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R E G I S T E R . 
Black. 

A. 
Aanbestedingen. (Geknoei l>gi 5, 1B 
Architectura et Amicitia. (Vergaderingen) 14, 80, 58, 62, 78, 

112, 127, 144, 296, 811, 328, 347, 362, 378, 893, 499 
Architectura et Amicitia. Verweerschrift 21, 36, 52 
Arti et Industriae. (Vergaderingen). 21, 58. 93, 127, 160, 886, 411 
Architectura et Amicitia. (Ingezonden stuk aan de leden en 

het heatuur Tan het genootschap) 29, 4ii 
Amsterdam. (Uit). . . 85, 171, 198, 227, 801, 341, 352, 888, 401 
Ambachtschool en avondschool voor handwerkslieden te Arnhem. 

(Het nieuwe gebouw yoor de) 42 
Aanbesteding der gemeente Amsterdam. (Een) . . . . 44, 67 
Arnhem (Decoratiebesrhildering in Musis Sacrum te). . . . 52 
Adjunct-inspecteurB van den arbeid *• 
Amerikaansche kunst *>•_> 
Amsterdam. (Het Rijksmuseum te) 89, I J l 
Amerikaansche bouwkunst. (Nog ecnsl 109, 115 
Arbeidsduur. (Loon en) 188, 141. 205 
Arbitrage 1 3 3 , J 4 . 1 . 
Arti et Industriae. iPulchri Studio en) I ' 1 ' 
A iiiBtcrdamsche Beursnucstie (De 1179,200,267,308,310,315,31 8, 823 
Agtate wonder. ('sWerelts) I 8 0 

Anti-stnne 217, 239, 2.9 
Amsterdamsche waterverversebing 235, 3.i^ 
Amsterdam. (Ken nieuw bouwwerk te) 23i 
Amsterdam. (De gasconcessie te) • 338 
Antwoordenspel. (liet vragen- en) 367. 894 
Archaïsche kunst , 87i 

B. 

Bouwkunstig leven 1 

Bouwkaicnder (Ingezonden) 14, 22, 29 
Moekversioringen 18 
Mouwkunst. (Xoorsche) 20 
Bossche ([uestie. (De) 21 
Houwkunst (Kogclschel 25, 5, 
Bouwkost en Vriendschap. (Vergaderingen) 30, 45, 84, 127, 

335, 869, 385, 40!) 
Bouwkundig Genootschap te 's-Gruvenhnge (Vergaderingen) 31, 

98, 127, 183, 320, 378 
Mouwkunst. (Portageesche) M 
Houwkunst. (Sog eens Anierikaansche) 109, 115 
Bekwaamheid voor het ambacht (Handboeken en proeven vnn) 118 
Mouwpolitie 131 
Bouwterrein. (Verkoop van) 142. 207 
Muiteuhuis. (Het) '57 
Bouwstccncn. ((linzen) 15!» 
Bederf. (Iloutberciding tegen) 165 
Beursnucstie. (De Amsterdamsche) 179, 200, 267,308,310,315, 

1 318, 323 
BndsV-PftSt (Het nieuwe ParlcmcntHgcbnuw tel 219 
Bouwkunst. (Kussische) • 221 
Bouwwerk te AniHterdam. (Ken nieuw. 23, 
Bouwkunst (Luthersche) 264 
Bouwkunst. (Critiek over) 275 
Kriel'uit Leeuwarden 802 
Hcursplan. (Het nieuwe) 810, 318 
Mouwkunst. (Vroegere critiek over) 325. 381 
Houwkunst, (llaagschc) 873 

Hoe k heoordec l i ng 
Noord-IIollandsche oudheden, beschreven en afgebeeld door 

.1, v. Arkel en A. \V. WeisBman 12 
Arbeid als koopwaar, door W. L. Van Mnlsen . . . . . . 261 
Leerboek voor de kennis van sommige bouwmaterialen, door 

J . van Leeuwen Jr 319 
Driehoeken hij ontwerpen van ornement, door J . l i . en .1. II. 

de Groot 360 

c 
Curiosum. (Ken) 52, 279 
Carbolineum 61 
Cirkels van de tirma Becker & liuddingh te Arnhem (De ver-

deelmacbine voor) 62 
Campen. (Jacob van) 188, 199 
Critiek over bouwkunst 878 
*'ritick orer houwkuust. iVroegerel 825, 831 
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Druk van den wind. (Dei 101 
Diirr-licht 102 
Dwang tot schoonheid 147 
Derkinderen. (De wandbeschildering van) 259, 271, 291, 299, 
Dordrecht. (Nationale tentoonstelling van nijverheid en kunst te) 868 

