoonlijk voor de belanghebbenden om die 
in openbare vergadering tc behandelen cn deed het 
voorstel de openbare zitting thans te veranderen in 
eene met gesloten deuren. 

Bij heropening der zitting deelde de Voorzitter 
mede, welke punten der agenda in eene volgende 
vergadering zullen behandeld worden; daar hierbij 
geen sprake is van de Stadsgehoorzaal, schijnt deze 
onaangename zaak hiermede te zijn afgedaan. 

MAATSCHAPPIJ TOT ISKVOKDI'.KI.Xti DEK BOUWKUNST 
A K U L K U N G 's-(iii\VKXii.Ma:. 

1 Vergadering van Donderdag 7 December) 
lu de ei-rato plnntx werd medegedeeld, dut de lieer .1. vnn Sluis, 

opzichter der lamlsgebnuwen en bestuurslid, tevens penningmeester 
der Afdeeling, overleden was, tot groot leedwezen van bet bestuur, 
dat bij monde van den voorzitter zijne diensten aan de bouw
kunst bewezen, berdaelit, 

l)e vergadering, grootendeels gewijd aan huishoudelijke werk
zaamheden, kreeg mededeeling van bet besluit van den tiemeonte-
raad iu zake de bepaling van een minimum-loon en niaxinium-
arheidsduur in de bestekken van aanbesteding, ter zake waarvan 
zjj zieh indertijd met een adres tot den Kaad beeft gewend. Tot 
bestuursleden, ter vervanging van de heeren P. du Kieu Kzn.. 
voorzitter, en ti. II. Bauer Jr., beidon niet herkiesbaar, werden 
gekozen de heeren ('.II. Peters, rijksbouwmeester, eu Joh. Mutters 
Jr., arehiteet en voormalig bestuurslid, en herkozen het aftredende 
bestuurslid de heer J. P. I,. Frowein. 

Tut voorzitter der Afdeeling benoemde de Vergadering uit bet 
bestuur den beer Peters, die zieh deze keuze liet welgevallen. 

Verder was de vergadering belegd tot behandeling van het rapport, 
uitgebracht door eene commissie, naar aanleiding der ingekomen 

.Wat kan door de afd. "s-tiravenhage van cle M. t. bev. d. li. 
Worden gedaan, 0111 do critiek, uitgebracht over l»ouwwerken in 
de residentie gesticht, ia de dagbladen van onze stad te verbeteren t* 
Welke weg kan worden aangegeven, die tot eene betere en juistere 
beoordeeliug zal leiden ? 

|)c Commissie stelde zieh in haar verslag op het standpunt dat 
eene onderscheiding moest worden aangenomen tusschen eene 
deskundige beschrijving vaa bouwwerken, geschikt om den lezers 
eener courant een juist beeld te geven van de gebouwen en van 
de daarop te leveren critiek , en gaf de grondslagen aan voor eeno 
regeling, welke ook ruimte liet voor de ondraeht aan eene gedele-
geerdeder Afdocling 0111 objectieve mededeelingen en beschrijvingen 
van bouwwerken aun de pen te verstrekken. 

Hg de gcdachtcnwisscting bleek evenwel, dat men liever de 
Afdeeling er huiten wilde houden, en van meening was, dat de 
gewensente verbetering te verkrijgen is door de medewerking 
nan do dagbladen vnn kunstverslnggevers op bet gebied der archi
tectuur, gelyk tot dusver aan verschillende redactiën dergelijke 
verslaggevers voor schilderkunst, letterkunde en muziek met talent 
en onpartijdigheid werkzaam zijn. 

De commissie, die verklaarde dat liet doel ook langs dezen weg 
kon worden bereikt, vereenigde zich ten slotte niet eeno motie, 
voorgesteld door den heer Miulnret 011 door de Vergadering zonder 
stennning aangnomen, luidende : 

„De afdeeling 's-(iravonhago der M. t. b. v. d. lt. acht bet go-
wensebt, dat evenals dit in de andere kunsten geschiedt, de dag
bladen zich met bekwame deskundigen in verbinding stellen, teu 
einde een botcre beschrijving en beoordeeling te kunnen verkrijgen 
over de producten der architectuur.'' 

Dczo motie zal in dc eersto plaats aau de Haagsche dugbladeu 
worden medegedeeld. 

Voor dezen avond was eeno kunstbeschouwing aangeboden door 
den beer Nic. Molenaar van do door hem uitgevoerde kerkgebouw un. 

Vcrscheidenu fraaio voorbeelden daarvan in onze stad versierdeu 
den wand, o. a. van de kerk in de Da-Costastraat, door de Haat-
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schappij »»•> Houwkunst bekroond mot de gouden medaille. 
Ken andere kunstbeschouwing wacht de Afdeeling in eeno der 

volgende bijeenkomsten, dank do welwillendheid vnn haren nieuw-
benocinden voorzitter, door wiens tusschenkomst l'ulchri Studio 
zich bereid beeft verklaard de portefeuille met teekeningen betref
fende oud-Xodcrlandscho kunst van de Romeinen tot de 12e eeuw-
tor beschikking van de Afdeeling te stellen. 

De Vergadering scheidde, nadat zij met instemming den dank 
bad vernomen door ilen heer Van Malsen gebracht aan den afge
treden voorzitter, den heer Du Kieu, voor zijne tactvolle en onpar
tijdige leiding, maar bovenal voor zijnen ijver, waaraan de bloei 
der Afdeeling te danken is. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
s (• K \vENiiAiiL. Itij ilc Regeering zyn van den consul tier Neder

landen tc Mtinehen berichten ontvangen omtrent de aldaar in 
lKDil gehouden tentoonstellingen, te weten: a. de Münehener Jah' 
resausstellung von h'unsrtverken aller Xa/touen; b. de Intei nat.onate 
Kunstausstcllung des Vereins bildettder Kunstier Munehcns (Anet~ 
kanntet l'eretni „Siecssion". 

Op de eerstgenoemde tentoonstelling, welke evenals in de jaren 
1880, 18ÏM1 en 181H gehouden werd door de Münehener h'ünstter-
genossensiliaft, waren, ofschoon zich een aantal leden van dit 
genootschap bad afgescheiden, vele werken van kunstenaren uit 
verschillende landen, in bet geheel 2700 werken van 1474 kunste
naren. In het geheel werd verkocht voor een som van f215,000; 
daarin is begrepen een som van f 8800 voor werken van Neder
landsche kunsteuaren. 

De uit de Münehener Künstlergcnossensehaft afgescheiden groep, 
welke zich onder den naam van 1', rein bildender Kunstier Mün-
theus (Anerkaunter Vertin) ^Secession" uit binnen- en buitenland-
scbe kunstenaren heeft gevormd, hield in 18!*;J voor de eerste 
maal in een hiervoor ingericht gebouw haar internationale kunst
tentoonstelling. In 1S!»4, 1805, 18% en IHÜT zullen dergelijke ten
toonstellingen worden gehouden. Het bestuur had te voren bepaald, 
dat geene prijzen zoudeu worden uitgeloofd. Meer dan HOU kunst
werken «aren tentoongesteld. Hiervan waren 03 werken van 25 
Nederlandsche kunstenaren; 15 dezer werken werden voor cene 
som van f 0000 verkocht. Het gezamenlijk bedrag der verkochte 
kunstwerken bedroeg ongeveer 1' 78,000. Itovengcnoeinde Ver
eeniging telt thans \H0 gewone en 157 correapondcorendc leden, 
onder welke 22 Nederlandsche kunstenaren. (SL»Ct.) 

— Vulehri Studio is van plan aan zijn leden dezen winter, be
halve de 5 gewone kunstbeschouwingen, een tweetal architec
tonische kunstbeschouwingen aan te bieden. Daartoe in staat ge
steld door enkele zyner leden, zal de eerste dezer kunstbeschou
wingen plaats hebben op Woensdag 20 Dcc, des avonds te half-
aebt uren, eu omvatten de Oud-Nederlandsche kunst van de 
Romeinen tot en met de twaalfde eeuw. De tweede kunstbe
schouwing is bepaald op Woensdag 14 Febr. en zal de dertiende 
eeuw omvatten. Mocht deze poging ter inleiding of althans tot 
meerdere bekendmaking en tot betere waardeering onzer oud-
Nederlundsche bouwkunst bijval vinden, dan hoopt het bestuur 
in een volgenden winter met het geven van dergeljjke kunstbe
schouwingen voort te gaan. 

— De opzichters van het stoomwezen hebben een adres ge
zonden aau den Minister van W. II. en X., waarin zij op linancietde 
verbetering vau hun positie aandringen. 

— De koning van Saksen heeft, tot erkenning van het groote nut 
der 'I'eehnisehe liochsehule te Dresden, aan die inrichting vereerd 
een gouden anibtsketting, welke door den rector, by plechtige 
gelegenheden en wanneer by ten hove versehynt, zal moeten ge
dragen worden. Het fraaie werk is vervaardigd naar eene teeke
ning van den beeldhouwer K. Schnnuder. 

— De Tweede Kamer der Staten-Oeneraal heeft dezer dagen 
een beslissing genomen iu zake den bouw voor een nieuw museum 
voor Natuurlijke Historie tc Leiden, waarmede eene uitgaaf van 
2£ millioen gemoeid is en waarvoor een post van f 40,000 op du 
hegrooting was uitgetrokken. De Kamer vereenigde zich meteen 
amendement van den heer De Meijer, tot vermindering vau dien 
post met /:10000, kunnende de ovcrblyveilde f 4000 besteed worden 
voor een nieuw onderzoek, zonder met den bouw te beginnen. 

De Minister van Waterstaat schijnt met de vordering der werk
zaamheden aan de sluis te IJmuiden nog ul tevreden te zyn. In 
de memorie van antwoord lezen wy de volgende zinsneden: 

„De stand van het werk liet nog niet toe de bedoelde wellen 
geheel tc bedwingen. 

„De uitgevoerde werkzaamheden hebben zich bepaald tot het 
opvangen der wellen in ijzeren buizen cn het verbeteren van het 
beton daaromheen op zoodanige wyze, dat de bouw der sluis 
ongestoord kan worden voortgezet. 

„Thans zyn de schutkolkvloeren voltooid en ook de schutkolk-
muren. Het metselwerk van dc sluishoofden is opgetrokken tot 
1 a 2 M. - - A . P. In het btiitensluishoofd is de slagdorpel ge
legd cu de afmetseling van den vloer is nagenoeg voltooid. In 
het midden- en in het binnensluishoofd moeten de slagdorpels 
nog worden gelegd en de vloeren gemetseld. Aan de stortebedden 
is, behoudens eenige ontgraving, nog niets gedaan." 

Onzcs inziens verdient het aanbeveling den stand van het werk 
door eene Commissie van onpartydige desku ndigeii te doen onder
zoeken en het door haar uit tc brengen rapport ter kennisse van 

het publiek tc brengen. De tonnen gouds, die de sluis to 
IJmuiden /al moeten kosten , worden toch door de natie opgebracht? 

A R N H E M . Ann dc Arnhemsehe Courant ontleenen wy de mede
deeling dat dc heeren li. 1'. en V. van Verschuer. H. J. ('ordes 
en A. K. Jolles, het plan ontworpen hebben van eene woning-
verecniging. 

De gemeente Arnhem — en ze is de eenige niet in ons 
land heeft voorheen het bouwen van dc mindere buurten 
overgelaten aau ben, die voor een beetje geld, hoe minder hoe 
liever, wat huisjes lieten zetten en er zooveel van trokken als 
zy maar konden, en zoo weinig voor het onderhoud besteedden 
als maar mogelyk was. In dien toestand is wel eenige verande
ring gekomen; onze bouwverordening heeft wel dat kwaad gekeerd, 
maar kan het toch niet geheel tegengaan. 

De ontwerpers willen aan tleze toestanden een einde maken cu 
gezonde woningen doen bouwen, ook op het terrein, dat vrijkomt 
in Klarendal, nu daar eindetijk de krotten zijn opgeruimd, die 
de stad tot oneer strekten en vaak noodlottig waren voor do 
bewoners. Daar willen /.ij buizen doen zetten, die aan de 
eischen beantwoorden en, naar mate er behoefte aan is en do 
gelegenheid zich daartoe aanbiedt, ook in andere deelen van de 
stad. Zy berekenen dat hiervoor eene ton gouds wordt vereischt 
en vragen die tegen eenen interest van p*'t., waarvoor naar 

vertrouwen de gemeente garantie zal verleenen, hit is voor 'II de gemeente geen verbintenis waarbij zy groote risico loopt; er 
is behoefte aau arbeiderswoningen en het kapitaal daarvoor besteed 
znl zeker behoorlyk zyn rente afwerpen, ook al is de huurprys 
der woningen matig; en zeker minder dan thans van de arbeiders 
gevorderd wordt, nu hy de schaarste aan huizen de huurprijzen 
zyn gestegen. 

Waagt de gemeente niet veel, ook zij, die aandeden in deze 
woningvereeniging nemen, behoeven, blijkens de ondervinding in 
andere gemeenten opgedaan, voor geen verliezen beducht tc zyn. 

Daar dus de h'nuncicele zijde van het vraagstuk geen bezwaar 
oplevert, en er in onze stad wel honderd vermogende ingezetenen 
zullen gevonden worden, tlie over een duizend gulden hebben te 
beschikken, mogen wij vertrouwen, dat Arnhem weldra de voor
echten zal genieten, die er door verkregen worden. 

UTRECHT. Voor de in Juli eu Augustus van bet volgende jaar 
alhier te bonden internationale motoren-tentoonstelling is een 
raming opgemaakt, volgens welke de oprichtingskosten zullen 
bedragen ongeveer / 40,000; voor de exploitatie zijn de ontvangsten 
op /'5!),000 en de uitgaven op /" 10,000 begroot. 

Reeds beeft een vrij groot aantal binnen- en buitenlandscbe 
fabrikanten van hunne belangstelling hlfjk gegeven, door voor
loopige toezegging van inzending hunner werktuigen. 

De commissie hoeft thans een schrijven verzonden, ten einde 
vóór 20 December a. s. een waarborgfonds groot /"40,IMIO byeen 
te brengen, de noodige bepalingen te maken en de voorrechten 
vast to stellen, die aan de inschrijvers iu het waarborgfonds 
zullen worden toegekend. 

Dit waarborgfonds zal bestaan uit 4iM aandeden, elk groot 
/'lOO, welk bedrag echter niet dadelijk, althans niet geheel, be
hoeft te worden gestort. Op elk aandeel zal worden afgegeven 
(.eu doorloopende toegangskaart. 

MAASTRICHT . Ook hierterstede komt men tot de overtuiging 
dat de waterleiding door de gemeente moet worden beheerd; het 
gemeentebestuur is daarom met de „Waterleiding-exploitatie-
maatschappij*' te Rotterdam in onderhandeling getreden over het 
overnemen der waterleiding en eene commissie uit den Kaad 
heeft zich naar Rotterdam hegeven om dc voorwaarden van 
overneming nader te regelen. 

DoiiliitKCHT. Door de architecten Stok en Hoelen alhier worden, 
in hun bouwkundig bureau aan het Itagynhof, een aantal teeke
ningen cn ontwerpen tentoongesteld, betrekking hebbende op d.i 
bebouwing van bet Oranjepurk en ontworpen door eerstgenoemde. 

Dit park is, ingevolge een raadsbesluit van een paar jaren 
geleden, aangelegd op de plaats van de vroegere Knrremansweide, 
een lang stuk weiland, gelegen binnen tien zoom van dc kom der 
gemeente, tegenover het park Menvestein. De aanleg heeft dc 
gemeente een aanzienlijk kapitaal gekost, dat tot-nog-toe geene 
rente opbrengt. Het doel was ul. bet belangrijk opgehoogde ter
rein in perceelen te verkoopen voor bet bouwen van villa's. Tot-
nog-toe evenwel staan er nog maar een paar blokken woningen, 
dio den naam van villa's slechts onder voorbehoud verdienen. Het 
overige van het terrein is onverkocht gebleven en dreigt eeno 
barre woestenij te zullen blyven, die weinigen aantrekt om er 
zich te vestigen. 

De bovengenoemde architecten zyn vun meening, dat hot pnrk 
dan eerst productief is te maken, wanneer men den grond iu 
massa van de gemeente kan koopen en het geheele park bebou
wen met niet al te dure villa-wouingen. Zjj hebben in verhand 
hiermede cene andere iudecling gevolgd dan op het project der 
gemeente is aangegeven; de perceelen grond zijn kleiner en de 
woningen dus tulryker. 

Nu is hot een feit, dat hier-ter-stede behoefte bestaat aun 
woningen tot deu huurprys van f 400 k f 800. Ook hebben de 
woonhuizen in het oude centrum der stad hy lange na niet meer 
in die mate „den trek'' als voorheen; de woningen in de buiten
wijken schynen veel meer in den smaak te vallen. Om deze rede
nen bestaat er alle kans van slagen voor eene onderneming, die 
op groote schaal nette villa-woningen bouwt in een gedeelte der 
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stad nis liet Oranjepark. hetwelk in d< 
toekomst ZOO mooi kim worden. 

Door den lieer Stok is met deze eigen
aardigheden rekening gehouden hij bet 
maken zijner ontwerpen. Bl$kena de per
spectivische gezichten op liet volliouwde 
park. wordt de aanleg zeer fraai, zonder 
dat de woningprijs te lioog stijft. De wonin
gen kunnen hlijkeim de opstanden en 
plattegronden — hij dat nlles zeer geriefe
lijk worden ingericht, terwij! aan elk een 
aardig lapje grond verhouden is, liet ideaal 
van den stedeling. 

Onont heerlijk voor de uitvoering dor 
plannen is evenwel de vorming van eene 
maatschappij niet een flink kapitaal. 

.V. A'. C 

PERSONALIA. 
Itij beschikking van den Minister van 

Waterstaat zijn gecontinueerd als buiten
gewoon opzichter: 

tot I .Maart 18ï)4, de heer B. J. van de 
Klippe eo tot 1 Dec. 1894 de heer J. Jl. 
den Hartog, heiden hij de werken tot ver
legging van den Maasmond; 

tot I Jan . 1895 de heer J , A. P. vun 
Kuijk. hij de werken derZiiid-AVillemsvaart 
in Noord-B ra lmnt, 

en is lienoemii tot laiitenirewoon opzichter 
voor den tijd vun M maanden O. (.'. Lodder, 
te Reenen, b$het baggerwerk op de Nieuwe 
Merwede. 

— Benoemd tot conservator hij 'a Kijks-
iniiseinn vanOudhedon te Leiden l>r. K. Jesse. 

- Itij den waterstaat en 's lands hurg-
openb. werken in Ned.-Indie' zijn: 

Henoemd: tot adsp.-ing. dohs. IL (i. Six; 
tot opzichter 8e kl. de tijdelijke opz. L. .1. 
Reuneker. 

Ontslagen', op verzoek, eervol, de opz. 
3e kl. L. Nieuwdorji. 

Geplaatst: hij de direetie, de ing. 2e kl. 
J. Heken. 

Itij den aanleg van Staatsspoorwegen 
op Jiiva overgeplaatst: van de lijn Preanger 
Tjilatjap naar de lijn Malatn*; Klitar de 
bouwkundige amht. 'Je kl. .1. <• lig. zieh 
schrijvende Meijlmg. 

Hy de expl. der Staatsspw. op .lava lw 
ncemd'. tot tijdelijk onderopz. 1.* kl. K. \V. 
A. von Mauw , vroeger die hetrekk ing lie kleed 
hehhende, met hepaling, dat hij liij nV (loster-
Hjnen geplaatst wordt. Tijdelijk belast; met 
het heheer der 3e afd. van de lijn Djokja
karta Tjilatjap de waarnemend chef der 8e 
afd. J. ft. Haat. 

Tengevolge vnn de verplaatsing van 
den heer G. A. van Veggel van Lage-
Zwalnwe naar 's Bosch, zijn hij de Maat
schappij t o t l'Aph van Staatsspoorwegen met 
'ingang van 1 Jan. a. s. de heeren .1. Mulder 
Jz., opzichter te Zevenhcrgen, heiast met 
de sectie VYillemsdorp Breda en I*'. A.ltoseli 
met de sectie Lage-Zwaluwe—Hozendaal. 

— Uit rniin een honderdtal sollicitanten 
is door dijkgraaf en hoogheemraden van 
Anistelland tot hoofdopzichter henoemd de 
heer I. I'. A. Ilisshik te Baamhrngge, thans 
buitengewoon opzichter hij *s Uijks water
staat hij het kanaal ter verbinding van 
Amsterdam niet do Merwede. 

Door het hestnur dor Vereeniging „de 
Dordreehtsehe AmlMuditssehool" is het per
soneel voor de Ambachtsschool, dat na haar 
reorganisatie, in functie zal treden, henoemd. 
Als directeur zal daaraan verbonden zijn de 
heer M. J. van Dyke, als leeraren de heeren 
F. vnn Wcrkuni cn J. O. van Geiidt J.Cizn., 
nis vakonderwijzers voor het timmeren de 
heeren W. Nootehoom cn <i. Monté, voor 
het machine-hankwerken J. Greta, voor vnnr-
en huissmeden J. van Maaren, voor het schil
deren J. II. Keinluirdt, voor het inoubcl-
maken A. Kortenhroek en voor herhalins-
onderwys (I April I Oct.) A. van Dorsten. 