E. 
Kngelsche Bouwkunst 25, 57 
Kngelsche meubelen 36 
Kvangeliach-Luthersche gemeente te s-Gravenhnge. (Wees-en 

Ouoeliedenhuis van de) 342 

F. 
Friesche Bouwkring tj Leeuwarden. (Vergaderingen) 22. 70, 

111, 208, 354, 878. 410 
Konds van wijlen D A. Thieme. . . , 222 
Frankrijk. I De Itomannsche stijl in) 288 

G. 
Geknoei hij aanbestedingen 5, 13 
(iemecntebelnng te Arnhem. (Kiesverecniging) 186 
(•lazen houwsteenen 159 
liaafabrikiintcn in Nederland. (Verceniging vnn). . , . . . 223 
Gewelven. (Iets over) 253 
Gilden. (Herleving der) 270 
Geschilderd glas voor muren 278 
Grafelijke znal. (De) 802 
Gloeiproef voor tras 319 
Guseonccs.de te Amsterdam. (De) 383 
Qedonkteeken voor Thomas u Kcmpis 333 
Gelderland» hoofdstad. (In). . . . , 349 
Gustentoon-telling te Gouda 353 
Geschiedenis eener Kathedranl. (Del 365, 374, 381 
üeldschictcrij. (Revolutiebouw in verband met de) 392 
Glasgow 414 

H. 
Houtbe reiil ing tegen bederf 165 
Huvgens te Voorburg. (Het .Mnuritshuis te 's Gravenhage en 

liet buis van ('onstantijnl • 198 
Hollundsch werk voor de Trnnsvaul 247 
Herleving der gilden 270 
Herroeping. (Ene) 388 
Hnagschc Bouwkunst 873 

I. 

Iets over gewelven • . . . . 253 

In Gelderlands hoofdstad 349 

J . 

Jacob van Campen ' 188, 199 

K . 

Kunst. (Nieuwe) 9 
Kunst (Tentoonstelling van decoratieve) 33 
Koninklijk Instituut vun Ingenieurs. (Vergaderingen) 53, 126, 

192, 294, 368 
Kunst. (Amerikaansche) 35 
Kunstnijverheid 148, 155, 243, 255 
Kluverblud van vier. iKeni 203 
Ketelsteen. . 217 
Kunst. (Nieuw-Middeneeuwschel 307 
Kerk te Ter-As. 1 D 0 339 
Kathedraal. (De geschiedenis eener) 305, 874, 381 
Kunst. (Archaïsche) 377 
Kunst. (De regels der) 397 

Ik 
Leven. (Bouwkunstigl 1 
Loon en arbeidsduur ]23, 141, 205 
Luthersche houwkunst 264 
Leeuwarden. (Brief uiti 802 
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M a a t B c b a p p y t o t b c v o r d o r i n g d e r If o u w It u n • t. 
Vergaderingen der Al'dceling Leiden en Omstreken . . . 

, , , Amsterdam 7, 30, 89, 77, 112, 143 
368, 386, 391, 

, , , 's Gravcnhage 7, 31, 54, 103, 136. 
378 

, ,, . Haarlem en OniBtreken '22, 77, 
167, 86' 

, , „ Arnhem . . . 39, 70, 149, 347. 
, , Utrecht 828, 362. 

, „ , Groningen 369. 
73e Algenieene vergadering 
74i> « 

6 
l a l , 
410 

354, 
410 
126, 
386 
894 
4i0 
386 
174 
311 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst (Oude.jaarsavond-
heschouwing over de) 4 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Brief van liet 
Bestuur nan Dr. P. J . H . Cuypers 14 

Meubelen. | Engelsche) 36 
Maken van tooneeldecoraties. (Het) 41, 68 
Musi* Sacrum te Arnhem. (Decoratiebeschildoring in) . . . 52 
Musea te Wcenen. (De) 81, 91 
Maximum-arbeidstgd en minimum-loon. (Bepalingen omtreiit) 141 
Maatschappij tot bev. der Bouwkunst. (De tentoonstelling der) 182 
Mauritshuis te 's Oravenhage en het huis van Cunstuutijn 

llujjgcus te Voorburg. (Het) 198 
Minimum-loon 205 
Muren. (Geschilderd glas voorl 278 
Massieve vloeren van .1. F Scbiirmann op liggertjes van bandijzer. 281! 
Michnëlskerk te Zwolle. (De Uroote ut i 295, 303 
Mortels. (Samenstelling vanl 328. 346 

. 187, 195. 216, 236 

'i 
20 

158 
24 i 
280 
240 
307 

310, 318 

N. 