— Aan V . F. Ainiabel, opzicliter hy het 
Bouwdepartement te Paramaribo is, wegens 
ziekte, huitcnlandttch verlof naar Karopa 
voor een jaar verleend, 

A D V E R T E N T T E N . 

Weekblad 

„De Opmerker". 
A L G E M E E X E V E R G A D E R I N O 

V A N A A X D E E L I I O U D E K S i I o r M a n t -
s e h n ppi j tot F x p l o i t n t i c v a n 
„ D E O n i l l l l K l H ' op Maandag 
den JSn December ÏH'.I.'S, dos namiddags 
te twee uren, in bet lokaal D i l i g e n t t a 
in liet Voorhout te 's-Gravenhage. 

ï e b e h u II d e l e n o ml o r w e r p. 

Benoeming van een Directeur tot voor
ziening in de vacature, ontstaande 
door de periodieke aftreding van den 
heer K. \V . VAN GENOT J G Z . 

DKT BESTl'VR. 

O-

Te KOOP gevraagd 
I W A T K It IIO I' VV K I' X I» K , 

bewerkt door 
X . 11. I I E N K E T . S T E I K K W A M I , V A N " D E X 

TllOKX, Sl'lllU .S I'll T E I . D E R S . 

Uitgaaf GEBR. VAN U , K I T . Brieven 
niet opgaaf van prijs aan den Boekh. 
C. A . .1 . L U I T I X u ' l f , Leeiurarden. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Ivlaalschappij. 

AANBESTEDING. 
Op . l laandi ig den Htt J a n u a r i 

• HOI. des namiddags ton l ' / i nre 
(tal'COIlW icllt ij l l ) . zal ill liet C'ell-
triial l'ei'Minensiatiiin tc AMSTERDAM, 
in hot lokaal naast de wachtkamer 3e 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed volgens hefrk No. 574 : 

H o t horste l len v a n den « t e i -
ger, int't (le ni«'i'i'|ia len «MI 
d u k d a l f l i i j - t'ii i l c o c v c r -
ni'1'l.i'ii onder dezen s t e i 
ger ten oosten v a n hel 
lloci'cii itnl, on v a n «Ion 
v a i i ï i l a i n ton nes ten v n n 
hol Hocrengat . mot bijbe
hoorende w e r k e n , o p hot 
ï •<• i ischappcl i j k Mta-
I i <> n si- in p | ti c o a j H O T -
T K R I t . l M - . l l A . 4 S . 

H e g r o o t i n g / ' 9 0 , 0 0 * . 
liet bestek is tegen betaling van 

fl.— verkrijgbaar aan hot Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te A M S T E R D A M , bij 
den Portier of' op franco aanvraag niet 
toezending van liet bedrag in postwis
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van het bedrag wordt geen 
gevolg gegeven) aan liet bureau Weg 
on Werken, kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt nis in bet be
stek vermeld. 

J)c Rund van Administratie, 
Het Gedelegeerd lid 

li. V A N II A S 8 E L T . 

404 

< >penl>»re 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 

D E R S dcc Gemeente Utrecht, ziju voor
nenion* op Ztilerrtiiff ilett 23n 
Beet'tubei- / . « » ; * . des namiddags to 
half twee ure. in hel openbaar, ton 
Stadhuize AAN TE BESTEDEN: 

l o . H o t j a a r l i j k N o l i onder
h o n d god 11 re n do I M » 4 v a n 
do s l u i s 011 do d a a r b i j 
bol iooronde w e r k e n te 
Vrooswi jk . 

£0. Idem v a n don S t r a a t w e g 
011 gedeelte j a a g p a d niet 
bi jhehoorondo w o r k e n 
v a n I trocht n a a r Vrees
wi jk . 

•'to. I i l i in van de s luis te 
M e n H 01« In is en h o l jaag;-
pad v a n d a a r tot l l i n -
dorda 111. 

l o . l d , in v a n hot j a a g p a d 
mot hi jhohoorondo wer
k e n v a n I Ireohl lot nabij 
M o o r d e n . 

5 o . l iet l everen v a n ver
schi l l ende i n a t o r i a l o n 
ton dienste der gomeeii-
to w o r k e n , voor liet 
d i ens t jaar 1 8 0 4 , a l s : 
I trechtschc . I J s s c l - en 
W a a l - s t r a a t k l i n k e r s : 
• trechtschc s 11 • 11 a t KI • 11 -
k e r s d r i e l i n g e n : I trerht -
sohc motsolstoon: k a l k : 
l i a s : port land-ooment ; 
l . c l . - on he idezand: h a r d 
st renen t r o t t o i r b a n d e n 
en roos tcrra ine i i met 
i j / e ren rooster: grenen , 
v u r e n , domien 011 e iken-
l i o u t : v o r f w a r o n : o l i e ; 
pe t ro l eum: g la s : i j / . or ; 
i j / . e rkr i imer i j c i i : gereed
s c h a p : d a k p a n n o i i : te-
gels: touw. b o n o v o i i M boo-
111011. hoostors . roni fee-
ron. b loomon en/.. 

De bestekken en voorwaarden liggen 
ter inzage aan het bureau der Ge-
niccntewerken Achter Clarenburg, en 
zijn aldaar, zoomede ten Stadlmizc 
(afdeeling F i n a n c i ë n ) cn bij de Jtoek-

handelaren V A X T E R V E E M E X Z O O N 
verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
/ ' 0 , 2 5 per exemplaar afgehaald, en 
van /' 0 . 4 7 ' voor franco toezending. 

.Monsters en modellen voor de te 
leveren materialen ziju te bezichtigen 
en verdere inlichtingen te bekomen 
aan bovengenoemd Bureau op werk
dagen van II—12 ure vooriniddags. 

U T R E C H T , 12 December 18113 . 

l)e Secretaris der Gemeente l'trecht, 
E N K L A A R . 

It.it leed a IK.I' lie I cm n i l *t <-<-•! I'alirii '1. 
V A X W A X l X f a i & C o . , 

R O T T E R D A M , KolsDIJK. 
B r a n d , it|c construction, Vloi'i'ui'-

n r l v e n . Trappen , enz. Kivonniffe Itlo-
len, Itiii/i 11 cn rut ten. steeds in voorraad. 

Getuigschriften, teekeningen en prijsop
gaven oi> aanvrage. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op ti'aenntlna dén 2 7 B e e e m b e r 
INttti. des namiddags ton l 1 / » nre 
(<>roonwiehlijd), zal in hot Cen
traal I'cisiiiiciistntion te A M S T E R D A M , in 
het lokaal naast de wachtkamer 3o 
klasse (ingang Vestibule|, worden aan
besteed volgens bestek Xo . 57(1: 

H o t innkoi i van 00110 d u b b e l e 
steenen w o n i n g v o o r sta-
tioi is-assistonton op hot 
emplacement B o v o n k a r -
NpcMiirootehroek v a n don 
npoorweg Zaai iMtrcek— 
K n k l i i i i / . o n . 

B o g r o o t i n g / « t lOO.— 
Het Bestek is tegen betaling vnn 

/' 0.7.> verkrijgbaar aan hot Cen-
triiiil-Ailininisirntii'gcboiiw der Maat
schappij aan liet Droogbak te AMSTER
D A M , bij den Portier, of op franco aan
vraag met toezending van het bedrag 
in postwissel of postzegels laan aan
vragen zonder bijvoeging van het be
drag wordt geen gevolg gegeven I aan 
het Bureau Weg en Werken, kamer 154. 

Aanwijzing wordt gedaan als in liet 
bestek is vermeld. 

De Kaad van Administratie. 
Het Gal,Intimi lid 

\i. V A X H A S S E L T . 

AANBESTEDING 
B U R G E M E K S T E R en W E T H O U 

D E R S der Gemeente Arnhem, zullen 
Xnlrrilfift :to Beeetttier tsv:t, 
'svooriiiiddags l i ' / : uur, iu liet open
baar, ten Gemeentehuizc aanbesteden: 

B E S T E K No. 1. 
H e t l e v e r e n v a n I t t o . o o o 

s i u L s S t r a a t k l i n k e r » on 
1 I O . O O O s i n k s t r o l l o i r -
k l i n k o i ' M (Wanls toe i i ) . 

B E S T E K No. i. 
H e l e v e r i n g franco A r n h e m 

v a n M M » M ' . t r o t t o i r -
bandon v a n 1'sirdstooii. 

B E S T E K No. 15. 
H e t l everou v a n 4 3 , 0 0 0 l l en-

A hi 11 hoi0 .1 en <>D..ïOtt 
4ii r ö s k o i o n . 

B E S T E K No. 11. 
H e l e v e r i n g v a n gegoten-, 

gesmeed- ou g e t r o k k e n 
ij/.or a a n l u i k e n , k a c h e l * 
en/,., iu dr i e perceelen. 

Aanwijzing voor het bestek 110. 11 
zal worden gehouden op Zaterdag 10 
December a. s. 's namiddags 1'/« ure aau 
hot bureau Gemeentewerken Kade
straat, alwaar tevens inlichtingen alle 
werkdagen, lot den dag der aanbe
steding, tusschen 10 cn V2 uur gegeven 
worden. 

Bestekken met gezegelde inscltrij-
vingsbiljetteii verkrijgbaar aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gemeen
tehuizc; do N o s . 1, '4 en l . ï tegen 
botuling van ƒ—JLO per nummer? Xo. 
1 1 met teekeningen tegen betaling van 
f t . -

Provinciale Waterstaat 

F R I E S L A N D -

AANBESTEDING. 
Op W O E N S D A G Oen 2 0 n D E 

C E M B E R 18113, des namiddags ten 
een ure, zal in het gebouw van het 
Provinciaal Bestuur te Leeuwarden, 
overeenkomstig S; !j 1 en 2 van dc 
administratieve bepalingen der A . V . , 
bij e n k e l e i n s c h r ij v i 11 g worden 
aanbesteed: 

H o t m a k o i i 011 tor plaatse 
l everen van do I .IXK.K-
W K K K K X . voor de i n 
IHD4 to bouwen NIIIIKOII ou 
b i j k o m e n d e w e r k e n i u hot 
k a n a a l v a u do l l o o i d a u i -
111 en tot do K o l o n i c v a a r t 
en voor do D a m s l u i s boven 
A p p e l s c h a . 

I tamiug I' 1 5 . 1 0 0 . 
liet bestek ligt tor lezing in voor

noemd gebouw. Gezegelde formulieren 
voor inschrijvinsrsbilji'ttcn zijn tegen 

| betaling van JJ5 cent en bestekken 
I tegen betaling var. t" 1.- op het bureau 
1 vau den 1'riiv. Hoofdingenieur ver

krijgbaar. 
Voorts ziju nadere inlichtingen te 

bekomen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat tc Leeu
warden. 

LEEUWARDEN, 30 November 18i)3. 
De Comniisnarin der Koningin in de 

Provincie Friesland, 

V A N H A R 1 X X M A T I I O E i ' L O O T E X . 

AANBESTEDING. 
Het B E S T U U R vun do M A S 

S A L E Z E E S L U I S te STAVOREN zal 
up W o e n s d a g den IO J a n u a r i 
IMD4. des viinrmiililags ten 11 ure, 
in de Sluiswachterswoning aldaar aan
besteden : 

de I I K H S T K I . l . I X t i i 011 V4 . l t 
'iiBMUXCf v a n de Z K K -

S 4 I 1 S . 
K a 111 i n - / 1 9 , 3 0 5 . 0 0 

Bestekken zijn te verkrijgen tegen 
betaling van /'I.OO bij den Secretaris 
te Stavoren. 

Inlichtingen verschaft de Hoofd
ingenieur S. J . V E H M A E S , te Leeuwar-
•den, terwijl aanwijzing op het terrein 
zal plaats hebben den 3 J a n u a r i 
1*94, des voormiddags ten 10.30 ure. 

M . II. T R O M P , Voorzitter. 
A . A L B E R T S , Secretaris. 

Staturen, 13 December 1893. 

ARMAND VAN WYLICK 
tc B K L ' M S I X v r a a g t een 

Vertegenwoordiger 
voor de p r o v i n c i ö n Noord- cn /.ttid-
llullund en L'trecht un een 

Vertegenwoordiger 
voor de p r o v i n c i ë n Gelderland, Over
ijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. 

Provinciale Waterstaat 
V A K 

F R I E S L A N D . 

AANBESTEDING. 
Op W O E X S u A t i den « O u D E C E M 

B E R 1893, des namiddags ten een ure, 
zal in het gebouw van het Provinciale 
Bestuur Ie J.reuwarden, overeenkom
stig S g 434 435 der A . V . , bij 
enkele i n s c h r i j v i n g worden aan
besteed: 

Het m a k e n v a n eon SC'III 'T-
S l . l IS enz . tor v e r v a n 
g i n g van don D u i n h o v e n 
A p p e l s c h a . 

I ta i i i ing f :tl..'M»5. 

liet bestek ligt ter lez.ine in voor
noemd gebouw. Gezegelde formulieren 
voor itisclirijvingsbiljetteii zijn tegen 
betaling van 2 5 cent en bestekken 
tegen betaling van f 4 . 5 0 op hel bureau 
van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

Ue noodige aanwijzing wol dl gedaan 
ter plaatse, op M a a n d a g IS D e 
c e m b e r dos •middags IX uur . 

Voorts zijn nadere inlichtingen te 
bekomen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat te Leeu
warden. 

LEEUWARDEN, 30 November 1893. 
De Commissaris der Koningin in dc. 

Provincie Friesland , 

V A X I I A R I X X M A T I I O E S L O O T E X . 

AANBESTEDING. 
V r i j d a g den XXn D e c e m b e r 

ISJKt dc> namiddags ton l ' / i uur 
precies zal in het Hotel J A X S E X aan 
den Dijk te Enkhuizen door Heeren 
Beheerders van hot Snouckvan Kousen 
Fonds aldaar worden aanbesteed : 

H o t v e r r i c h t e n van G r a a f 
w e r k e n , hot dempen v a n 
v l o o i e n eu water en het 
mot / .and ophoogon v a n 
een t e r r e i n golegoii te 
K u k h i i i / . o n . iu dc o n m i d 
d e l l i j k e nab i jhe id van de 
(•eineentel iavei i a a n de 
Z u i d e r z e e e n v a n liet 
Spoorw'ogNtut i on , kadas
ter Sect io F X o . « I 5 S I . 

2 I O O . ÜOSO. tor grootte 
v a n o n g e v e e r 2 5 0 0 0 c A . 

Het bestek met 4 teekeningen is na 
(i December a.s. tegen betaling van 
t'3. te verkrijgen ten Bureele van 
deu architect Amstel i-H tt'Amsterdam 
i'ii bij den Hoofdopzichter . 1 . C . D E 
G R O O T te Enkhuizen. 

C . B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 
Architect. 

Waalsteenen. 
Behalve gewone Waalateenea, voorradig 

in gclgkc kwaliteiten, die van aftiictinifcn 
14.! per strekkende Meter aan tas. I.engto 
'Ihl, breedte 134, dikte lii innil., wiirdncdc tot 
iedere kwantiteit op bestelling vervaardigd. 

E . V A X H O l . S T . MM'Uhtm. 
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FRED. STIELTJES & P , 
Keizersgracht 7 4 5 , -A.msterd.am. 

Telegram-Adres: §TIELTJES, Amsterdam. 
nrnnTDTHPTnU s t o o m p o m p e n voor Ectelvooding en alle andere doeleinden. 
WUnlBlNlilUN Indenpendent Condensers voor Stoommachines en Vacuumpannen. 

WORTHINGTON C o m p o u n d - en T r i p l e E x p a n s i o n P o m p m a c h i n e s voor Waterleidingen enz. 

WORTHINGTON W a t e r m e t e r s . 

WILLANS P a t e n t C e n t r a l V a l v e S t o o m m a c h i n e s voor Electrische Verlichtingen en Centrifugaalpompem. 

AMERIKAANSCHE H y d r a u l i s c h e en E l e c t r i s c h e L i f t e n voor Hótela, Ziekenhuizen en Fabrieken. 

STÜRTEVANTS V e r w a r m i n g en V e n t i l a t i e van Gebouwen, Fabrieken en Eerken. 

C O M P L E E T E I N R I C H T I N G E N van 

Stoom-Timmerfabrieken met Werktuigen 
V A N 

F. A. FAY & Co., Cincinnati. 
C O M P L E E T E I N R I C H T I N G E N van 

STOOMWASSCHERIJEN EN STRIJKERIJEN. 
BOSTWICK toeschui f bare H e k k e n , voor deur- en vensteropeningen, brandkelders, kluizen, enz. 

GARDNER Regu la teurs , en C R O S B Y ' s en R I C H A R B ' s verbeterde Indivntenrs voor Stoommachine!. 

GRINNEL'S ze l fwerkende B r a n d M u s c h - e n B r a i i d s i g n a n l - i n r i c h t i n g e n . 

Plannen en Bogfrootingen op aanvrage. 
Cement 

IJ/.cr 
feta. K.G.THiNGA,Le«wii*i 

( S Y S T E E M n O M F . l t . ) 

Groote Wittenburgerstraat 108 Amsterdam. 
Reservoirs, Vijvers, Regenbakken en Welputten, Riolen, Duikers en Afwate

ringsbuizen. Vloeren cn Gewelven. Tusschenmuren, Eelders en Grafkelders. 
Trappen en Daken. Silos, Kribben en Voerbakken. Vorsten, Maarbedekkingen 
en Plantenkuipen. 

STOOMFABRIEK V A N 
Friesctae Machinale uoadgele Siersteenen 

Gele handvorm Metsel- cn Straatsteen 
MmiHtcrM up aativcaire tcratlM. 

j. e. p. 
A M S T E R D A M . 

Levert a l le soorten « I I . W I K T . als ZWEED8CH, N O O R S C H 
S C H O T S C I I enz. enz., ruw. behakt . gepolijst , geprol i leerd enz., voor 
verschillende doeleinden. B I L L I J K E P R I J Z E N . Spoedige levering. Groot aantal 
werken in XEHEIILAXl> en KOI.OXIËX ï i i f c v n e r d . . 

ARTHESISE PUTTEN. 
Geed water \ o « r de gezondheid en veel water voer Indiiatrlcel gebruik Mimliliaar 

Z I I V K It D It I X K H A T E lt. 
Onderj;etcekeiide levert A K T H K N I M IIK P I T T H \ van Z i n k . CfefalY. U m ol 

O n i f u l , in elke afmeting, te<ren billijken |»rijs cn ênoejjzame hoeveelheid water wordt 
gegarandeerd. Proefboringen voor Goéd Drinkwater worden onder nader overeen tc 
komen voorwaarden aangegaan. H |^ IVI «r\ 1̂  

Inrichting v o o r ( r r o n d b x r i n a e n , I . O O S D U I N K N 

V R A A G T I* It I J S voor V e n -
»t«*r- OM Spiejr.HjF.laiN in alle soorten. 
(•Hiogcn IIÏIIIM. et o.. l>ij 

H. H. WOLVEKAMP 
KOTTENDAM, Vcrlaatfttrnat NO. 
^(•ctMttlitcit in h; inl i ; l i i / f i i M e l i o i t l W o r d e n . 

KRIJTWIT!!! 
lïij/.onder geschikt vuor de vull ing 

vun B r n i i d k U M t e n . Mueadoor- j 
w e r k , H t o p v e r f cn/. 

VEREMALERIJ van 

P. V I S S E R D z . 
Kooi/ aid Zaan. 

B e k l e e d i n g s t o f v o o r S T O O 'I-
KI:TI:I.S en nriZKX.i;««/; , i )r ) ;n( 
adres. Degelijke afwerking. 

W. H. INGELSE. 
Fübrikniit. Dordrecht. HERMANN KNAPMANN. O « o l f kr P n 

ANNEN (We»tfalen). JTt/lL O ü U U . 
ATV^ETV (Westfalen). 

UIDTF.HU i.i.v s P.I s i m i ut SSIETIJVJER BUT STAAL. 
Voorwerpen van sn i:r:mt \ * it «.1 r TI.I/.( i : en HTAAI., worden « p o e d i s in 

onberispelijke uitvoering, legen l,il!<ike pi'iixpii geleverd. — lvysaanvragen en toezen
ding van inodellea ol' toekoningen golioTO men te riobten aan: 

.1 O II \ S l O T . - I N D U S T R I E E L A G E N T . 
ie II i: I. II i: IlSST lt I AT Hit. — A Tl s T i: lt IIA .Jl. 

Ito lll.ltII * Jl. « l a s h n v e n 41. 
H-ieosill. K a n a a l B — » 3 . 
Handel in alle soorten bouicmaterialen 

Tcrdnikkerijder Venaeots. ..liet Vaderland" 
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vertoonde weer een bijna naïeve combinatie van klas
sieke en laat-Gothische vormen, en was uit latwerk 
samengesteld. Dc kroon, die daarboven door een 
vlakken koepel gedragen werd, toont aan, dat de 
bouwmeester niet op de hoogte was van de Napo
leontische heraldiek. Misschien is, toen de Keizer 
zelf kwam, de kroon wel verbeterd, want er staat 
met potlood bij: ..de nieuwe Keizerlijke kroon met 
arenden en arabesque of capiteelbladeren om den 
anderen." De scepter met bijen bezaaid, die uit de 
kroon rees. schijnt behouden te zijn, doch het Alziend 
t 'og. dat daarop rustte. werd vervangen door ..een 

AMSTKRDAMSCT IK PKKST VKRSIERINGEN. 

BIJDRAGE VAN DEN HEER A. W. WEISSMAN IN DE 
VERGADERING V A N HET KON. OUDHEIDKUNDIG 

GENOOTSCHAP TE AMSTERDAM, OP 29NOVEMBER 1893. 
(Vervolg en slot van pag. 401.) 

In de verzameling vinden wij een „Nota van ge
schilderde decoratiën, die gedient hebben bij de in
komst van de (sic) fransclte keizer binnen Amsterdam 
in 1810". Dit laatste jaartal is een vergissing, daar 
de intocht den 9 October 1S1 1 plaats had. Wij vinden 
daar vermeld: „1. Ken Kerepoort op den Oudwaler-
weg bij de Diemermeer omstreeks de Jurisdictiepaal. i vijf puntige sur in de midden op een hcmelsblauwen 
2. In de Plantagie op den Kruisweg naar de Muider- \ grond en rondom een vlammende zon." De chassi-
poort en Kadijk, een tempel van 4 zijden vertoond ! netten voor de inscripties hebben den vorm van 
met chassinetten en Latijnsche, Hollandsche en Fran- wolken, waaruit stralen schieten: zij hoorden bij het 
sche inscription. 3. Een Colonne Triumphale op de origineel niet. doch zijn op de teekening geplakt, 
hooge Amstelbrug 70 vt. hoog met het standbeeld i Kunnen wij dus niet met zekerheid zeggen, of deze 
van Napoleon en wederzijds IVramiden met Cassoletten j tempel in de Plantage gestaan heeft, van de „Colonne 
daarboven. 4. Op de Reguliers-Hreestraat een Kere- Triumphale" op de I loogesluis bleef ons een schets 
p.iort met chassinetten en inscription. 5. Voor het bewaard. Zij stond midden op de brug. die toen nog 
Stadhuis een Tempel met het Fr. keizk. wapen en j geen beweegbaar gedeelte had, en bestond uit een 
wederzijdse Standaarts of candclabres .met zonnen voetstuk, met het naamcijfer des Keizers en vier ge-
daarboven. 6 . Op de Heerenmarkt een Decoratie vleugelde vrouwebcelden versierd, waarop de eigenlijke 
verbeeldende een Fontein. 7. Eenige Kmblem.itique zuil. van de [Corinthische orde, rustte. Het beeld op 
Trophëen op onderscheidene Bruggen." de zuil is op de schets door een wierookvaas ver-

De eerepoort, aan den Oetewaterweg is in de col- j vangen. Kr staat echter met potlood bijgeschreven: 
lectie niet te vinden: wel de versiering van de Mui- ! „De Colossaie Colom met het Standbeeld'. De pyra-
derpoort, waardoor Napoleon binnenkwam. Men had miden zijn niet op de schets te zien, waar zij moesten 
hier blijkbaar het decoratief gebruikt. dat al onder j komen -taan echter „de beide candclabres". Nog geelt 
Lodewijk Napoleon voor de groote Raadhuiszaal had de schets aan, dat de brugleuning met bogen geïllu-
gediend. Het schild was door de overschildering der mineerd was. 
vroegere inscriptie en een groote N voor zijn nieuwe De eerepoort in de Reguliersbreestraat zien wij 
bestemming toepasselijk gemaakt. Festoenen en ver- | slechts in enkele lijnen geteekend: van de versieringen 
guide sterren prijkten tegen de kolommen: de nissen ; is niets aangegeven, liet bekende Romeinsche triomt-
waren met attributen van koophandel en zeevaart , poortmotief heeft hier weer dienst gedaan. Het schijnt 
gevuld, wat zeker een parodie mocht heeten. daar dat deze poort „met een Boovenstuk uyt de meer," 
liet continentaalstelsel toen juist deze beide bronnen I dus met een gedeelte van de poort aan den Oete-
van bestaan bijna geheel had doen opdrogen. ! walerweg bij een latere gelegenheid „voor de Haar-

De tempel in de Plantage komt in de verzameling ; lemmerpoort" is geplaatst geworden, 
niet voor. Misschien is het wel dezelfde, die in 1810 Van den tempel voor het Stadhuis bevat de ver
bij gelegenheid van 's Keizers huwelijk met Marie [ zameling twee teekeningen, een in kleuren voor de 
Louise dienst deed, en waarop Van der Hart schreef decoratie, en een in O.-I. inkt gewasschen, waarop 
„te illumineeren op den 31 Maart." Deze tempel | door speldeprikken de plaatsing der vetpotjes voor de 
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illuminatie is aangegeven. Niet minder dan 1579 waren 
er benoodigd. Deze tempel was een klassieke compo
sitie en had aan de voorzijde een portiek van de 
I-Corinthische orde. waarvan het fronton tot aan de 
kroonlijst van het getimmerte reikte. In de fries 
zien wij: 

A A N DKN GROOTSTE (sic) IIF.I.D 

en in het frontispies des Keizers naamcijfer. Twee 
candelabres met zonnen daarboven. zijn naast het por
tiek geplaatst. Hoven het fronton ziet men 's Keizers 
wapen, nu volkomen correct geteekend, daar men 
zeker uit Parijs de noodige gegevens ontvangen had. 
Een reusachtige keizerlijke kroon dekte het gebouw ; 
daaruit rees een scepter, die weer de vroeger reeds 
beschreven ster niet een zon daaromheen droeg. Het 
geheel was 20 M. hoog. 

De fontein op de Heerenmarkt zal wel dezelfde 
geweest zijn die den 15" Augustus 181 I „op dc 
houten loopbrug. gelegen over de Keizersgracht aan 
de Brouwersgracht", ter gelegenheid van 's keizers 
verjaardag had dienst gedaan. Zij bestond uit een 
portiek van de Korinthische orde, in de nis waarvan 
de eigenlijke fontein een plaats vond. Terzijden, op 
het basement. waren drietanden en roeispanen als 
symbolen der zeevaart geplaatst. Op de kroonlijst 
rustten ankers en een pedestal met een N . waarop 
dolfijnen, een mercuriusstaf en drietanden. De tempel 
was „als marmer geschilderd", en werd door 
vetpotjes verlicht. 

De „Hmblcmatiquc Trophcen op onderscheidene 
bruggen" zijn vermoedelijk dezelfde, die later onder 
Willem 1 gebruikt zijn. Een daarvan. verbeeldende 
„Hemelsche Bijstand", bestaande uit een pedestal met 
een bijbel, een drievoet met een ster daarop, en twee 
daarnaastgeplaatste candelabres, schijnt alleen voor 
Napoleon gediend te hebben. 

Eindelijk komt in de verzameling nog voor een zeer 
artistieke schets in O.-I. inkt, blijkbaar van Van dei-
Hart en aangevende, hoe de zaal van Felix Mentis, 
waar de stad den keizer een bal aanbood, gedeco
reerd was. Een smaakvolle troon met het keizerlijk 
wapen getooid, was tegenover den ingang geplaatst. 
Spiegel', en harnassen uit de rariteitenkamer versierden 
de wanden. 

Uit den tijd van Napoleon is ook nog een teeke
ning van een ..Temple, devant 1'Hötel de Ville ou 
la Mairie, pour l'anniversaire de S. M. l'Empereur 
15 Aoiit 1 8 1 3 " . Deze teekening is voor gezien ge
teekend door „Le maire de la villed.\msterd.ini, Van 
Brienen van de Groote I.indt". Het blijkt aanstonds. 
dat deze tempel in hoofdzaak dezelfde is, dien wij 
vroeger vermoedden, dat bij 's keizers intocht had 
dienst gedaan. De kroon is echter zonder den scepter 
gebruikt en inplaats van het vroegere ..chassinet" is 
een zon met een X. aangebracht. 

Vermoedelijk is dit de laatste versiering ter eere 
van den Keizer geweest. Men leest althans, in potlood, 
op het blad, met de hand van Van der I [art ge
schreven : „verandert voor de Illuminatie op den 2m 

en 4 e n Nbr. 1813 bij gelegenheid van de komst 
zijner K. Hoogheid den Heere Prinse van Oranje 
als Souverein Vorst der Nederlanden." De geheele 
verandering bestaat daarin dat in de zon een \V is 
geplaat.it, doch dc keizerlijke kroon bleef, vreemd 
genoeg, behouden. Bij tie opgewondenheid, waarmede 
men den Prins ontving, zal dit wel niemand ge
hinderd hebben. 

Van de versieringen aangebracht ter gelegenheid 
van de inhuldiging van den souvereinen vorst, is 

maar weinig in de verzameling te vinden. Van de 
dccoraticn, in de Nieuwe Kerk, vinden wij alleen 
een beschrijving van Van der Hart, gedagteeketul 3 
Maart 1814. Deze beschrijving heeft voornamelijk 
betrekking op de plaatsing der tribunes in bet gebouw 
voor de plechtigheid van 2y Maart daaraanvolgende. 
Zij is in zooverre merkwaardig, omdat zij doet zien. 
hoe de denkbeelden van Van der Hart bij alle latere 
plechtigheden in de Nieuwe Kerk in hoofdzaak gevolgd 
zijn. Bij deze beschrijving behoort een plan. dat een 
duidelijk inzicht in de toen gemaakte schikking geeft. 

De overige versieringen, te dezer gelegenheid aan
gebracht, schijnen voor een deel reeds vroeger te 
zijn gebruikt. Voor dc Haarlemmerpoort werd de 
eerepoort geplaatst, die vroeger in de Reguliersbree-
straat ter eere van Napoleon had dienst gedaan. De 
beurs aan de zijde van het Rokin werd versierd met 
de candelabres, die in 1S11 naast den tempel ter 
eere van den Franschen Keizer waren geplaatst; de 
zon werd nu echter van een VV met een Vorstenkroon 
voorzien, en een beeld van Mercurius daaronder 
geplaatst. 

Voor het Stadhuis stond een Dorisch portiek. 
waarvan wij een teekening vinden ; op het attiek ziet 
men een zittend beeld der Stedemaagd, die in de 
eene hand een bundel pijlen, in de andere hand een 
knods houdt. In de fries stond geschilderd: 

EENDRAGT M A A K T MAGT. 

Voor de Regulierswaag op dc: Botermarkt moet 
toen ..een zuilengang met krijgstropheën" geplaatst 
ziju geweest. Mis-ci'icn is dit wei dezelfde geweest, 
die wij in onze collectie met de aanduiding . .Huis 
van den Commandant onder het zeil" vinden. 1 le 
compositie herinnert hier aan het Pantheon te Rome. 
Een zeer artistieke schets voor de frontondecoratie is 
daarbij aanwezig. 

Kort na deze feestviering bezocht wederom een 
keizer de Amstelstad. De vroegere keizer, wiens 
komst men hier met leede oogen gezien had, zit 
toen op Elba; thans kwam zijn overwinnaar, keizer 
Alexander van Rusland, in het gezelschap van den 
souvereinen vorst onder het blij gejuich der inge
zetenen op 2 Juli 1814 zijn intocht doen (>ok toen 
ontbrak het weer niet aan decoraties. Slechts een 
blad in de verzameling schijnt maar op deze feesten 
betrekking te hebben, en wel een zeer artistieke pen-
teekening van een eerepoort in Dorischen stijl. Tus
schen de zuilen houden kinderfiguren krijgstropeeën. 
Op de poort staat een obelisk. welker voetstuk met 
vrouwebeelden en het Russische wapen prijkt; de-
obelisk wordt bekroond door een buste. Blijkens een 
opschrift was de poort op de Hoogeshus geplaatst. 

Van de versieringen, die misschien gebruikt zijn 
op 27 Juni 1815, toen de overwinning van Waterloo 
werd gevierd, op 24 At gustus, den eersten verjaardag 
van Willem I als koning, op 30 en 31 Augustus, toen 
de held van Ouatrt-Bras hier kwam, op 23 October, 
toen de vrijwillige jagers te paard werden ingehaald . 
of in November, toen de verjaardag der koningin eu 
die van Nederlands onafhankelijkheid gevierd werden. 
is in de collectie niets te vinden. Alleen op één blad 
ziet men een afbeelding van de poort, die voor koning 
Lodewijk in de Plantage had gediend, en die thans 
met een gekroonde W voorzien, ter gelegenheid van 
den verjaardag van Willem 1 op 24 Aug. 1814 voor het 
tegenwoordig stadhuis werd opgericht en blijkens een 
potloodaanteekening ook „zoo gekozen is op 24 Aug. 
1815 en 1816. 

Het jaar 1816 kenmerkte zich door schitterende 
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feesten ter eere van den Prins van Oranje en zijne 
gemalin Anna Paulowna van Rusland, die op 21 
februari van dat jaar te St.-Petersburg in het huwelijk 
waren getreden. Deze feesten werden gevierd op 19 
September. en tal van decoraties luisterden ze op. 
Verschillende bladen in de verzameling hebben op 
deze feesten betrekking. Misschien is de Dorische 
portiek, met daarin geplaatst chassinet, voorstellende 
eenige geniën, die een schild met de letters W F 
en A . en waarboven de Faam zweeft, wel voor deze 
gelegenheid ontworpen. I Iet komt ons echter voor, 
dat de letters ook wel Willem l-'rederik en Alexander 
kunnen beteekenen; de decoratie zou dan gebruikt 
zijn op 2 Juli 1814, toen de Russische Keizer hier 
kwam. Een blad met uitmuntend getcekende details 
van de decoratie van dit portiek versterkt ons in 
deze laatste overtuiging. Onmogelijk is het niet, dat 
het decoratiestuk bij beide gelegenheden toepassing 
vond. 

Een teekening van een chassinet, Amor en 1 lymen, 
die op een door geniën bekroond altaar offeren, terwijl 
de Stedemaagd, de Faam, Ncptunus,Mercurius, Am-
stel en V , de Vrede, de Ovei vloed en het (ieloof 
daaromheen gegroepeerd zijn, heeft ongetwijfeld op 
deze feesten betrekking. Waar dit chassinet geplaatst 
was, bleek ons niet. De „tempel of Pantheon tegen
over het Paleis," was ongetwijfeld die. welke reeds 
vroeger door ons beschreven is. De fontein op de 
Hoogesluis is vermoedelijk dezelfde geweest, die onder 
Napoleon reeds gebruikt was geworden. 

Op de „gedempte Reguliersgracht," thans het 
Thorbeckeplein, stond „de tempel van het huwelijks
geluk met zijn altaar en zijn vazen". Van dezen 
tempel is een teekening bewaard gebleven. Het schijnt, 
dat wij hier ook weder met een stuk, tlat reeds in 
den Franschen tijd gebruikt was geworden, te doen 
hebben. Er staat althans op: „Tempel van het Huwe
lijks geluk" en daaronder ,,Temple de 1'imene (sic)." 
Vermoedelijk heeft de tempel dus reeds dienst gedaan 
bij Napoleons huwelijk. in [810. liet geheel is een 
-trengc compositie van de Korinthische orde, met 
een koepel gedekt, waarboven een ster geplaatst is. 
Op de hoeken staan walmtnde drievoeten. in het 
midden het brandende altaar. 

De „op verschillende sluizen geplaatste dccoiatiën. 
aan de krijgskunde, den vrede, de schoone kunsten, 
den landbouw , den koophandel en de zeevaart ge
wijd"; schijnen in hoofdzaak dezelfde geweest te zijn. 
die Van der Hart reeds in 1811 genoemd heeft. De 
Krijgskunde wordt verbeeld door drie kanonnen zonder 
ai luiten, met een lauwerkrans cn zegepalmen, het ge
heel gedekt door een gekroonde W, en vergezeld van 
twee versierde lansen. Blijkbaar is die VV een later 
toevoegsel. Op het basement staat: „Lijdschegraft bij 
de Keizersgraft'. De Vrede wordt vertoond door twee 
hoornen van overvloed, met palmen, en daarboven 
een ster met een Alziend < )og. Twee vazen staan 
naast het basement. Het opschrift luidt: „Binnen-
Anistel en I leerengraft'. Dc Schoone Kunsten worden 
verzinnelijkt door een lier en twee bazuinen, het ge
heel door een ster bekroond. Op het basement staat: 
„Spiegelstraat en Keizersgraft". De Koophandel is ge
symboliseerd door een drietand, twee hoornen van 
overvloed, en twee drietanden daarnaast geplaatst; 
het opschrift is: „Warmoesgraft & Heeregraft". De 
Landbouw wordt verbeeld door een korenschoof, twee 
sikkels, en een hark, waarop een haan zit; twee vrucht-
korven staan naast het basement. Ook tw cc Dionysius-
staven maken deel der compositie uit. Het opschrift 
luidt: „Weesperstraat en Keijzersgraft". De Scheepvaart 

eindelijk kreeg men te aanschouwen door een antieke 
scheepssnebbe met het Amsterdamsche wapen, waar
uit een drietand en twee riemen voortkwamen. Twee 
dolfijnen wederzijds van het voetstuk spoten water in 
bekkens. Het opschrift was: „Hartenstraat & Keizers
graft". 

De teekeningen dezer versieringen, in potlood niet 
enkele tinten aangewasschen , behooren tot het beste, 
wat de verzameling bevat, en zijn zeker nog van Van 
der Hart, die echter in 1816 overleden was. De dcco
raticn zijn ten deele ook gebruikt bij de feestelijke 
ontvangst van Prins Frederik en zijne gemalin Louise 
van Pruisen, toen zij na hun huwelijk op 7 November 
1823 Amsterdam bezochten. Dc Zeevaart prijkte toen 
op de ..hooge sluys,"' Koophandel en Landbouw op 
den Dam, terwijl ook de Krijgskinde op de Hooge 
sluis een plaats vond. 

De feestelijke inkomst van de prinsen Willem en 
Frederik, na tien tiendaagschen veldtocht op 17 Sep
tember 1831, gaf aanleiding tot het plaatsen van 
een triomfpoort op het Koningsplein. De tijd, toen 
een kunstenaar als Van der Hart telkens nieuwe 
scheppingen wist te improviseeren, was voorbij. De 
triomfboog was samengesteld uit fragmenten van den 
vroeger reeds genoemden tempel van het huwelijks
geluk en maakte geene bijzondere fraaie vertooning. 

Er is nu een groote gaping in de verzameling; de 
eerstvolgende bladen verplaatsen ons naar het jaar 
1852, toen Rembrandts standbeeld onthuld werd. De 
teekeningen vertoonen ontwerpen voor een illuminatie 
van het 'Trippenhui-;, opgemaakt tloor „den Directeur 
van Stads Fabriekambt, A. C. I'ierson". Het eerste 
ontwerp geeft aan een verlichting van de vier mid-
denste pilasters en het fronton: wederzijds zou een 
ioort stoep met twee fonteinen komen. Het schijnt 
esjitcr, dat dit te kostbaar werd geacht, althans op 
het tweede project is de stoep met dc fonteinen ver
dwenen. 

De volgende bladen hebben betrekking op de feesten 
na i860; daar dc toen gebruikte versieringen nog 
in veler herinnering levendig zijn en tot ..Tart con
temporain'' behooren, zullen wij daaromtrent niet in 
beschouwingen treden. Het weinige wat wij hebben 
opgemerkt. moge voldoende zijn. om onzen lezers 
eenig denkbeeld te geven van de wijze waarop onze 
vaderen feestvierden. 

UIT ROTTERDAM. 
In mijn vorigen wees ik met een enkel woord op 

de uitbreiding onzer havenwerken, en voedde toen 
den stillen wensch nog menigmaal gelegenheid te 
hebben 0111 op teekenen van vooruitgang te kunnen 
wijzen. En ziedaar, nu blijkt mij eene inderdaad be
langrijke bijdrage over het hoofd te hebben gezien . 
te weten: de droogdokinlichtingen. 

In de dagen dat de waterwegen naar zee in zulk 
een staat verkeerden dat zelfs lichte koopvaarders 
nog te Brouwershaven of Hellevoetsluis moesten worden 
overgeladen, zelfs nog toen die schepen met ge
broken lading onze haven konden aandoen, waren 
de scheepshellingen hier en langs den Noord ruim
schoots in staat om dc aangevraagde herstellingen 
tijdig uit te voeren, en werd het destijds gebouwde 
houten dok door velen een soort van bclachlijke 
luxe , eigenlijk eene aanmatiging geacht. 

Ik behoef 11 niet te zeggen dat deze meesmuilenden 
geen Rotterdammers waren en dat de aanleg van den uit
nemend geslaagden Nieuwen Waterweg - - doorgraving 
aan den I lock van I lolland - alsmede de toepassing 
van ijzeren en stalen stoomschepen en stoomvaart-
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lijnen, in die meeningen een duchtigen ommekeer brach
ten , want sedert dien zijn de aan onze kaden en in 
de rivier gemeerde transatlantische stoomers van de 
zwaarste en meest diepgaande soort, en is het aantal 
der maatschappijen die een geregelde vaart onder
houden op ja op alle landen der wereld, 
gestegen tot vijf-en-twintig. 

(Imstreeks 1880 werden hier vanwege de stad een 
paar (ijzeren drijvende) droogdokken gebouwd ; het eene 
ter lengte van 48 meter en een lichtvermogen van 
2 I O O ton; het andere, ter lengte van 9 0 meter en 
een lichtvermogen van 4000 ton en zóó ingericht 
dat zij gezamenlijk- konden dienen voor een dok van 
138 meter lengte en 6000 ton lichtvermogen. 

is dit bereikt door, op onderlinge afstanden van één 
meter, dwarsspanten aan te brengen , samengesteld uit 
geconstrueerde onder- en bovenranden. met trekscho-
ren en gedrukte stijlen. 

Voor het langsverband dienen nog, behalve de 
langsschotten, twee langsspanten , aangebracht onder 
de binnenwanden der zijkasten. 

Ter weerszijden van de ponton namelijk, verheffen 
zich over de gansche lengte van het dok zijkasten. 
ter hoogte van S M . , van onderen breed 3.5 M. en 
van boven 3 M. Hoven op de zijkasten bevinden zich 
de loopgangen. 

In elk dezer zijkasten komen vijf dwarsschottcn voor. 
Zij bevinden zich juist boven de duarsschotten der 

Hiermede meende men den tijd ver vooruit te zijn I bodemkast en gaan op tot tegen de loopgangen. Ook 
volgende eeuw te kunnen afwachten 
zoo zwaar, dat beide dokken ervoor 
zouden toch wel niet zoo druk voor-

en rustig d-
want schepen, 
moesten dienen 
komen of men kon dat zontlcr bezwaar toelaten. 

En wat denkt gij? Reeds in 1S90 werd door den 
Raad een nieuw dok gevoteerd en wel een, zoo groot, 
dat het grootste en zwaarste stoomschip dat hier 
redelijkerwijze ooit verwacht wordt, erdoor kan wor
den opgeheven en boven water gebracht. 

deze zijkasten zijn, op onderlinge afstanden van een 
meter, van spanten voorzien, onderscheiden in hoofd
en tusschenspanten. 

In het midden der zijkasten zijn waterdichte vakken 
lang 20 M., — machinekamers genoemd —• die van 
de pontonruinvtc afgescheiden zijn door een horizon
talen, waterdichten vloer. 

1 lier zijn geplaatst de stoomketels, de hoofdmachines 
met de centrifugaalpompen en de zuigperspompen. He 

Xu moet men over die schepen niet zoo kinder- centrifugaalpompen dienen tot exploitatie; dc betrek
kelijk kl • achtig denken. De „Veendam" o. a. heeft een kiel 

lengte van no M , eene breedte van 12.5 M. en 
in ongeladen toestand een diepgang van 5.9 M. bij 
een gewicht van 5000 ton. De „Spaarndam" heeft 
eene kiellengte van 114 M , eene breedte van 12.86 
en ongeladen een diepgang van 6.05 M, bij een 
gewicht van 4S50 ton, en het dok, dat nu sedert 
eenigen tijd in gebruik is, heeft eene lengte van 110 M., 
eene dokwijdte van JI M. en een lichtvermogen van 
omstreeks 6000 ton of 6,000,000 kilogram. 

Daar de scheepvaart zich vooral op snelheid toelegt, 
is het te verwachten dat de toekomst scherpe, lange, 
diepgaande doch betrekkelijk lichte booten zal leveren, 
en laat het zich aanzien dat dit nieuwe dok instaat 
blijft de grootste stoomers op te nemen. De beide 
andere dokken blijven dus beschikbaar: gecombineerd 
voor een van eveneens groot kaliber; afzonderlijk voor 
kleinere, meer gewone schepen. 

Onderstellende dat vele lezers van dit blad wel 
iets meer van deze omvangrijke constructie wenschen \ steld mocht zijn. 

Kclijk kleine zuigperspompen tot reiniging van het 
dok en ook om de stoomketels en ballastkisten der 
ingenomen schepen te vullen, en eventueel een brand 
te blusschen Elk dezer pompen werkt op een stel 
zuigbuizen, waarvan er één in elk compartiment uit
mondt. Kén dergelijk stel buizen dient tot het inlaten 
van het water, waartoe aan weerskanten in het midden 
van het dok eene opening is aangebracht. voorzien 
van eene schuif, welke door een windwerk kan worden 
bewogen. 

Op de vertakkingen , zoowel van de zuig-als van de 
inlaatbuizen, bevinden zich afsluiters, die uit de machine
kamers te bedienen zijn. Alzoo is men in staat, naar 
welgevallen in elk der compartimenten water in te 
laten of er uit te pompen. Bovendien zijn de hoofd-
zuigbuizen onderling door eene communicatiebuis vcr-
eenigd , om elk der beide machines in staat te stellen 
van de beide helften het water te verwijderen, zoo 
de andere machine defect of tijdelijk buiten werk ge-

te vernemen , heb ik de volgende korte beschrijving 
opgemaakt, die hun naar ik vertrouw, niet onwelkom 
zal zijn. 

Zooals ik reeds vermeldde, is het dok bestemd tot 
het opnemen van de grootste schepen . welke de haven 
van Rotterdam bezoeken. Dienovereenkomstig zijn de-
afmetingen tier ponton of bodemkast als volgt: 

de lengte 110 M.; 
de breedte 27.40 M.; 
de hoogte in het midden 3.50 M. 
Hierdoor kan eene waterverplaatsing worden ver

kregen , voldoende om behalve een eigen gewicht van 
± 3,500,000 KG. nog bij een last van zesduizend tm, 
den dokvloer — d. i. de bovenkant der ponton — 
boven den waterspiegel te brengen. 

De ponton bestaat uit één doorloopend aaneenge-
bouwd geheel, doch is door waterdichte schotten ver
deeld in zestien afdeelingen. Daartoe zijn aangebracht: 
één waterdicht langsschot in het midden; vijf water-

Om den zeer veranderlijken waterstand in de ver
schillende afdeelingen geregeld te kunnen waarnemen. 
— eene onachtzaamheid in deze zou zeer veel 
schade, ja , het breken van het dok tengevolge 
kunnen hebben — is in elk van deze vakken een 
vlotter aangebracht, welke door middel van .staal
draadgeleidingen, uitkomende in de machinekamers 
op peilschalen, en in de op de loopgangen geplaatste 
keeten op eene wijzerplaat, dc bedoelde hoogte laat 
allezen. 

Om nu nog bij het openen en sluiten der verschil
lende afsluiters elke vergissing te voorkomen, is er 
een seintoestel, zoodanig ingericht, dat uit elke keet 
en machinekamer naar de andere een sein bord kan 
worden bewogen. Hij deze beweging verkondigen twee-
schellen , dat er verandering van stand wordt vereischt. 

Hij het dokken moet het vaartuig met zijn kiel. 
nauwkeurig in het midden, dat is juist boven het 
middenlangsschot van de ponton geplaatst worden. 

dichte dwarsschottcn en twee waterdichte gedeeltelijke ! Daarbij dient een twaalftal stelschoren (dat zijnkoker-
langsschotten. j vormige ijzeren stempels, die door middel van op tand-

Natuurlijk moet deze ponton met de uiterste sterkte staven werkende windwerken uit-en ingeschoven kunnen 
geconstrueerd zijn, ten einde bij de enorme belasting, worden) en eene rij kielblokken. Deze laatste komen 
waaraan zij tijdens het dokken is blootgesteld, zoo 1 voor op den dokvloer boven elk spant en bestaan uit 
min mogelijk van vorm te veranderen. Hoofdzakelijk 'eikenhouten blokken, tot een hoogte van 1 meter opge-

stapeld en zoodanig ingericht dat zij naar den vorm 
der kiel — en ook in verband niet de hoogte van 
de kimmen kunnen verhoogd en verlaagd worden, 
doch bij de zinking . door het instroomende water niet 
kunnen verschuiven nog opdrijven. 

Om het ontzetten der schepen tijdens de dokking te 
voorkomen — niet altijd, of de ballast als zoodanig 
beschouwende, nooit, zijn de schepen zonder lading 
worden op afstanden van ongeveer 1 o meter de z. g. 
kimblokstapelingen aangebracht. Deze kunnen bewogen 
worden langs liggers die uit U- en plaatijzer samen
gesteld , hun steunpunten hebben op het middenlangs
schot en den binnenzijwand der zijkasten. Hierdoor 
wordt een juiste verdeel ing van den last verkregen, 
daar deze in hoofdzaak altijd op de kielblokken moet 
drukken. Elk dezer blokken wordt bij eene normale 
belasting gedrukt met 55,000 KG., doch er zijn ge
vallen (bij een overstekend schip b. v.,) dat zij wel 
80,000 KG. cn meer dragen. 

Achttien valschoren. aangebracht op de aan de 
binnenzijwanden bevestigde schoorgangen, dienen ver
der om met en benevens een 40tal stempels het 
schip bij zijn verrijzen uit de wateren in evenwicht 
te houden en bij storm te steunen, terwijl vier dubbcl-
werkende kaapstanden, geplaatst op de einden der 1 
zijkasten, desgevorderd dienen om het in dc eene j 
of andere richting te bewegen of wel het geheele 
dok te verplaatsen. 

Eene eigenaardige moeilijkheid leverden de bruggen 
op, waarmede men zich tijdens en na het dokken van de 
eene naar de andere loopgang moet kunnen begeven, 
en wel door den eisch dat zij bij hel binnenhalen van 
het schip naast het dok moesten liggen, in dien 
toestand en bij de beweging niet langer konden zijn 
dan 8.5 M , en dat zij bij de meest buiten het dok uit
stekende schepen, toch dc communicatie moeten kunnen 
onderhouden. 

Daarom zijn deze bruggen deels als kraanbrug. deels 
als rolbrug geconstrueerd en zóó ingericht, dat één 
man ze gemakkelijk in alle gewenschte richtingen kan 
bewegen. In uitgeschoven stand is de lengte dezer 
bruggen 15. ; meter of minder, naargelang de lengte
en vorm der schepen zulks vordert. 

Zal nu een schip gedokt worden . dan opent men 
den algemeenen waterinlaat en de afsluiters der buizen 
die naar de verschillende compartimenten leiden; 
daarbij zorgdragende dat het dok in elke richting 
horizontaal blijft. Opdat ook dit onmiddellijk door 
dokmeester en machinisten kan worden geconsta
teerd , zijn in de keeten op de loopgangen en in de 
machinekamers hellingmeters aangebracht, die op 
een verdeelden boog aanwijzen in welke richting en 
hoeveel het dok schuin ligt. 

(iaandeweg vult het water de ponton en de zij
kasten en het dok zinkt; is het zoo diep gekomen 
dat het vaartuig niet meer op de kielblokken kan 
stooten, dan worden de inlaat enz. dichtgezet, de 
stoombooten aangespannen en het schip ingehaald. Hij 
dit werk behoort, vooral bij wind en ruw weer, veel 
omzichtigheid en talent. want de minste aanraking 
tusschen dok en schip geeft een averij van grooten 
omvang. Van alle kanten worden dus trossen uit
gebracht, touwen vastgesjord enz. 

Het schip, op de gewenschte plaats vastgemeerd 
zijnde, beginnen de pompen haar werk en rijst het 
dok geleidelijk omhoog, tot tegen dc kiel van het 
schip, dat middelerwijl met de stelschoren nauwkeurig 
in het midden is gesteld geworden en geboeid heet. 
Hierop volgt eene zorgvuldige inspectie; is alles in 
orde, dan pompt men door, plaatst de valschoren en 

de stempels, haalt de kimblokken aan en na een 
paar uren is het werk volbracht cn de dokvloer 
boven water. 

V o o r wie nog nimmer dc dokking van een schip 
zag uitvoeren, is het een hoogst belangwekkend ge
zicht zoo'n reusachtig gevaarte, als zonder eenige 
moeite boven water te zien brengen. 

Slechts een enkele maal hoort men de stentorstem 
van den dokcommandant of het niet minder klankrijk 
en gezaghebbend orgaan van den scheepskapitein. 
Verder niets dan het trillen van eene machine, die 
350 of meer omwentelingen per minuut doende, in 
dien tijd zoowat 30 M* water verplaatst, of het 
signaal der stoomlluiten die, van af de commandants-
bruggen bediend, het dokpersonecl in zijne bewegin
gen leidt. 

Moge het weldra noodig zijn op Rotterdams derde 
droogdok een nog grooter en beter te laten volgen! 

Als slot van dit overzicht zij nog vermeld, «lat dit 
keurig bewerkt ijzeren gevaarte werd vervaardigd 
door ile firma I'. Kloos & Zonen te Kinderdijk; 
dat de machines en pompen, door de heeren Stiel
tjes S: Co. geleverd, werden betrokken uit de gunstig 
bekende fabrieken der heeren Allen & Co . te Konden, 
dat de stoomketels werden geleverd door de fabriek 
der Xederl. Stoomboot Mij. te l'ijenoord. en dat 
de geheele bouw werd geleid door de Directie der 
Gemeentewerken. 

MINIMUM L O O N E N MAXIMUM ARBEIDSTIJD. ' 
D e bepalingen, die dc commissie uit den Amster-

damschen Gemeenteraad in zake minimum loon en 
maximum arbeidstijd (zie ons n". 49 bladz. 391) 
voor de bestekken der Gemeente wenscht vastgesteld 
te zien. zijn reeds Woensdag II. in behandeling ge
komen. De heeren Gosschalk c. s. hadden, wat niet 
te verwonderen was, nog een adres ingezonden, 
waarbij zij. en van hun standpunt terecht, op het 
onvoldoende der voorgestelde bepalingen wezen.„ 

Dit adres luidde: 
Aan den Gemeenteraad der hoofdstad is door de 

ondergeteekenden, die gezamenlijk met afgevaardigden 
van 

de afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst, 

de aannemers-sociëteit Eenheid, 
de aannemers-sociëteit de Vereeniging. 
de vereeniging Amstels Bouwkring, 
de afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen 

Koomsch-Katholieken Volksbond , 
de afdeeling Amsterdam van het Ned. werklieden

verbond l\i!riiuoiiiiiiu, * 
de timmergezellen-vcrecniging ('oucordia Inter .Vos, 
de timmerlieden-vereeniging Door liendrae/it Verbe

tering, 
middelen beramen lot vermindering en voorkoming 

van werkloosheid, bij werklieden in het bouwvak, 
binnen deze gemeente verblijvende, te kennen gegeven: 

dat zij met belangstelling kennis genomon hebben 
van het rapport der commissie tot het ontwerpen van 
bepalingen in zake loon en arbeidsduur; 

dat zij met dankbaarheid onder die bepalingen, 
art. 4 (uitbetaling van werklieden direct en individueel), 
art. 7 (overwerk), art. 11 (verblijf van een jaar bin
nen de gemeente), art. 12 (aansprakelijkheid der on
deraannemers) begroeten; 

dat er echter op verschillende punten belangrijke 
afwijkingen met het door de ondergeteekenden aan-, 
gevoerde in hun adres d.d. 1 September zijn blijven 
bestaan, voornamelijk in art. t (loon van 22. respec-
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tievelijk 18 cents per uur) cn art. 6 (werktijd van 11 uur); 
dat zij meenen te moeten blijven handhaven het 

door hen in genoemd adres aangevoerde omtrent 
arbeidsduur (van i April - l November lt uur en 
van 1 November- i April o uur) tegen een loon 
voor eenen vakman van 25 cents per uur; 

dat zij overtuigd zijn, dat door inkrimping van den 
werktijd in den winter werkloosheid, wel is waar niet 
uit den weg geruimd, dan toch verminderd zal worden; 

dat zij bovendien niet kunnen inzien, hoe er bezwaar 
kan bestaan tegen het feit, dat de eene werkman zich 
eene vermindering van verdienste gedurende den winter 
getroost als hij daardoor eenen vakgenoot werk ver-
schalt ; 

dat zij ook niet inzien, hoe het oprichten van onder
nemingen op (ingezonden grondslag het gevolg zal zijn 
van dc bepaling, dat alle onderdeden van werken 
binnen de gemeente moeten worden vervaardigd (be
houdens door de directie, of bij gemeentewerken. 
door B. en YV. veroorloofde uitzonderingen); 

dat zij . (gelijk zij aanvoerden) met die bepaling 
alleen beoogden de Amsterdamsche aannemers niet 
bij hunne collega's uit de overige gedeelten van het 
Rijk tc doen achterstaan, terwijl toch tegen het op
drijven der prijzen op velerlei manieren gewaakt kan 
worden; 

dat zij derhalve met bescheidenheid. maar met ge-
pasten ernst erop blijven aandringen. dat dc bepa
lingen in de bestekken van door de gemeente uit te 
voeren werken alsnog worden aangevuld in den geest 
van hun adres van Sept. jl.; 

dat zij zich veroorloven er met nadruk op te wijzen 
hoe de gemeente, door haar vóórgaan in dezen, in 
staat is eene belangrijke schrede te vergemakkelijken 
in de richting der oplossing van wanverhoudingen. 
die het bestaan, de welvaart en de levensvoorwaarden 
der talrijkste klasse in de maatschappij bemoeilijken. 

(w. g.) I. Gosschalk, II. P. Kerlage Nzn.. J. K. 
van der Pek, architecten: A |. de Haan. I. F Staal, 
aannemers; \V. van den Broek, II. 11. Wollring. 
werklieden. 

Bijna een jaar was de commissie bezig geweest 
om de zaak voor te bereiden, wat zeker een (linke 
tijd is. Nu echter scheen er plotseling haast gemaakt 
te moeten worden, want, hoewel dit van verschillende 
zijden verzocht was, wilde men de behandeling van 
het rapport zelfs geen week uitstellen. Met 19 tegen 
13 stemmen werd dit beslist. 

De sluizen der welsprekendheid werden dus open
gezet, en het gelukte den Voorzitter niet een jam 
claudite te doen hooren. Integendeel, ook in een 
volgende vergadering zal men zich aan dezen schotel 
moeten vergasten. 

Eigenlijk is het dus slechts een voorpostengevecht 
geweest, dat gehouden is. De groote veldslag komt 
later. 

Zooveel bleek reeds. dat er twee partijen tegen 
elkander over staan, de mannen van dc vrije con
currentie, onder aanvoering van Mrs. Pijnappel en 
Van Nierop, en de mannen van de protectie a entrance, 
wier standdaarddrager Mr. Treub was. Zeker geeft 
het te denken. dat rechtsgeleerden in deze het hoog
ste woord hadden, en dat dc technici, die de Kaad 
thans rijk is, het zwijgen bewaarden, op Dr. Cuypers 
na, die echter niet veel in het midden bracht. 

De bezwaren van de heeren Pijnappel en Van Nierop 
zijn in hoofdzaak die, welke wij reeds in een vroeger 
nommer ontwikkeld hebben. Zij vreezen, dat de proef 
der gemeente duur te staan zal komen , en willen dus 

blijkbaar voorzichtig zijn. Eigenaardig was de opmer
king van den tweeden spreker. dat hij voorstander 
was van „sociale politiek'' en toch . . . . financier. Wij 
zijn er benieuwd naar, hoe men deze twee zaken 
als raadslid kan vereenigen. Om sociale politiek met 
vrucht te beoefenen. kost altijd veel geld en de 
gemeentekas schijnt te Amsterdam nu juist niet 
bijzonder goed voorzien. 

Wij vinden het zeer loffelijk, dat vele raadsleden 
tegenwoordig, als de belangen der werklieden ter 
sprake komen, de stedelijke kas Hink willen aanspre
ken, doch begrijpen niet, hoe men op deze wijze de 
zuinigheid, waarop het kiezersvolk dezen zomer zoo 
duidelijk heeft aangedrongen, zal kunnen betrachten. 

Met veel belangstelling zien wij den verderen loop 
van het debat en het resultaat te gemoet. De ge
meente Amsterdam gaat n u een proef nemen, die 
voor andere gemeenten leerzaam kan wezen. 

Is echter eens e e n besluit genomen , dan vreezen 
wij, dat het niet mogelijk zal zijn e r later op terug 
te komen, ook al mocht het blijken dat men. onder 
den drang des t ij tl s, e e n mispas heeft gemaakt. I >c 
heer Treub wist zijnen ongeloovigen medeleden wel 
voor te rekenen. dat d e extra kosten slechts 3% 
zouden bedragen. doch d e toekomst kon wel eens 
wat anders leeren. 

lie Amsterdamsche aannemers zullen zeker d e vlag 
uitsteken. als ook maar een deel der bepalingen 
wet wordt; laat ons hopen. dat ook de werklieden 
reden tot vreugdebetoon zullen hebben e n dat het 
moge blijken, dat zij zich niet verheugden met e e n 
doode musch. 

P R I J S V R A G E N . 
Ai'iiEKi.ixi. AMSTERDAM VAX IJK MAATSCHAPPIJ TOT 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

I e Prijsvraag. Het ontwerp von ecu gevel voor 
een boekwinkel iu eene stront von ongeveer 10 .1/. 
breedte. 

De breedte van den gevel is 5 M. 
De hoogte van de winkelverdieping, van vloer tot 

vloer gemeten, is 4.50 M „ idem van de leverdieping 
4 M. , idem van de Je verdieping 3.80 M . ; boven 
de 2e verdieping moet een zolderruimte aanwezig 
zijn. De woonvertrekken boven den winkel behoeven 
geen afzonderlijken ingang aan de straat te hebben. 

De gevel moet eenvoudig van karakter zijn en 
zonder arkel; de keuze van de materialen wordt aan 
den ontwerper overgelaten. 

Verlangd worden: 
1". de gevel op I a 50, met de noodige horizontale 

en verticale doorsneden. 
2". een detail van de winkelpui op 1 a 20, met 

de noodige doorsneden. 
De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 
Als prijs wordt uitgeloofd het getuigschrift der 

Afdeeling en 40 gulden voor het ter bekroning waar
dig gekeurde ontwerp. 

2e Prijsvraag, liet ontwerp van ecu lolgaai-
derswoning met afsluitboom aan een breeden straatweg. 

I )e woning moet bevatten , op den beganen grond 
een klein vertrekje (soort kantoortje) voor den tol
gaarder, om toezicht op den tol te kunnen houden, 
met toegang van de straat. een woonkamer, eene 
ruime keuken benevens een privaat, trap naar de 
zolderverdieping en dc noodige kasten. 

Op' de zolderverdieping moeten twee slaapkamers 
aanwezig zijn. 

Het geheel moet zeer eenvoudig en van een lan-
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delijk karakter zijn; de keuze van de materialen 
wordt aan den ontwerper overgelaten. 

Verlangd worden: 
1". de plattegronden op 1 a 100. 
2". dc gevel aan de straat, beneven 

gevels met aanzicht op de wegafsluitinf 
Een perspectief-teekening kan ter vervanging van 

den zijgevel met de wegafsluiting worden creeeven. 
• - I ! „,n,At 

een 
op 

der zij-
1 a 50. 

gevoegd, om zoo noodig indirect met den inzender 
in briefwisseling te kunnen treden. 

Art. 5. De ingekomen ontwerpen worden ter be
oordeeling in handen gesteld van een Commissie, 
bestaande uit de heeren G. van Arkel, F.d. Cuypers 
en I. Gosschalk. 

Art. 6. liet verslag zal vóór de Algemeene Mei-
vergadering van de Maatschappij worden opgemaakt 

\fdeeling en 25 gulden voor het ter bekroning waardig 
gekeurde ontwerp. 

A1 g e m e e n e Bepaling e n. 
Art. 1. 1 >e mededinging aan deze prijsvragen is 

uitsluitend opengesteld , voor de leden van alle af
deelingen van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

Art. 2. Alle ontwerpen moeten vóór of op 31 
Maart 1X94 vrachtvrij worden ingezonden aan het Bu
reau der Maatschappij (402 Marnixstraat Amsterdam I. 

Art. 3. Het gewone schrift op de teekeningen en 
van de daarbij te voegen toelichtende beschrijvingen, 
mag niet door den ontwerper geschreven zijn. 

Art. 4. Alle ontwerpen moeten voorzien zijn van 
een motto, dat herhaald is op een bij te voegen 
verzegelden brief, bevattende den naam en de woon
plaats van den vervaardiger. Buiten op den brief 
moet een kenbaar teeken tot terugvordering gesteld 
zijn, en tevens een correspondentie-adres worden bij-

u , , ^ . , . . . n 

Art. 7. Alle ontwerpen blijven het eigendom der 
vervaardigers. Ue bekroonde ontwerpen worden door 
de Afdeeling aan de Maatschappij ter uitgave aan
geboden ; de niet bekroonde ontwerpen moeten vóór 
of op 1 Juli 1894 worden teruggehaald. 

B I N N E N L A N D S C H E B K R I C H T E N . 
AHMII.M. I>i' Gemeenteraad besloot in zijne vergadering van 

Zaterdag Hi Dec. jl. geen gebruik te maken van de bevoegdheid 
tun de waterleiding over te nemen. Naar men uit goede bronnen 
bericht, was de som, die aan de Waterleidingmaatschappij be
taald moest worden, Hi ton. 

Door Seyffardt's boekhandel te Amsterdam wordt uitgegeven 
eene kaart. getiteld: - Uitbreiding van Amsterdam . ontwerp 
18H1." Dit duidelijke plan werd door den heer Iluet meermalen 
toegelicht, o. a. in de vergadering vau bet Koninklijk Instituut 
van Ingenieur-, van 12 September jl. en in die der aid. A m 
sterdam van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, 
van 10 November jl. Op pag. 298 en :t":t van de/en jaargang 
zijn de verslagen dier vergaderingen te vinden. 

De kaart geeft eenigszins een denkbeeld van tic reusachtige 
werken, die dc heer Iluet in het belang van \ m-ienlam wenscht 
te zien aanleggen. Zy is g 1 en duidelijk geteekend. 

AHeveriiig 12 van />. .V, - I . , , . ^ t ^ ^ ^ f 
van d. O- Broeee) bevat. 

|)c inhoorlin 

myiiwe/ea 
I cniieinil. 

Ned. Il de ing. le kl. II 

I-II van Nieuw 
/ig.). Vun West-.lnva naar het Oosten.— 
I 'e w onelk nol lot jes «Ier l'apiliouncecëu en 
het stikstof-vraagstuk, Korte mededee
lingen. - Natuurkundige proeven met een
voudige toestellen (mei Hg.). l iet gas
gloeilicht Auer Km.f ig.). ' Keu ras van 
stunrtloo/e katten (,„•..' //;.(. Het geheim 
van t 'ot ti ui bus en het ei van ('olumbus 
Knirt fïgX Keu photographic met verschil
lende beelden vun een/elfden persoon (met 
/ig.i. Sterrenkundige opgaven. <'orres-
poudeiitie Antwoorden. 

I'KIJStlNAl.I \. 
Met ingang van I Januari IH'.I-I zjjn 

wegens opheffing van bediening eervolont-

I Tan oorsei ami *v« < 
ollunil (///,/j nticerd als tijdelijk adjunct-ingenieur bij den 

Rotterdamse hen waterweg. 
— De heer <è -I Bosnia is tot l Jan. 

189") gecontinueerd als buitengewoon op
zichter hy iie werken tot verlegging van 
den .Maasmond. 

De hecren O. \. van Druteii, O. II. 
van den Merg en J. 1'. Sturm zijn vooreen 
jaar benoemd tot buitengewoon opzichter 
bij den bouw van een brug te lleusdeu 

— In de jongste vergadering van het 
Geschied- eu * oudheidkundig Genootschap 
in Limburg is. ter vervanging van wijlen 
den heer dos Hub- is. tot voorzitter gekozen 
Mr. (i. I.. D l-'runtpiiiiet, districts-schoii|-
opzieiier le Maastricht. 

In de vergadering van stemhebbende 
gewone leden van Arti ei Amicitia* te Am
sterdam zyn tot bestuurilereii voor 1H!M her
kozen tie heeren: (J. I,. Dake. voorzitter; A. 
C lileys, 'Je voorzitter: II. \V. .lansen, 
penningmeester: Gerard .Muller, secretaris; 
lord. <i. W. oidewelt. Se secretaris. 

Met ingang van I Januari is de heer 
J t'. Kvers, afdeelingschef bij den tlienst 
van weg en werken ran de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, eervol 
ontslag verleend, met aanspraak op pensioen, 
en in zijn plaats benoemd de In-er I.. II. N 
D. Hu four, thans ingenieur. 

Ity den waterstaai en 'elands burger* 
lyke openbare werken in Ned. Indie* ever* 

1 geplaatst: van tie residentie Kedoe naar de 
residentie Djokjakarta, ten einde als eerst
aanwezend waterstuatsambtenuar op te tre
ilen, de opzichter Ie kl. II. Koot. 

Itij tien aanleg van staatsspoorwegen 
op Java benoemd', tot tijdelyk teekenaar le 
kl. J. Kelier. thans iu die betrekking ter 
Sumatra's Westkust, met bepaling, tlat hij 

poor- en tram 

slagen: 
de eerstaanw. ingenieurs bij den aanleg van 

Staatsspoorwegen, I. J. Keeper te Arnhem 
en Jhr. IV II. A. Martini Buys tc Rotter
dam, beiden onder dankbetuiging voor de 
vele cu belangrijke diensten den lande be
wezen : 

de sectie-ingenieurs It. A. A . Deenlk te 
Arnhem, A W. Th. Koek te Rotterdam en 
8. n. Kverts te 's-(iraveiibnge: 

de hoofd-opziehters \V. Lort mi/. te Nijme
gen eu J. ('. A. van Roosendaal te 's-Orn-
venbage: 

de oplichters der Ie klasse .1. Mhhiels te 
Arnhem en I. .J. NV. Meijs te Rotterdam: 

de opzichters der 2e kl. IJ. I'. Loots te 
Nijmegen. W. II. Wcsterberg en IV Dorren-
boom te Rotterdam cn J. K M Litidhout 
te 's-Gravenhage: 

de opzichters der Be kl. O. II. de Bic te 
Arnhem eu II. J. Rover te Rotterdam. 

Voor de benoeming vau een ingenieur 
bij tie gemeentewerken tc Arnhem worden 
floor Iturg. en Wcths den Raad aanbevolen 
dc civiel-iiigenicurs; 

l e . Ii. van Krimpen, tyibdijk ingenieur bij geplaatst blijft h(j de afd. 
dt gemeentewerken te Leeuwarden: wegen en stoomwezen van liet departement: 

8*. J, N. van Ruijveii. tydelyk ingenieur tot tydolyk ouderop/.ichter Ie kl. lï. \V. 
bij de gemeentewerken te Bremen. Iturgeiueestro. met bepaling dat hij behoort 

De civiel-ingenieur Jhr 11. K. Rum te tot het personeel van tie lijn l'roboliuggo 
's-llortogeiibosch is. met ingang van 1 Jan. I l'auuroekan. en voorloopig werkzaam zal ziju 
1804. benoemd tot tijdel adjunct-ingenieur hy tie afd. spoor- en tramwegen en stoom-
bij de werken tot verlegging'.au den Maas- wezen van het departement, 
mond. /itucemd'. tot hoofdingenieur bij het 
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A d v c r t c n l i ö n . 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der (ioinoeiite Arnhem, zullen 
f.ttlt itlttti to OfifHtOtl- /.«*».*. 
'g voormiddags 11 uur, in liet open
baar, ten Geineentchuize aanbesteden: 

KI'.STKK N „ . I. 
H e t l e v e r e n van I O O . O M 

« t l l k » Mt I'll l it l i l i l i k <»!'•> I'll 
loo.ooo Htaka trot to ir 
I. l i n l , t i » ( Vt It II l«( < i II | . 

B E S T E K .X». '-'. 
I»e l e v e r i n g l Y l l l l e o V r i l l l l - l l l 

v u n IMMI t r o t t o i r -
ba Uilen v i l l i l l l l l ' l l o t o o l l . 

B E S T E K No. 15. 
l i r t level v i m IS .OM H e n 

A l i i i i k e i e u i n <;<»..100 
t . i - è t t k e i e u . 

BESTEK Xo. 11. 
itf l e v e r i n g v a n g r g o l e n - . 

KI'MIIMMMI- OII g e t r o k k e n 
i j / e r a a n l u i k e n . k u r l i e U 
e n / . . . i n i l r i e p e r e e e l e n . 

Aanprijzing voor het bestek no. 11 
zal worden gehouden op Zaterdag lti 
Deeeiiiber u. s. 's namiddags l'/j ure aan 
het bureau (iemeenteweiken Kuile-
strant, alwaar tevens inlichtingen alle 
werkdagen, tol den dag der aanbe
steding, tusselien l i l rn 12 uur gegeven 
worden. 

Bestekken met gezegelde inselirij-
vingsliiljetteu verkrijgbaar aan het 
Bureau Gemeentewerken ten Gcmecn-
teliuize: (le X O H . 1. % en 15 legen 
betaling van ƒ - .50 per nummer: No. 
11 inel teekeningen tegen betaling Tan 

-O' 

file:///fdeeling


H. H. 
Kr wordt te konpjnungeboilen oen 

Steenhouwerij, 
i t u it a . ié. i % i it iti'1.111-
.*>•#:.». n i i o x t v t ts. u u. t-
XI'f.\i:X. olies keurig ingericht, 
waaraan nog eenige A a n v e r w a n t e 
A r t i k e l e n verbonden / ijn. met uit
stekende gelegenheid tot handel in 
B O l W M A T K I I I A I . K N op een plaats 
luidden in Nederland, gedegen min uit
gebreid spoor en water. Koopprijs met 
de Clientele t' l.t..tOO. 

Adres fr. lett. I'. M. Hureau vun 
„De Opmerker". Op tusschenpersonen 
wordt geen aelit geslagen. 

DELmT&G*.,Rott»ri» 
NIEUWE HAVEN N" 39. N.Z. 

4*rooi*4tr M.L^. I / IJH vim Parket- cn 

AANBESTEDING 
B U R G E M E E S T E R on W E T H O U 

D E R S der (f i • 1111 'i • 111 < - An.Mi i ; \ i zullen 
Z u l l ' l - l lng li n l l l l r i t\:> l,'svoor-
middags 11 l/a uur, in hot openbaar, ten 
I ie tu een teil ui Ze ;i o n I* e s t e ll e n : 

Hestek Nu. 12. 
l ie t leveren vnn ? ! H » U O s t u k s 

• I t O M t l t K K S . 
Inlielltingeil worden alle werkdagen 

tot den dug der aanbesteding, tus
schen 10 en 11' uur gegeven nuu liet 
bureau Gemeentewerken Kadestraat; 
bestek niet gezegeld iiisclirijvingsbiljet 
tegen betaling van / 0.50 verkrijgbaar 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
(if'llleelltellllize. 

M a a t s c h r p p i j tot Exploitat ie vaii 
S taatsspoorwegen -

AANBESTEDING 
Op IHètseleiif d m Oden .lainenri 

I V . » 1. des namiddags ten 8 ure (locale 
tijd), aan In i C'entriinlliureiui der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij dc .Moreelse l .uull te C T I I I X I I T . 
van : 

B E S T E K No. 640. 
Het in 11 ken vnn g i -hounen en 

i n r i c h t i n g e n . Iiel m a k e n 
vnn gromlvt e r k e n , liet 
ophroki -u en leggen vnn 
s p o r e n en n i s se l s on 
eenige «li verse n e r k e n op 
«Ie halte K E L F K L D . 

i t egroot ing /"IO.IOO 
De besteding geschiedt v o l g e n s § 7 4 

vun het bestek, 
liet bestek ligtvan den klisten December 

lS'.lil ter lezing aan het Cciitraalbiirouu 
bij de Moreelse l.unu en nun bet bureau 
vun den lieer Seefie-lngenieur A . 
V A N l i l K B E l i l ï K X te Venlo en isop 
fruiten iianvruiig (per brief I aan genoemd 
Centri iülbi ironu i Dienst vun Wee e 

| Werken i te bekomen, tegen betaling I 
vnn / * . — . 

Inlielltingeil worden gegeven aan liet 
i Centraalbureau (Dienst van W e g en 
j Werken) en door den Sectie-Ingenieiii' 

voornoemd. 
Aanwijzing op liet terrein zal ge- i 

sollieden den 2dcn Januari 1H'.»4. ten 1 

!l.:l() u i i r v o o r m i d d n g l West Kttraiteesche 
tijd). 

I J T i i K C K T . den ISden December HS'.i:!. 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappij. 

AANBESTEDING. 
Op .11a ii ii i l n» deu Kn .In li na r l 

IHSM. de> namiddags ten l ' / i ure 
(t^reeun it-htijd). zul in liet Con-
triial Personenstation te AMHTEBDAM, 
in liet lokntil nniist de wnelitknnn r :«• 
klasse (ingang Vestibule), worden aan
besteed volgens bestek Xo. .ü\ : 

Het hers te l l en « u i l den stei
ger, met <l<- meerpa len en 
dukdal f ' bij en d e o e v c r . 
« v e r k e n onder « l e z e n stei
ger ten oosten vnn het 
Koerennat , en vnn «len 
vanirilaii i ten nes ten van 
liet Koerennat , met 'li.jbe-
l iooremle n e r k e n . op l i e t 
ge mee n se li a p pe | ij k stn-
t i o n s r m placement K O T -
T E I t l » A • - H A A M . 

Itegroot ing / 20 .000 . 
Het lie.-tek is tegen betaling van 

/'I.— verkrijgbaar aan bet Centraal 
Administratiegebouw der Maatschappij 
aan het Droogbak te AMSTKHII.VM, bij 
den Portier of op franco aanvraag mei 
toezending van liet bedrug in postwis
sel of postzegels (aan aanvragen zonder 
bijvoeging van het bedrag wordl geen 
gevolg gegeven) aan het bureau Weg 
en W e r k n i . kamer 154. 

Aanwijzing geschiedt als iu Iiel be
stek vermeld. 

De Raad van Administratie, 
//•/ (iedeln/eeril lid 
V A N M A S S E I, T . 

2o. Hestek Nu. II. 

Het m i i k e n v a n « . r o n d en 
K u n s t w e r k e n , l ie t leggen 
vnnNpoor l iaa i i en w i s s e l s , 
en het m i t v «> e r e n v a n 
eenige andere n e r k e n , 
Jen behoeve v u n het Xe-
(lerlnndMrli gedeelte, hing 
ongeveer 347 K M . 

ito. Bestek No. 12. 

Het v e r v a a r d i g e n , l everen en 
ste l len v u n den ijy.eren 
bovenbouw van s p o o r -
11 C g II I' II ï ï I' II. 

De bestekken niet teekeningen zijn 
verkrijgbaar tegen toezending van : 
/'I.SO voor bestek No. !l : f9.— voor 
bestek No. 11 en f9. voor bestek 
No. 12, aan bet Sectie-bureau te Heer
len, alwaar tevens alle gewenschte in
lielltingeil zullen worden verstrekt. 

>1»| 

HERBESTEDINC. 
Op .Ueieeneleeff den Haten . Innui ir i 

tH9 I. des voormiddags te 1 1 u r e n . 
zul, onder nadere goedkeuring, door 

I den Voorzitter, of een der Leden vun liet 
College vun Gedeputeerde Stoten der 

! Provincie Zuid-Holland, en in bijzijn vuu 
den Hoofd-Ingenieur vun den Provin
cialen Waterstaai in Zuid-Holland, aan 

I het lokunl van Iiel Provinciaal Hestuur 
te 's-tlraren/tagr, worden herbesteed : 

Het i i iakc i i van een It A S A l . T -
111 I IJ met bijl iel iooreii i le 
w e r k e n langsde Mestkni le 
a a n «Ie y.uiiloost/.i.jde van 
<!<• ver lengde b i n n e n h a v e n 
te tl it'll- llmr .us. 

II 

Nederlandsche Zuider-

LOKAALSPOORWEG 
S I T T A R D - H E E R L E N - H F R Z O ü E N R A T H . 

AANBESTEDING. 
o p Dinsdag- :to J a n u a r i I Hit I. 

des voormiddags te t ien ure. zal door 
den Directeur iu zijn buieiui te II K E U 
L E N , (Limburg) openbaar worden aan
besteed: 

lu. Hestek No. !>. 
Het m a k e n v a n een UK H O U W 

voor ii a t e r l i « - / . o r g i ng met 
W K 1,1'IT op het s tat ion 
X u t h . 
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K A M I St ; f BOOQ.— 

De herbesteding zul geschieden bij 
enkele inschrijving, overeenkomstig 
5,2 van di' Administratieve bepalingen, 
vastgesteld door den Minister vuu 
Waterstaat, Handel en Nijverheid dd. 
3 September ls'.cj. 

liet bestek niet Nota vun wijzigin
gen ligt ter lezing nan het lokunl 

I van liet Provinciaal Bestuur van Zuid-
Holland te 's-Grarenhage, en is voorts, 
op fruiten aanvrage, tegen betaling 

I der kosten, te bekomen bij de boek
handelaars liriiin G E B R O E D E R S V A N 
C I . K K F , Spui mi. 2S</, te 's-tiriicen-

1 hage en door hunne tnsschenkomst in 
de voornaamste gemeenten des liijks. 

Nadere inlielltingeil. ook omtrent de 
I kosten der besteding, zijn te beko-
I men bij den lloold-liigeiiieur vuu den 

Provincialen Wuterstunt in Zuid-Hol 
land, .1. V A N DER VI' .CT. t.. 's-Gra-
renlitige. 

lie Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland, 

FOCK, Voorzitter. 
I'. TA VENRAAT, Griffier. 

Tcrdrukki-rijdcr Vennoots. „liet Vaderland" 

REDACTEUR: F . W . V A N G E X D T J(Jz., VAX-SPEYKS I-RAAT 117, '.<•<!»AVKXHAUE. 

B E R G S T E E N . 

Onder de vragen , welke thans tloor het hoofd
bestuur tier Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst , als zoovele noten o m te k r a k e n , aan de afdee
lingen ter beantwoording zijn voorgelegd, is er ook een, 
welke betrekking heeft" op de Morleysteen. W a a r o m 
juist deze steensoort gekozen w e r d . is niet duidelijk, 
doch men m a g aannemen, dat het hoofdbestuur daar
voor zijne goede redenen gehad zal hebben. W i j voor 
ons zouden meenen, dat het wel zoo verkieslijk zou 
geweest zijn, indien de vraag wat ruimer gesteld ware, 
en men de meening der afdeelingsleden gevraagd had 
omtrent alle soorten van bergsteen, die in onzen tijd 
voor de bouwpractijk in aanmerking komen. 

O f een bergsteensoort voldoet , hangt in de eerste 
plaats af van de wijze, waarop zij gebruikt wordt. 
V o o r a l op de oordeelkundige toepassing komt het aan, 
en in landen , waar veel groefsteen gevonden en ver
werkt wordt , weet men dit ook zeer wel. S o m m i g e 
steensoorten zijn bv. geschikt o m aan de regenzijden 
van een gebouw dienst te d o e n , andere daarentegen 
niet; ook voor afdekking kan men volstrekt niet alle 
steensoorten gebruiken. W o r d t dus een groefsteen met 
oordeelkundig toegepast, dan zou het onredelijk zijn 

ieder bouwkundige bij ervaring. A l s nadeelen van 
dit materiaal kunnen alleen genoemd worden de be
trekkelijk hooge prijs , het minder ge lukkig esthetisch 
effect van de grijsblauwe tint tegenover roede ge
bakken steen en de mindere geschiktheid voor beeld
houwwerk. 

De witte kalksteensoorten, die bijna allen uit 
Frankr i jk k o m e n . zijn meestal veel zachter dan de 
Rscaussijnsche steen; zij zijn goedkoop en gemakkelijk 
lijk te bewerken, doch men beleeft er hiertelande 
alleen genoegen v a n , indien men ze toepast voor 
b l o k k e n , banden en dergelijke bouwdeelen, die met 
den gevel gelijk blijven. V o o r plinten, cordonlijsten, 
drempels , gevelafdekkingen, bekroningen, pinakels 
enz. moet men nimmer witte kalksteen nemen , doch 
naar hardere materialen omzien. Zelfs de hardste 
qualiteit van Morleysteen is voor dit laatste doel o n 
geschikt , daar z i j , meer dan andere witte kalksteen
soorten, de eigenschap heeft, veel water op te zuigen. 
Dit is de reden, waarom pl inten, lijsten, gevelaf
dekkingen enz., van dit materiaal geconstrueerd , zoo 
spoedig een onooglijk aanzien krijgen. M e n m a g dit 
echter o. i. niet aan de Morleysteen wijten, daar zij 
voor zulk een gebruik ongeschikt is. 

In het buitenland ziet men vaak , dat lijsten enz. 
doch de slechte gevolgen aan de gebruikte soort te willen | v a n tamelijk zachte steen genomen worden 

wijten; slechts den onbekwamen of onervaren bouw- I dan door een zinkafdekking beschut worden. 1 let 
meester kan dan blaam treffen. aanbrengen van die zinken afdekkingen is echter niet 

D e Morlevsteen is een kalksteen, die , dank zij een 1 gemakkelijk en daarenboven tamelijk kostbaar. O n z e 

uitnemend systeem van reclame en de groote activi
teit der daarin handelende agenten, in den laatsten 
tijd hiertelande veel is ingevoerd. Zij heeft, naast alle 
deugden van de kalksteensoorten, ook alle gebreken 
daarvan; daarenboven heeft zij nog de eigenaardig
heid van in drie graden van hardheid voor te k o m e n , 
wat o. i. een zeer gevaarlijke eigenschap is, d a a r l i e t 

vaderen gebruikten dan ook veelal lood voor dit doel, 
natuurlijk niet o m de minkostbaarheid, doch omdat 
hun het zink , zooals wij dit thans gebruiken , onbe
kend was. Zij droegen echter altijd z o r g , het lood 
flink onder de verf te houden; hoewel zij dit in hoofd
zaak deden o m te voorkomen , dat het van het gebouw 
opgevangen regenwater looddeelen zou bevatten, be

de bouwkundigen hoogst moeilijk is , te bepalen | reikten zij daardoor tevens, dat de lijsten niet d o o r 
met welke der drie hardheidsgraden men te doen heeft. 
M e n dient zich dus te verlaten op wat de groeven als 
zoodanig opgeven. 

Ka lks teen is in ons vaderland reeds sinds eeuwen cn 
met goed succes gebruikt , en wel als zoogenaamde 
Escaussijnsche steen. H o e geschikt deze steensoort 
voor treden , pl inten, lijsten en afdekkingen is , weet | zullen op den duur teleurstelling geven , indien zij 

zwarte strepen van het afdruipend loodoxyde ontsierd 

werden. 
Onder onoordeelkundig gebruik van bergsteen moet 

ook gerekend worden het niet letten op het groelleger, 
een fout, die hiertelande maar al te dikwijls ge
maakt werd en nog wordt. Zelfs de beste proef Steenen 
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niet met liggend leger gesteld worden. Voor pinakels 
en dergelijke vrijstaande bomvdeelen in het bijzonder 
is dit het geval, liet is veel beter die uit kleinere 
stukken saam tc stellen, dan het groelleger staande 
te plaatsen. 

Het is jammer, dat de agenten, welke zich bij ons 
met den verkoop van groefsteen bezighouden. slechts 
bij zeer hooge uitzondering vakmannen zijn. Zij weten 
thans niets beters te doen, dan hun materiaal in vaak 
hoogdravende bewoordingen voor te stellen als iets, 
dat alle andere materialen van vroeger en later tijd 
verre .achter zich laat. Veel beter, ook voor hen-
zelven, ware het, wanneer zij van de eigenschappen. 
die hun materialen bezitten, een grondige studie had
den gemaakt en eerlijk het vóór, doch ook het tegen 
aan de architecten mededeelden. Heel wat teleurstel
ling zou dan voorkomen worden. Met is wel waar. tlat 
men thans de materialen aan een proefstation kan laten 
onderzoeken, doch vooral voor groefsteen geeft dit 
onderzoek in een laboratorium niet veel en heeft men 
veel meer aan dc resultaten van betrouwbare proef
nemingen in de practijk. 

Wij zijn er benieuwd naar. hoe de afdeelingen de-
door het hoofdbestuur gestelde vraag zullen beantwoor
den. Geschiedt die beantwoording met ernst, dan zal 
zij voor de beoefenaars der bouwkunst van zeer veel 
nut kunnen zijn. Wij vreezen echter, dat men er zich 
met een Jantje van l.eiden zal afmaken, zooals 
teeds vroeger ook geschied is; op de algemeene ver-
gatlering wordt altijd zoo veel gesproken, dat er voor 
behandeling van vragen als deze, die, daar zij de 
practijk raken, altijd velen interesseeren. maar zelden 
tijd overblijft. Kn toch mag naast allerlei theoretische 
bespiegelingen ook aan de practijk wel een, zij het 
ook bescheiden, plaatsje worden ingeruimd. 

TENTOONSTELLING V A N HOUWKUNST EN 
A A N V E R W A N T E V A K K E N . 

Evenals in 1891 zal vanwege het genootschap Ar
chitectura tl Amicitia te Amsterdam in Januari 1894 
eene tentoonstelling worden gehouden van bouwkunst 
en aanverwante vakken. De tentoonstelling zal om
vatten: oude bouwkunstige teekeningen ; bouwkunstige 
ontwerpen van uitgevoerde en niet-uitgevoerde werken, 
detailteekeiiingen enz.; photographieën naar bouw
werken ; decoratieve schilderkunst: decoratieve beeld
houwkunst; ontwerpen en teekeningen voor kunst
nijverheid; diversen, als reclame-biljetten, verluchtings
kunst , enz. 

De tentoonstelling, te houden in een tijdelijk ledig-
staande hulpschool der gemeente . die ervoor zal 
worden ingericht, zal worden geopend Zaterdag 27 
Jan. 1894 en gesloten worden i l Febr. d. a. v. Kunst
werken en voorwerpen moeten tusschen 15 en 20 
Jan. vrachtvrij worden ingezonden aan den secretaris 
der tentoonstellingscommissie, den heer J. C. D. di 
(iazar, hulpschool. Muidergracht. 

De jury, die over de toelating van kunstwerken 
beslist. zal bestaan uit de heeren los. Th. Cuypers, 
11. ( 1 . Jansen, VV'. Kromhout Czn., II. Ellens, M. 
Lauweriks, I Mendes da Costa en Henri Scholtz. 

In de tentoonstellingscommissie hebben, behalve de 
genoemde juryleden, nog de hteren J. A. van der 
Sluys Veer, Paul J. de Jongh, K. de Hazel en |. C. 
D. di (iazar zitting. 

VKRKOOP V A N BOUWTERREIN. 
Den 2r>IC" December werd door het Bestuur der 

Domeinen een openbare verkooping gehouden van 

rS kavels voormaligen vestinggrond te Groningen. De 
opbrengst was de volgende: 

a. Aau Winsclwterstraat cn Winschoterkaai. 

Kavel 1 groot 284 M ' f3730 
- •. '45 - i</»5 

tc zamen 429 M*. ƒ571 5 . 
overeeenkomende met gemiddeld /'13.32 per cA. 
b. Aan den Praediniitssiiigel. 

Kavel 3 groot 255 M J /' 3350 
4 249 " 3050 
5 .. 249 - 3050 

.. 6 ., 377 • 4735 
7 „ 282 - 3100 

te zamen 1412 M-. /' 17285, 
overeenkomende met gemiddeld /' 12,24 per cA. 
e. Aan den Ganzefortsingei. 

Kavel 8 groot 101 M- / '1340 
„ 9 „ 99 - 1200 

10 „ 106 - 1125 
11 „ 1 6 5 - 1950 

., 12 „ 117 - " 5 5 

te zamen /' 58S M' . l'(>7/0, 
overeenkomende met gemiddeld ƒ 11.51 per cA. 
d. Aan de Nieuwe Visscherstraat en den Singelweg 

13 groot 164 M 
' 4 „ 260 , 
1 5 56 , 
16 ., 7'J • 
17 70 . 
18 67 . 

. 3s6o 

. . . . - 665 

. . . . - 820 

. . . . - 830 

. . . . - 850 

te samen 696 M- . / 8935 
overeenkomende met gemiddeld /'12.84 per c.V. 
Tien van de achttien aangeboden kavels werden 

gegund; die aan den l'raediniussingel (3 tot 7) en 
de kavels 10, it en 12 aan den Ganzcfortsingcl 
werden opgehouden. 

P R I J S V R A G E N . 
SCHILDERS-ATELIER MET WONING or EEN VRIJ TERREIN 

AAN EEN STRAATWEG, 

Op deze prijsvraag, op uitnoodiging van liet bestuur 

der maatschappij „Arti et Amicitiae" te Amsterdam, 
als beheerder van het „Davidsfonds" , door het genoot
schap „Architectura et Amicitia ' uitgeschreven (zie het 
nummer van 30 Sept., bldz. 312), zijn twintig ant
woorden ingekomen onder de volgende motto's: Cents 
postzegel, Debut, /uitvond I, tienvoud II, Excelsior, 
Fluor, Honos Alit Aites, Iu haast, X. A. /-'., Palet I, 
Palet II, la Peinture, Salve, Stii/d geeft moed, Twee
maal twee, I.'union fait la f01 ce, Vraagteeken I, Vtaag-
teeken II, Wetkeloos cn X. 

Dc beoordeeling is krachtens het programma aan 
de architecten A . C. Bleijs, II. G. Jansen en \V. 
Kromhout Czn. opgedragen. 

VAN HET INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
HOTELWEZEN. 

Het voorloopig Comité voor de in 1894 of later 
te Amsterdam te houden internationale tentoonstelling 
van het hotelwezen schreef eene prijsvraag uit voor de 
daartoe noodige gebouwen, waarvan het programma 
in het nommer van 30 Sept., bladz. 313, voorkomt. 

Er zijn 13 antwoorden ingekomen onder de volgende 
motto's: Alractioit, ('ooi-, 1 6 Dcc., H. P., Homo Sum. 
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Internationaal, Lucie, Mei, Oost-West— Thuis best, 
Repos Ailleurs, Schets, Stel en Studie. 

De jury bestaat uit de heeren Dr. I'. J. H. Cuypers 
te Amsterdam, J. J. van Nieukerken te 's-Gravcn-
liage, A. Salm GHz. te Amsterdam en W. Schut te 
's-Gravenhage. 

POSTZEGELS VOOR FRANKRIJK.. 

De Fransche regeering heeft een wedstrijd uit' 
geschreven voor de Fransche kunstenaars om een 
nieuw type van postzegel te ontwerpen. 1 let beste 
ontwerp zal met eenen prijs van 3000 franken be
kroond worden. 

HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP 
T E R O T T E R D A M . 

Vergadering van 22 December 1893. 
In de Vrijdag 1.1. gehouden vergadering der ver

eeniging „Houwkunst en Vriendschap", trad als 
spreker op de Voorzitter der vereeniging, de heer 
Henri Evers, met een voordracht over „Het Oiienla-
tisnic in de westerse/te architectuur". Een belangrijke 
leden-opkomst getuigde van de groote belangstelling 
in den spreker en zijn onderwerp. 

„Elke wetenschap," aldus haalde spreker een ge
zegde vau wijlen l'rof. Jorissen aan. „heeft haar stok
paardjes", ook de bouwkunst heelt die, zooals do 
verschillende vakbladen, vergaderingen en congressen 
kunnen getuigen. Om een enkele greep te nemen, 
noem ik slechts het woord „ijzer", om u dadelijk tc 
doen denken aan de onstuimige betoogen. waarin de 
waarde der moderne bouwkunst, naar het minder of 
meerder aantal kilo's van dit materiaal wordt afge
wogen. 

I Iet woord ijzer roept u voor den geest, de laatste 
1'arijsclie tentoonstelling, met seriën van studiën, door 
mannen van allerlei slag en van verschillende landen , 
daar gewrocht; en liet is dus geen wonder, dat ver
schillende mannen van wetenschap concludeeren dat 
een nieuwe aera voor de bouwkunst is aangebroken. Dc 
algemeene zucht naar andere idealen , het zoeken naar 
eigen kunstleven, is ook op de architectuur overge
slagen , waarbij zij slechts haar weg neemt in den 
algemeenen stroom des tijds. Vervolgens werd be
sproken de enorme vooruitgang, dien in de laatste 2 5 
jaar dc bouwkunst in westelijk Europa gemaakt heeft, 
welke vooral in Holland, België en Duitschland een 
bjj zonderen nationalen karaktertrek heeft, een gevolg 
van nauwgezette studie of liever de toepassing van 
nationale perioden uit de 16e en 17e eeuw-. Indien 
t hierbij gebleven was, zou die opstanding der Renais

sance stof tot tevredenheid geleverd hebben. vooi'Hl 
als in de uitvoering de gezonde begrippen van vroeger 
werden gehandhaafd; beziet men echter de jongste 
uitingen van bouwkunst bij de uitbreiding der groote-
steden (en dit is vooral in ons land het geval), dan 
bemerkt men hoe de perioden tier Renaissance worden 
verkracht door zoogenaamde revolutiebouwers, welke 
zich gelijk parasieten in het meerendecl der nieuwste 
stadswijken hebben genesteld. „Misbruik verwekt reac
tie", de kunstgeschiedenis geeft dit bij herhaling te 
zien , en dit is volgens sprekers meerling de oorzaak 
waarom zich vele kunstenaars onbevredigd gevoelen 
bij de uitingen van het hedendaagsche genre. De drang 
naar eigen uiting en naar oorspronkelijkheid dringt zich 
nu op den voorgrond. 

Talentvolle uitingen, vooral in de decoratieve kunst, 
maar ook in de bouwkunst, zijn in den laatsten tijd aUn 
te wijzen, in de eerste plaats in Frankrijk, waarjji 
duidelijk eene zelfde bron van inspiratie zichtbaar is. 

Die bron is tie Oosteischc knust. 
Allereerst gaf spreker 1111 tot staving van zijn betoog 

een overzicht der (irieksclic en Romeinsche kunst, 
daarbij aantoonende, dat ook die kunsten haar baker
mat in het oosten hebben; is, zoo vroeg hij, in Egypte 
en Assyrië niet de oorsprong der Grieksche kunst te 
vinden, en gingen de Romeinen niet bij de Etruriërs 
te gast? Vervolgens werd diezelfde invloed besproken 
op dc kunsten van den lateien tijd: 

ie. de Byzantijnsche stijl, niet zijnen triomf in de Aya 
Sophia. De Byzantijnsche koepel, op westersch initiatief 
ontstaan , vond zijn verwezenlijking in 't oosten ; tien 
eeuwen geleden hadden de Perzische vorsten reeds 
het preludium tot deze grootsche symphonic aange
vangen; ook in de details is de nabijheid van't oosten 
te bespeuren , waartoe spreker uitvoerig de Aya Sophia 
besprak; 

2e. de Romaansche kttfist is gevoed en veredeld 
door de aanraking harer beoefenaars met de Ooster-
sche volken, waarbij de invloed der kruistochten een 
groote rol heeft gespeeld ; een onmiskenbare gelijkenis 
tusschen verschillende basilieken in Centraal Syrië en 
Romaansche kerken in Frankrijk valt niet te be
twijfelen, terwijl ten tijde der kruistochten zich plotse
ling een vooruitgang in de constructie der gewelven 
openbaart. Behalve de Oostersche kunsten valt in de 
details de invloed der Arabische kunst duidelijk waar 
te nemen. Op dezelfde wijze werd ile Gothiek getoetst, 
waarbij de oorsprong van den spitsboog wertl aangewezen 
in de Arabische kunst, met verdere verwijzing naar de 
vroeg-Gothische kathedraal. waar. bij tien inwendigen 
opbouw de aanzet der schalkzuiltjes het Arabisch be
ginsel huldigt. 

Alsnu volgde een overzicht der 15e en irte eeuw, 
waarbij tengevolge van het enorme scheepvaartverkeer 
de aanraking met Oostersche volken en toestanden 
toenam. Voornamelijk schetste spreker ons in de Itali
aansche paleizen van Venetië. Pisa, Sienna enz, den 
invloed der Oostersche kunsten, om ook in onze Hol
landsche architectuur nog op eenige voorbeelden en 
fragmenten te wijzen, waarna hij overging tot de 
strooming van den hedeiulaagschen tijd. 

Frankrijk, het land dat sinds eeuwen in de kunst 
den weg heeft aangewezen , gaat ook nu weer voor, 
en nu rijst de vraag, zijn ook de perioden van het 
oud-Oosten thans nog menigmaal de bron. waaruit 
geput wordt ? De spreker beantwoordde die vraag 
bevestigend, wijzende op de monumenten die ervan 
getuigen, llij zegt hier niet te bedoelen gebouwen 
in zoogenaainden Egyptischen of Moorschen stijl, 
maar alleen die, welke in aanzien en samenstelling 
hun westersch cachet verraden, doch waarin 't (Men
talisme duidelijk zichtbaar is. Als een der typen 
noemde hij het Gerechtshof te Parijs, door Louis 
Due gebouwd, beschreef uitvoerig het karakter in 
verband met de bestemming, daarbij duidelijk la
tende zien de overeenkomst van den Egyptischen 
tempel van Edfu, als grondthema van dit bouwge
wrocht. Spreker verwees nog verder naar het streven 
van een Otto Rieth uit Berlijn, om weder uitvoerig 
stil te staan bij een der jongste werken van tien 
bekwamen kenner der oudheid. Charles Chipiez. de 
architect van een groep schoolgebouwen te Armcn-
tières, op de Assyrische paleizen geïnspireerd. Succes
sievelijk werden de verschillende details besproken 
en aangewezen, terwijl de behandeling van deze groep 
gebouwen een duidelijk bewijs was van den invloed 
der Oostersche kunsten. 

Ook het woonhuis werd aangehaald en in de typen 
van den Parijschen architect Paul Sédille, hun Ara-
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biscli origine aangetoond. Spreker eindigde zijne be
langrijke voordracht, met zijne hoorders op te wekken, 
de oud-Oostersche kunst te bestudeeren, een kunst 
waarin nog veel verborgen ligt voor hem, die eigen 
pad en weg wenscht en kan bewandelen; men hale 
den honing uit de bloem, ieder op zijn wijze, volgens 
eigen temperament. 

De uitvoerige voordracht werd met onverdeelde 
belangstelling aangehoord en de kranige collectie 
teekeningen en eigenhandige schetsen, bezichtigd. 
Deze sierden de wanden van het lokaal; door ver
gelijkingen en voorbeelden o. a. bij het gerechtshof 
te 1'arijs, trad het bewijs voor sprekers betoog sterk 
op den voorgrond. De Vice-voorzitter, d: heer J. 
Muller, bedankte in eenige welgekozen woorden den 
spreker voor zijne voordracht, waarin hij tevens liet 
uitkomen het groote voorrecht hetwelk den jongeren 
bouwkundigen gegeven is, om onder de overtuigende 
en werkzame leiding van den heer Evers als hoofd
leeraar aan de Academie alhier, in de geheimen der 
bouwkunst ingewijd te worden. 

Een langdurig en herhaald applaus vertolkte de 
instemming van de aanwezigen. 

Ter vergadering waren nog aanwezig eenige mon
sters geprofileerde en versierde gewalst-ijzeren staven , 
door de heeren Dikema en Chabot alhier geëxposeerd, 
welke met belangstelling bezichtigd werden. 

Alsnu weiden eenige nieuwe leden geïnstalleerd 
en geballoteerd . waarna een der leden nog de vraag 
deed. welke gedragslijn de vereeniging li. en V. 
dacht te volgen in zake maximum-arbeid en minimum
loon. Uit de discussie bleek dat men besloot in die 
zaak een afwachtende houding aan te nemen. Hierna 
werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R 

B O U W K U N S T . 

AFDEELING LEIDEN EN OMSTREKEN, 
Vergadering van Vrijdag 22 December. 

Vóór de opening der vergadering konden de leden 
zich verpoozen met de bezichtiging van de tentoon
gestelde platen uit de collectie Spitzer, aangevuld 
met teekeningen van het administratie-gebouw, eene 
overkapping der Staatsspoorwegen en eene brug te 
Utrecht, allen door den heer 11. J. Jesse welwillend 
ter beschikking gesteld. 

Na de opening der vergadering, waarbij de Voor
zitter het 25-jarig bestaan van de afdeeling herdacht 
en dank bracht aan allen, die tot het welslagen der 
feestviering hadtien bijgedragen, bracht de heer C. R . 
van Ruijven verslag uit over een ingezonden teak
houten voordeur. bestemd voor een woonhuis alhier. 
Werden over dit ontwerp den architect Veilbrief 
enkele kleine opmerkingen gemaakt. de uitvoering 
werd ten hoogste geroemd en het woord van lof, 
den bijna 18-jarigen Leidschen werkman toegekend, 
was ten volle verdiend. 

Hierop werd het woord gegeven aan den heer 
Van Achterberg, directeur der Ambachtschool alhier, 
die het een en ander omtrent Ambachtsscholen en 
Ambaclttsondcnvijs wenschte mede te deelen. 

Spreker ving aan met eene beschrijving te geven 
van de ambachtsscholen in ons land en die van 
Engeland, Frankrijk en Duitschland, om aan de 
hand van de door hem tentoongestelde teekeningen 
der scholen te Leiden, Utrecht en Arnhem duidelijk 
te maken, hoe de ambachtsscholen moesten ingericht 
worden om aan het doel te beantwoorden en waarbij 
vooral niet uit 't oog mag worden verloren dat de 

I werklokalen zoodanig moeten gelegen zijn . dat het 
; theoretisch onderwijs ongehinderd kan plaats hebben. 

Als tweede deel van de bijdrage gaf de heer Van 
j Achterberg een uitgebreid overzicht hoe het onderwijs 
op een ambachtsschool moest worden gegeven en 
wat in de drie jaren onderwezen wordt; hierbij tevens 
de uitbreiding der Leidsche school besprekende in 

I verband met het aldaar gegeven onderwijs. Nadat 
verschillende vragen door den spreker waren beant-

] woord, kwam ook het Slöjd-onderwijs ter sprake. 
\ waarvan in de toekomst veel goeds verwacht wordt. 

De Voorzitter dankte den spreker en gaf het 
I woord aan de commissie, die de rekening en verant-
I woording van den Penningmeester had nagezien, 
j Hij monde van den heer J. J. Planjer werd gecon-
j stateerd, dat alles in de beste orde was bevonden; 
j het tekort van ƒ 4 4 . 7 5 , ontstaan door de feestviering, 
j waarvan de onkosten geheel door de kas zijn gedragen, 
I werd op de begrooting voor 1894 overgebracht. De 
; Penningmeester werd onder dankzegging gedechargeerd 
1 en daarna de begrooting voor 1894, sluitende in 
'ontvangst en uitgaaf met ƒ256, goedgekeurd. 

Aan de orde is de benoeming van 2 bestuursleden, 
j waarvoor de heeren G. van Driel en J. van Dam 

gekozen werden. Daarna werd de heer j . Roem, lid 
I van het bestuur, tot Voorzitter benoemd. 

Tot leden van den Arbeidsraad weiden gekozen 
j de heeren W. A. van Lith, J. J. Planjer en J. van Dam. 

Den Voorzitter, de heer W. C. Mulder, die zijn 
taak moest nederleggen, werd bij monde van de;; 

j heer Van Achterberg, dank gebracht voor hetgeen 
hij voor de afdeeling had gedaan, waarop de heer 
Mulder hulde bracht aan den aftredenden Secretaris, 
den heer Adr. J. van Achterberg en den leden , die 
hem de taak als Voorzitter gemakkelijk hadden ge
maakt, zijne erkentelijkheid betuigde. 

De Voorzitter sloot daarop met een toepasselijk 
woord de laatste vergadering in het bijna afgeloopen 
jaar. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Vergadering van Vrijdag 22 December 1893. 

De Vice-voorzitter, de heer C . 15. Posthumus Me\'jes 
deelt mede, dat in Januari de verkiezing zal plaats 
hebben van drie bestuursleden ter vervanging van de 
heeren Jacob F. Klinkhamer, J. E. van der Pek en 
Arn. A. M. Bruning, die zich niet herkiesbaar stellen. 

Tot leden van de Afdeeling werden aangenomen 
de heeren G. van Arkel, L. Berghuis, W. Hamer, 
J. van Looij, H. Leguijt, D. A . N. Margadant. 
G. W. Vixseboxse, W. J. Vuijk en W. G. Welsing. 

Daarna worden eenige van de door het Hoofd
bestuur der Maatschappij gestelde vragen in behan
deling genomen. 

Vraag III. „Welke zijn de middelen door der. 
bouwmeester tot dusverre toegepast om bewoners van 
bovenhuizen een veilige ontkoming te verzekeren in 
geval van brand? En wat zou men in dit opzicht 
nog meer en beter kunnen doen?" 

Deze vraag wordt ingeleid door den heer 11. Moen 
GPzn., die tevens op zich nam daarover in verband 
met de verschillende besprekingen een rapport uit te 
brengen. 

Vraag II. „Welke zijn de voor- en nadeelen ver
bonden aan partieele aanbesteding, waarmede bedoeld 
wordt het afzonderlijk aanbesteden van werken tot 
verschillende bouwambachten behoorende, op de wijze 
als in Frankrijk en Duitschland gebruikelijk is?" 

De heer Th. G. Schill.de vraag inleidende, be
spreekt achtereenvolgens de wijze van aanbesteding 
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in de bovengenoemde landen en stelt zich als rap-
porteur over deze vraag beschikbaar. 

Vraag IV. „Wat behoort te worden in acht ge-
nomen bij het gebruik van Morleysteen, vooral met j 
het oog op de aanwending van de zachte, halfharde , 
of harde soort, bij verschillende deelen van een 
bouwwerk ? Welke is de ondervinding die hiertelande j 
en in het buitenland is opgedaan met deze steensoort ?" 

Na inleiding van den heer J. Rinse Jr. en na be- j 
spreking worden tot rapporteurs daarover benoemd 
de inleider en de heer F. W. M. Poggenbeek. | 

Vraag VIII. „Welke zijn de beste voorbehoedmid
delen tegen het ontstaan van champignons enz. bij 
den bouw van woonhuizen? Welke zijn de beste 
middelen om ze uit de woning te verdrijven?" 

De heer L . Bienfait zal als inleider over deze vraag 
een rapport opstellen. 

Hierna werd de vergadering gesloten en volgde 
eene kunstbeschouwing, bestaande uit Japansche platen 
en photographieën van verschillende bouwwerken,wel
willend hiertoe afgestaan door den heer J. R. de 
KruyfT en van het boekwerk „Le l.ivre de 1'art du 
graveur-sur-papier Japonois", door den heer B. J. 
Ouendag. 

AFDEELING ARNHEM. 
Vergadering op 20 December 1893. 

De Onder-voorzitter leidde de vergadering. 
Na goedkeuring der notulen werd tie rekening en 

verantwoording van het afgeloopen jaar nagezien en 
accoord bevonden, waarna de Penningmeester werd 
dankgezegd voor zijn gehouden beheer. 

De begrooting voor 1894 werd vervolgens na eenige 
bespreking vastgesteld en nadat de heer I). A. Roskam 
als lid aangenomen was, werd het woord gegeven 
aan den heer Portheine, die eene vrij uitvoerige 
causerie ten beste gaf over de Maria- of Vrouwekerk 
met haren voormaligen toren te Harderwijk. 

Spreker ving aan met een korte beschrijving van 
de stad zelve en bood elk tier aanwezigen een platte
grond daarvan aan, gaf vervolgens een historisch 
overzicht van de stichting der Kerk, die in zuiver 
Gothieken stijl is gebouwd en besloot met de ver
melding van den noodlottigen val van den toren op 
28 Januari 1 797. 

Een en antler werd door teekeningen en photo
graphieën toegelicht. 

Vervolgens gaf de heer \V. A. Lensink eene be
langrijke kunstbeschouwing van een talrijke collectie 
authographieën van dc architecten-vereeniging te Aken. 

Heitien heeren werd voor hunne bijdragen dankgezegd. 
Niets meer aan de orde zijnde, werd de verga-

A l i t ' l l l T I X T ! HA IT AMICITIA. 
38ste algemeene vergadering op Woensdag 20 D.e. 1803. 

Siulat ili' V -zitter do vergadering hooft geopend en iu korte 
woorden liet voorgevallene in 1898 heeft herdacht, worden d.ior 
den Secretaris achtereenvolgens de notulen gelezen eu een nit-
voeri" en zaakrijk jaarverslag uitgebrucht. Hierna komt aan de 
beurt*het renlag ever de geldmiddelen, door den Penningmeester, 
en vervolgens ever liet geldelijk beheer over IH'.r.l, door denbeer 
Kijnink Fid der verificatie-commissie. Slechts over twee ponten 
vruii"t do heer Kijnink opheldering, nl. de f :ilKi besteed voor de 
chroiiiolitogruphic' in bet plaatwerk De .hehiteet. en de / öti voor 
lezingen. De Voorzitter antwoordt, dat telnat helaas bemerkt is, 
dat de proef niet chrniiiolitographie te veel kosten meesleept, en 
dat liet verleenen van vergoeding voor lezingen steeds aan de 
"ocdkeuriii" tier vergadering zul onderworpen worde». 

| ) P hegrooting voor I8M wordt vervolgens goedgekeurd. 
Hij de verkiezing van twee bestuursleden wordt do heer <'. \ \ . 

.Ntihoff herkozen, en behaalt de beer J . Lauweriks de meeste 
•temmen vau de candidaten (nl. H . J . Lauweriks, EUeni en M. 
de Jongh). Den lieer LauwerikH, niet ter vergadering aanwezig, 
zal hiervan kennis gegeven worden. 

Oudcrtiisschcu wurden vijf aandeelen uitgeloot der rcnteloozo 
leeiiing MUI issn, te weten n". 4«, 111, 41, :il en (17 benevens 
de vijf laatste aandeelen vnn de leuning 

Hij' de verkiezing van ecu Voorzitter, mag deze niet hij accla
matie worden herkozen, doch worden alle stemmen op den heer 
II. (I. Jansen uitgebracht, die zich ouder dankzegging voor bet 
vertrouwen wederom bereid verklaart. 

lie heer .los. Cuypers beeft de candidatiiur van redactielid 
aangenomen; als tcgoiicandidaat wordt door de vergadering be
noemd dc heer l'.llens. Dc heer Cuypers werd met op een 1111 
alle stemmen gekozen. 

Lit bet bestuur wordt als redactielid gekozen dc heer M. J , 
Lauweriks. 

Na dankzegging 11:111 den heer Zeeman voer de diensten uan 
liet Genootschap als bestuurslid bewezen, wordt de zeer slecht 
bezochte vergadering gesloten. 

De teekeningen, ingekomen op de prijsvragen voor een schil
dersatelier, iu stuks, eu tentoonstellingsgebouwen, lil stuks, zjjn 
iu hot Genootschapsiokaal tentoongesteld. 

B I N N E N L A N D SC H E BK R I C H T E N . 
's-iin.vuNiivi;i.. Volgens de gewijzigde organisatie van liet De

partement van burgerlijke openiiare werken ia Xodcrluiidsrli-ludië. 
zal aau het hoofd staan een directeur, wien een onder-directeur 
als tweede persoon wordt toegevoegd. 

Het departement is verder verdeeld in dc volgende afdeelingen : 
I. Administratie, waarvan als eind" optreedt een secretaris. 
II. 1'ost- en telegraafdienst, waarvan als chef optreedt een 

hoofdinspecteur. 
III. Bnrgerljjke Openbare Werken Waterstaat eu Staatsspoor

wegen, waarvan al» chef optreedt een hoofd-ingciiicur als hoofd
inspecteur. 

IV. Stoomwezen, waarvan uls chef optreedt een liool'd-iugcnieur 
als boofd-inspectear. 

Afdeeling I eu II worden verder naar de bestaande orde in 
onderafdeelingcn verdeeld en ondergaan geen noemenswaardige 
verandering. 

Afdeeling III wordt nader verdeeld in ouderafdeelingen en wel: 
onderafdeeling I voor alle werkzaamheden betreffende Itur-

gcrlijke Openbare Werken. 
onderafdeeling 2 voor alle werkzaamheden betreffende Water

staat cn Irrigatie, 
onderafdeeling:! voor alle werkzaamheden betreffende Spoorwegen. 
Aan het hoofd van elk dezer onderufdeclingcll staat een hoofd

ingenieur-inspecteur. 
Het korps van de derde afdeeling, zijnde dc burgerlijk openbare 

werken, Waterstaat en Staatsspoorwegen zou, wat getalsterkte 
en tractement per muiiml aangaat, uit dc volgende titularissen 
bestaan, als: 

1 hoofdingenieur, lioofd-inspecteiir ad . . . . /'l-.'si 
2 v inspecteurs » . . . . -1000 

Iu ingenieurs tier le klasse , . . . . - SOO 
Ui . „ 2e , Tim 
II , . ue , 600 
15 architecten , 1 e , 500 
20 , , 2e , 400 

I2S opzichters - 1[>[' :itW 
luö onder-opzichters of werkbazen , . . . . - J6—125 
AMSIKUIIVII. liet gemeentebestuur beeft een voordracht ingediend 

voor de regeling der comptabiliteit. Het geheele toezicht op alle 
ontvangsten eu uitgaven wordt daarbij opgedragen aan een te 
benoemen ambtenaar, met den tittd van inspecteur der gemcente-
liiianciëu, en een bezoldiging van"/4000 als minimum eu ƒ 5 0 0 0 
als maximum. De uitvoerende dienst der publieke werken zal 
worden verdeeld iu een administratieve en een technische afdeeling. 
Aan het hoofd der administratieve afdeeling komt te staan een 
administrateur op ƒ 8 0 0 0 ii / 2S("i 's jaars, tevens secretaris der 
commissie vau hjjstuiul in bet beheer der publieke werken. Zjju 
hoofdwerkkring zal ziju te zorgen, dat II. en \V„ en meer be
paaldelijk de wethouder vun publieke werken, steeds voldoende 
op de hoogte zijn van den linaiicieelen stand der door de ge
meente uitgevoerde werken. 

liet examen tot het verkrijgen van bit diploma voor 
bouwkundig opzichter, uit te reiken door dc Maatschappij tot be
vordering iler Houwkunst, zal op 24, 2."i cn 2G Januari worden 
afgenomen. De commissie bestaat uit de heeren 

C. Jluvsken, architect-ingenieur, voorzitter van de .Maatschappij 
tot bev. der Bouwkunst, vootzittei; 

H. van Duin, leeruur iu de wiskunde: 
J . It. de Krugff, architect, directeur van de Rijksschool voor 

kunstnijverheid: 
V. II. van Malsen, aannemer en industrieel: 
D. A. X. Miirgaduut, architect hij dc llolliimlschc IJzeren Spoor

wegmaatschappij; 
'I'll. ti. Schill, civiel eu bouwkundig ingenieur; 
I'. vun der Weiden, technisch ambtenaar by de Staatspoor-

wegen. 
Auu de commissie is toegevoegd als secretaris de beert'. T. J . 

Louis Rieber, bouw kundig ingenieur. 
De kandidaten moeten zich vóór 16 Januari 8. k. schriftelijk 

aanmelden by tien secretaris van de .Maatschappij, ''Ü wien bot 
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rdore voorwaarden, koate-prograilMUll MUI eischoil, bevattende de 
loos verkrijgbaar is. 

He firma He ge n brock, Kaaelager en Co., to Amsterdam zond 
ons een inuundclijkr.ehen kalender voor I s;»4 in kleurendruk, lïg 
de vermelding vnn dr goede ontvangst, voegen wij de mededeeling 
dat genoemde firma o. n. verschillende systeemei! van sehrijt-
macnlnea en de onderdeelen daarvan levert'. 

De onlangs opgerichte Xed. Maatschappij tot Exploitatie 
van stovmwassekei ijen met </• sinfee He-in richtingen zal te Am
sterdam gevestigd worden. He raad vnn bestuur bettaai uit de 
heeren Dr. M. A. Menden de Leon, art* te Amsterdam: Dr. M. 
W. Pijnappel, arts te Amsterdam; Dr. (J van Overbeek de Meijer, 
hoogleeraar te I'trerut: Dr. II. .1. Yinkhuijzen. geneesheer te 
's-liravenhuge en Dr. I.. Mulder, oud-hoogleeraur te Ihiarlein. 
Tot directeur is benoemd de beer .1. J. M eg ster. 

Kot maatschappelijk kapitaal bedraagt r 600.000. 
liet doel, met de oprichting beoogd, is in enkele der voornaamste 

platteen van ons land wnsehinriciitingen te vestigen, waarin de 
goederen, na eerst iu een dewint'ectieovcn grondig ontsmet te 
/ijn. in bron-, duin- of rivierwater, dat voorat' zooveel mogelijk 
van bacteriën gezuiverd is, worden gewaaschen. 

HAAUWOI. Door (iedcpiiteerde Staten van Noord-Holland zijn 
de heeren II. .1. ('alkoen, lid der Staten te F.dam, eu .M. de Jong, 
lid van de Berate Kamer te Hoorn, uitgenoodigd eeu onderzoek 
iu tc stellen naar de schade, welke de ingelanden van den polder 
„De Schardamnicrkoog" leden bij d.> doorbraak der kade van de 
„Zes Steden" op l> October j.1. 

LEIDEN. Nadat in den loop van bet jaar door Burgemeester cn 
Wethouders verschillende rapporten ingediend waren in zake de 
veel besproken verplaatsing van den ascli- en vuilnisbelt aan den 
Zuidsingel, alhier, naar buiten de gemeente, welke rapporten 
steeds door den Raad in zittingen niet genieten deuren werden 
behandeld, werd door li. en \V. tien '21 dezer een nader rapport 
ingediend, waarbij zij in het belang van de openbare gezondheid 
noodig achtten, den nseh- en vuilnisbelt aau den Zuidsingel op te 
heften en die terreinen niet meer te bestemmen voor de be- j 
waring van used en vuilnis. 

Tevens achten lt. en W. het in hef belang van dc (iemcente 
dat tot geen openbare verpachting van het reinhouden der ge- ) 
meente worde overgegaan, maar dit worde opgedragen aan de 
gebroeders Van ('bleu (de tegenwoordige pachters) en zulks op 
grond dat van eene openbare verplichting geen voordeeliger J 
voorwaarden kunnen worden verwacht cn zich wellicht geen ge
gadigden zulb-u opdoen. 

Voor liet bewaren van de stollen zullen alsdan gebruikt kunnen 
worden de aan gebroeders Van 1'lden tochehooreiide terreinen, 
liggende buiten de gemeente Leiden. 

Op grond vau een en ander geren I». en W. den Raad in over
weging 1 hel reinhouden der gemeente, waaronder is begrepen 
het ophalen vau baardasch, vuilnis, puin, het waterschuimeti iu 
dc stadswatereii, het straatvegen, het baggeren iu de grachten, j 
de bediening eu bef wegvoeren van den afval der Beestenmarkt, { 
de t'ecule stoffen uit net Liernuratelsel en de specie afkomstig 
uit kolken eu riolen, voor den tijd vun lo jaren. ingaande I I 
Januari 1894, op te-dragen aan de gebroeders Van l bleu. tegen 
bjjbetaling door de gemeente aan de pachters voor /"JKMIU per j 
jaar. onder verplichting van de pachters um hunne terreinen met , 
gebouwen enz. gedurende den paehtterui[jn desvertangd aan de 
gemeente in eigendom over te dragen, tegen betaling van een 
koopsom vau /"20,00U en de kosten van overdracht. 

Dit voorstel werd Donderdag 111 da Bitting van den (Jemeen-
torattd met overgmotc meerderheid van stemmen aangenomen. 

Leverde de verpachting van bovengenoemde zaken tot heden j 
de (iemcente ecu voordeel op MUI ongeveer /'ólitiu, in 't vervolg 
keert zg ƒ2300 uit. Hierbij valt echter te vermelden dat het 
straatvegen eu wiiterschuimeu tot beden in eigen beheer plaats 
had. terwijl de vrijkomende terreinen en gebouwen van den tegen- | 
woordigeu each- en vuilnisbelt belangrijke waarde vertegen
woordigen. 

Zi n iv Ook bier-ter-stede is hei nut ingezien om de water
leiding in eigen beheer te e\ploiteeren. De (iemeenteraad besloot 
in de zitting van Zaterdag 'Ui dezer met tegen 7 stemmen de j 
waterleiding c. a. met ingang van I Januari IfcliM over te neuten I 
vun ile Kottcnhinisehe \\ aferb'idii'̂ -nuiatsc.happy, aau welke de 
concessie voor het exploiteereu dor Zutt'cnscbe waterleiding door 
de Rotterdamsche Waterleiding Lxploittitie-mantschappy is over
gedragen. 

De gemeente zal voor die overdracht betalen /'•J4u,iH»o, ver
tegenwoordigd wordende door 240 obligation a /' HMHl, rentende 
)ii pCt. De allossiug dezer leening zal aanvangen I Januari IS'.IS, 
en minstens / tiOoi) per jaar bedragen. 

In afwachting van dc goedkeuring van het raadsbesluit door 
Gedeputeerde Staten, zal de waterleiiiing-iiiuntsehiippij de exploi
tatie voor hare rekening, uiterlijk tot I April Ih'.M. voortzetten. 

Ilii-i-h\. Door het gemeentebestuur is een request aau het 
Departement van Waterstaat, II. cn N. verzonden, betreffende 
het maken van een los- en ladings plaats te Heugden, daar de 
haven door de tc verwachten daling van den middelbaren rivier
stand onbruikbaar /«l worden. 

WAALWIJK. Naar men verneemt wordt door den .Minister van 
VA., II. en N. onderhandeld om dc veerpont te doen bewegen 

door middel van een petroleum-motor: daar het verkeer van het 
land van Altona met de Langstraat zeer druk is, is het te wen
schen dat de veerpont niet elk uur ol' halt' uur za! varen, doch 
de dienst geregeld visa-versa zal doen. zooals dit op onze be
nedenrivieren geschiedt. 

II. de Mmi. ingenieur-architect te 
van het Ncderfaiiilseli .Museum ton 

Door den heer J. I*. 
Hilversum, sjjn ten behoeve 
geschenke aangeboden: 

a. eikenhouten vensters met geornamenteerd ijzeren beslug-
werk, waarvan vier stuks vervaardigd naar eene /.elfde teekening 
en het vijfde naar eene afwekende teekening: 

/'. 2 eikenhouten vensters als boven doch niet geheel compleet 
met 't losse venstertjes; 

e. eenige deden van eene eikenhouten kamerbetimmering! 
Al de genoemde voorwerpen zijn vermoedelijk uit de eerste 

helft der zestiende eeuw en zijn alle afkomstig van het huis 
wijk D, II». !I7, te lircdn, waarin volgens de vrede van Itreda in 
1667 werd geteekend. 

Aan den schenker is de dank der Regeering betuigd. 

PERSONALIA. 
Hy Kon. besluit van 18 December jl. is de kapitein van 

den staf der artillerie N. ('. lirotcndorst, met ingang vau 1 Jan. 
1894, benoemd tot boogleernar aan de koninklijke Militaire 
Academie. 

Hjj beach, van den Min. van lÜuneul. Zaken vun 22 Dec. 
IH!);t, zijn voor het jaar 1 S!*4 benoemd tot assist, bij de l'olvt. 
school V. J. Vues, voor dc natuurkunde: J. Areiidsen de Wolft', 
voor de scheikunde; I'. A. Schroot, voor dc burgerlijke bouw
kunde, en J. W. Th. Vnn (Hen voor de waterbouwkunde. 

De heer A. II. luihusen heeft zijn ontslag gevraagd als 
hoogleeraar aau de Polytechnische school te Delft. 

Hij ministerieele beschikking zyn de navolgende Leeren in 
hunne Intrekking van buitengewoon opzichter gecontinueerd: 
J. I'. Laernocs en K. Westhoeve tot 1 Januari als buiten
gewoon opzichter b[j den Kottcrdamschcn Waterweg: J. ter 
Kceke tot I Januari 1895 als buitengewoon opzichter by metingen 
eu peilingen op bet L'annerdentich kanaal, den Neder-Kyn cu de 
Lek; N. 11. Kdcius tot I Januari IMIIÖ als buitengewoon opzichter 
bij de werken van het Noordzeek anaal; W. I.. Binnenduk en J. 
van der Haas tot I Mei als buitengewoon opzichter bij het bug-
herwerk tot voortzetten der verbetering van de Waal: J. K. 
Kriens tot l r'ebr. a. s. als buitengewoon opzichter bij het bouwen 
van ecu ijzeren draaibrug te Montfoort: A. D. N. vau (iciidt tot 
1 Januari |8!lt! als buitengewoon opzichter bij bet |K)st- eu tele
graaf gebouw te Amstenlatn; J. van Nieuweuhoveu, t'. N. Smite 
J. J. r'oudrninc en A. .1. Vos tot I Juli a. s. als buitengewoon 
opzichter by de verlegging van den Maasmond: en zijn benoemd 
tot buitengewoon opzichter: J. II. Vos te Weert voor Ij maanden 
bij de werken der noordervaart; A. \\'. Beek te Uorinchemvoor 
l jaar bij den bouw eener brug te [lensden. 

De heeren M. van Kuth en J. L. Ternedeii ziju tot 1 LVhr. 
a. s. gecontinueerd respectievelijk als tijdelijk adjunct-ingenieur 
en buitengewoon opzichter bij de vervaardiging der ijzerwerken, 
noodig voor de uitbreiding der sluis-en havenwerken te Umiiiden. 

De heer I'. L. Stal, sedert vier jaar werkzaam nis opzichter 
bij de gemeente-drinkwaterleiding te Liwchede, is benoemd tot 
bouwkundig opzichter bij de gemeentewerken te Dordrecht. 

De tijdelijk aan het Dep. vau Waterstaat gedetacheerde 
ambtenaren hij deu aanleg van Staatsspoor̂  eg.ii. tin-niet ingang 
van 1 Jan. eervol ontslagen zyn, zullen nis vaste ambtenaren 
aan genoemd Departement verbonden worden. 

Hy den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken 
in Ncderl. Indië is overgeplaatst* van het gouv. Miuuitra's west
kust naar dc rcs. Hen koelen tie opzichter Se klass<' <'. Schermers; 
van de residentie Heukoelen naar de ris. Kedoe. dc opz. 2e kl. 
W. J. Ch. de Mooij: bij den algcmccnen dienst van de werken 
ter verbetering der bevloeiing iu het gebied der l'ategoeau (l'asoe-
roean) naar de opnemingen in het belang der verbetering van hei 
vaarwater der roede van l'asoeroean, de aspirant-ingenieur L. L. 
graal van Kandwijck; benoemd tot opz. :ie kl. de tijdel. opzichter 
L. V. Mntberon, en verleend een tweejarig verlof, wegens ziekte, 
aan den ingenieur ite kl. J. II. l-'aber. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
M ach ] u e teek e n a a r const r U c t e u r. Adres lett. 

It. H. II. Alg. Advert.-bureaii, Nijgh eu Vun Ditniar. Rotterdam. 
Hou vv kundig teekenaar R.-K. Adres letter II. M. 

Bureau van dit blad. {Zie advert, in no. 52.» 
Opzichter, bekend met dc bewerkin. 

bij I'. Keuzcukainp J r . , Nieuwe Binnenweg 24, 
Ito u w k. I e e k e u a a r, bekwaam ecu scbetsplan van een 

woonhuis uit te werken eu te detailleeren. Adres met opgave 
van verlangd salaris, ouder n". ;Ï2NV.I aan h e t Bureau der Nieuwe 
Holt. O. 

; van ij/.er-oer. Adr 
Rotterdam. 

o-
.A. <1 v *» r t e n t i ö n . Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 
R.-K. goed detailleur, nette luinrl s.-lirij-

vend rn nut kerkbouwwerk bekend, 
kan tei-Mtond g e p l n a t » ! n o r d e n . 
Opgave viin c o n d i t i ë n cn r e f e r e n t i ë n 
onder b i t . II.M. a, li. Bureau v;d. Blad. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Qemeente A U X H K M zullen 
X n t e r d a g 13.Inmiuri IHtl l . ( < l n « 
niet 0 | i <> . l i i n i i a r i . / .ooal -o i ir -
s|ir<iiiK.'l i.jl« a a n g e k o n d i g d >. 
'svooriiiiddags 11 . • uur, in bet open
baar, ten (ieiueenlrbuizc a a n b e s t e 
d e n : 

Bestek No. 12. 
Het leveren v a n 7 » 0 0 0 » t u k t < 

H t O M t K I C K S . 
Inlichtingen worden alle werkdagen, 

tot den dag der aanbesteding, tus
schen in cn 12 uur gegeven aan het 
bureau Gemeentewerken Kadestraat; 
bestek met gezegeld inschrijviiigsbiljct 
tegen betaling van / O..ÏO verkrijgbaar 
aan bet bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentehuize. 

AANBESTEDING. AANBESTEDING. 

NederlandsBhe Zuider-

L O K A A L S l ' Ü O R W E i i 
SITTARD -BEERLEN--HERZOGENRATH 

AANBESTEDING. 
Op IHiiMdag'.Ut .1: a r i IH94. 

des voormiddag* te t ien ure. zal door 
den Directeur in zijn bureau te H E E R 
L E N , (Limburgl openbaar worden aan
besteed : 

lo. liestck Xo. II. 
Het m a k e n v a n een *• I'.ltOI \ \ 

vour naterbe / .org ing niet 
H i : i , l ' I T <>|> hot s tat ion 
X u t l i . 

•lo. Bestek No. 11. 

H e l m a k e n van l . n i i u l - en 
K u n s t » e r k e n , liet b ' ïKi ' i i 
v a n M|tooi'l>aaii en n iss«>l». 
en het n i t v o e r e n v a n 
eenige andere « e r k e n , 
ten l»e lu»eve v a n liet \ e -
ilei l i i n i l s i li gedeelte, l a n g 
ongeveer SJ7 K M . 

:>o. Bestek No. 12. 
Het v e r v a a r d i g e n , l everen en 

« t e l l e n « a u den i.j/.eren 
bovenbouw van w p o o r -
n e g b r u g g e n . 

Dc bestekken niet teekeningen zijn 
verkrijgbuar tegen toezending van: 
/ ' 1 . 5 0 voor bestek No. U ; /'».— voor 
bestek No. 11 en ƒ*.— voor bestek 
No. 12, uan liet Sectie-bureau te Heer
len, alwaar tevens alle gewenschte in
lichtingen zullen worden verstrekt. 

Op ÊHtmilitfi den ÜHo . / « i n i H i i 
1 K ! M . des namiddags ten lt ure (locale 
tijd), aau liet Centraalbureau der .Maat-

• sidiappij tut Exploitatie van Staatsspoor-
' wegen liij de Mnreelse Laan te UlBKCHT, 

vau : 
BESTEK Nu. ()4(>. 

, Het m a k e n v a u «Ie grond
en Uui i s l n e r k e n ten be-
Itoeve v a n de u i t b r e i d i n g 
v a n liet » l a t i » i i « e m n l n -
r e m e n t M I T T A K H en de 
aai iMlni t iug v a n den lo-
e n a l M p o o r w e g I IKItZO-
i ; i ; V K A T H — S I T T A R D 
a a u den MtnatMM|>ooriieg 
M A A S T K i e i l T - V H M . O 
en het v e r r i c h t e n van bij
k o m e n d e n e r k e n . 

B e g r o o t i n g fl.i.HW 
Dc besteding geschiedt volgens S 24 

van bet bestek. 
liet bestek ligt van den 27ston December 
ÏS'.H! ter lezing aan bet Centraalbureau 
bij de Moreelse Laan eu aan het bureau 
van den Heer Sectie-Ingenieur A . 
V A X LIEBKKIIEN te \'n,l„ en is op 
[innenaanvraag 1 per brief)aau genoemd 
Ccntraalbureau (Dienst van Weg en 
WerkenI te bekomen, tegen betaling 
van /'I.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau (Dienst van Weg en I 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal ge
schieden den 12den Januari ls'.i4. ten 
10.80 uren voormiddag (West Europee-
sche tijd). 

I''ritKl I I I . den 21slell December ÏS'.KI. 

Op IHitHtla»den M i / « J r t N i K i W 
t s » l . des nimiiililags ten SS ure (locale 
tijd), aan Int Centraalbureau der .Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij de Moreelse l.llllll te ÜTBJCCHT, 
van : 

BESTEK No. i i4ó . 
Het m a k e n van g e h o i i n e n en 

i n l i c h t i i igen. liet m a k e n 
v n II g r o n f I n e r k e n, he t o |>-
b r e k e n en leggen v a n 
• • • r e l en w i M c l a en 
eenige diverxe n e r k e n 
ten behoeve van de hal te 
A M K K I K A . 

I tegroot iug / ' l» ,«MIO. 
De besteding geschiedt volgens !j 77 

Villi bet bestek. 
Met bestek ligtviin den 21»ten December 

1893 ter lezing aan liet ('eiitiiialburcau 
bij de Moreelse Laan on aanhet bureau 
van den lieer Sectie-Ingenieur A . V A N 
I . I E B E I K i E X te r,-«/o en is op franco 
aanvraag iper brief i aau genoemd 
('eiiti'iialbureiiu i Dienst van W e g e n 
Werken i te bekomen, tegen betaling 
vim /' !..»<•. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
('eiitriiiilbiireau i Dienst van Weg en 
Werkenl en il • den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet ton
den den Sstcn Januari 
uur voormiddag' West Eiiropeeschetijdj. 

UTRECHT, den Oden December 1893. 

iu zal gescllie-
18114, ten Hl 

U I - S P I E G E L G L A S 
•1ENRI HUINCK o. A L E X 

ROT T C R D A M . 

O 
4??, 

HERMANN KNAPMANN. 
AlBrNJEW (Westfalen). 

fjiir.Tf.niJ i.tx s n i : r . n i t t * i t s* MET uw, ER E.X STAAL. 
Voorwerpen van N X K K D H A A K 1.1 i i T l . l Z F . i t en STA Al,, worden spoedig la 

onberispelijke oitvocrin̂ , tegen hiüykp pr|i«rn geleverd. — l'rysaanvrageo en toezen
ding van modellen of teekeningen gelieve men to richten a a n : 

J O II X Si I. O T . - I N D U S T R I E E L A G E N T . 
le MM EM. ill M'. Mt S STRAAT SS. — AMSTERDAM. 
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o- -o 
AANBESTEDING. 

II, t B E S T I' ü I! van ,1.' M A S 
S A M ! Z K K S L K I S u-STAVORUS'y.i,\: 
op W o e n s d a g den IO . l i i imii i ' i 
IKO-I. des voormiddags ten II ure, 
in de SJiiiswnchtorMvoning sihlsiiir nan-j 
besteden: 

<le H K K N T K L M S » en VKII -
LKXtbi lXtU v i m lie /111; 
M M IK. 

• t a m i n g /' l » , 3 » 5 . 0 0 
Bestekken zijn te verkrijgen tegen 

betaling ran /'I.OO bij den Secretaris 
te Stavoren. 

Inliebtingen verschaft de Hoofd
ingenieur s. J . V Klï.M A K S , te Leeuwar-1 
tien, terwijl aanwijzing op liet terrein 
zal plaats hebben den :t J a n u a r i 
199 I. des voormiddags ten III..'lil ure. 

M. II. TROMP, Voorzitter.' 
A . A MIK HTS. Secretaris. 

Stavoren, 18 December 1898. 

Houtcement-dakbedekkingen 
V E K B B T E R D S Y S T E K M i worden gelegd met vecl jnrize gncuiitic door 

GEBROEDERS HOUTMAN, Den Haag 
Generaal Agent A. S. KEU, Rotterdam. 

A T T E S T i: N 'I' E II I N Z A G E . 

• 1 1 • • i e i i e » n i i i j i a n 
J . J . B. J . BOUVY, Dordrecht 

HOOOSTE BEKRONINGEN Ol» ALLE WERELO-TEXTOO.XSl'ELI.IXCiEX. 

Stoom-Glasslijperij, 
Glasbuigerij, 

I n 
i i 

Glasverzilverirj 
KoRiNiu. NEDERL. FABRIEK 
VAN ROOKMACHINES VOOR 
HOTEL S e n GROOTE INRICHTIHQÏN. 3 n u i u J b n ü A u u i t inruuni iaucn. - j 9 

Glasbewerking. 
Ateliers voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas in alle stijlen. 

H E l i n M n , t t m i h s r m i « . 

Geheol verbeterde Constructie van 
V U U R H A A R D , OVENVERHITTING. 
WATERVERWARMING en VENTILATIE. 
MODElIN WERKINO TE ZIEN AAN DE FABRIEK 

VAN P.KOPPEN HOFLEVERANCIER VIN Z.M.DEN KONING. 

Velpsrbuitonsimjel, A R N H E M . 

Chemische bereide V e i l 
in alle kleuren. 

geheel gereed voor het gebruik, duur
zaam, gemakkelijk eng Ikoop. wordt 
geleverd doordefabriek I » r a a i e n 
b u r g - RIJSWIJK (Z.H.) 

NAAM-, GEVEL- EN GRAFPLATEN 
van Maesier Wi l - en Zwart Jlarnienrla* 

met diep ingeslepen en vergulden Letters. 

D K H M T K F A B H I K K * S I E R L I J K . 'i\ I V E R 
in Nederland. afgewerkt. 

V A N D I E S E N & K E R R E B I J N , 
K o n i n k l i j k , ge l i r e v e t e e r d e « l a n f a b r l e k 

HAARLEM. 
Tooiil>M.iil£l>l«<loii. — fS«'Inx>ll>«>i-ci«'ii. 

V. . m ' M ' K T E H . 
Hihlt riiijliKlrtiiil Vo. S3 . 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aanleg van l'.le'tei-ehr 

verlichting. Kubrick van LICHT HRl'lv-
DEUROI'KXKHS, KLLVTIMSCHK St'llEL
LEN', TLLI'IMIOOXS, HL1KSEMAKLKl-
DERS en SPREEKBUIZEN. 

MORLEY 
harde, halfharde, zachte, 
uit de eenige in die steensoort be
staande groeven vnn T B K K B D B 
M O I t L K Y I M I X S K ) . 

H a r d e . n l inl l ' l iarde, gekloofd 
op inuat en gezaagd in pinten en zuilen. 

nil lyn \uw m m uw 

E e n i g e ver tegenwoordiger 
voor Neder land 

B R U S S E L . 
line Limiet- 4't. 

KON NEO. GROFSMEDERIJ, 
Mnrliiiic-, Stoomketel- en Conatructiefabriek. Êksheepsboüwwerf mei Dwarahelling, langöOM. 
Stoouiliooton-, lïajjgcr-L'ii Spooi'wegnm.i'niinl. 1.1 / I T - en Kopergieter̂ , Zware en Lichte Bmeo-
werken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen meteertitiena, vun Wovd'h m Iturcaii Veritas. 

"W. F . "WJETJ2STTJBp» 
Spuistraat '*«;;}. Aitintei iliim. 

Handel in BOUWARTIKELEN, KOPER- I JZERWAREN, 
als: K l o t e n . K n i e r e n . I t e m - k r u k k e n . H a n d v a t t e n ene. Itollni-
ken van bout, ijzer ol' stiiul. A s n h a l l l l a k i u i | » i e r . V l o e r - en W a n d -
t e g e l » , enz. enz. Prijzen en Teekeningen op aanvraag. 

Ter drukkerij der Vennootscliiip -Het Vaderland. 
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