.Nieuwe Kunst 
Noorsche bouwkunst 
NederlaudBehe octrooiwet . . . . 
Nachtwacht. (De) 
Nijmegen, (Het ongeval te) 
Nedcrlnndsche verecniging voor tcekenonderwjjs 
N'ieuw-Middenecuwscbc kunst 
Nieuwe Beursplan. ilfet 
Nntionitle tentoonstelling van nijverheid eu kunst te Dordrecht 368 

O. 
Oudejanrsavondbeschouwing over de Maatschappij tot bevorde

ring der Houwkunst 4 
(tilden tijd. (Uit den) 28, 268 
Operagebouw te ParjJB. (Het) 45 
Octrooiwet. (Nederlandsche) . . . . 158 
Onderwijs. IReorganisatie van het llooger technisch). . . . 158 
Onrecht. (Ken schreeuwend) 211 
Ongeval te Nijmegen. (Het) . . . 230 

P r y s v ra g e n en w e d s t r y d o n. 
Voorgevel voor een hotel, uitgeschreven door tie Verecniging 

tot bevordering der Bouwkunst te Groningen 6 
Proteatantscbc dorpskerk, uitgeschreven door „de Kriesche 

llouwkring" te Leeuwarden 13 192, 207 
Prijsvragen, uitgeschreven door Architecture et Amicitia. te 

Amsterdam . . , ï 
Trystaand publick telephoongehouwtje op een plein, uitge

schreven door de A I'd. Amsterdam der M. t. b. d. B. . 28, 183 
Schild voor een scheurkalender 45 
Paviljoen voor het krankzinnigengesticht te LooBduinen . . 84 
Kerkgebouw voor een ProtoBtantscho dorpsgemcente, uitge

schreven door Mathesis Scicntiarum Genitrix to Leiden 84 
Burgerwoonhuis, uitgeschreven, door de Verecniging tot bev. 

der Bouwk. te Groningen 93, 358 
Ontwerp van een turngebouw en ontwerp van een winkelpui, 

uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriend
schap te Rotterdam , 134, 304, 343 

PriJBvrugeu, uitgeschreven door de Maatsch. t. bev. d. Bouw
kunst in 1896 185 

Prijsvragen, uitgeschreven door do Maatsch. t. b. d. Bouw
kunst in 1895 14. 166, 174 

Arbeiderswoningen te llnrlingcn 178, 853 
KeiTainubitjet voor de Perrv-pennen 192 
Prijsvragen, uitgeschreven door Architectara et Amicitia te 

Amsterdam 208 
Prijsvragen in do Zuid-Afrikannschü Republiek 811 
huclamebiljet, uitgeschreven door de vereeniging „Voor Vak 

en Kunst" te Dordrecht 845, 385, 4C9 
Bebouwing van een terrein met burgerwoningen, uitgeschreven 

door „De Kriesche Houwkring" 853 
Diploma, uitgeschreven door de Academie van beeldende kun

sten en technische wetenschappen te Rotterdam . . . . 885 
Wachthuis voor een tram. uitgeschreven door de Vereeniging 

tot bev. der Bouwkunst te Groningen S'Jl I 
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Centraal telephoonbureuu. uitgeschreven Hoor de Vereeniging 
tot bev. der Bouwkunst te Leiden 401 

liaagscbe Bouwgrond-maatschappij „Duinoord'' . . b92. 402, 4i 8 

Parijs. (Het Operagebouw tol 45 
Portugeesche bouwkunst 5» 
Papier-stüc »; j 
Proeven vun bekwaamheid voor het ambacht 'Handboeken en) 118 
Polytechnische School (De) , 168, 215, 229, 399 
Pulchri Stndio en Arti et Amicitiae , .' • . 176 
Parlementsgebouw te Budapest (Hett 219 
Parijsche tentoonstelling van 1900 251 
Parthenon. (Hell 400 

Q. 
(iucstie. (De Bossche! 21 

R. 

Rcstaureeren |Q gg 
Rijksadviseurs 4:, 
RijkamuBeum te Amsterdam. (Het| 89, 11. 
Reorganisatie van het Hooger technisch ondcrwjjs 158 
Russische Bouwkunst 221 
Rouaan 245 
Romuansche stijl in Frankrijk. (Del 288 
Kaadhuis to 81uis. (Hot) , 293 
Rotterdam. (Tentoonstelling van brandblusch- en reddingsmid

delen te) 35a 
Renaissance . . . , JJ89, 402 
Revolutiebouw in verhand met de geldschietenj 892 
Regels der kunst. (Del . . • 397 

S . 

Stuttgart, l/angorshal voor bet zangersfeest te) 13t 
Schoonheid (Dwang tot) 147 
School. (De Polytechnische) 163. 215, 229. 399 
Schelpenvisscherij . . 165 
Speculatiebouw 197, 2t)J. 2(6 
Schreeuwend onrecht. (Ken) 211 
Sluis. (Het raadhuis te) 293 
Sa nenstelling van mortels. (Ingezondenl 328. 346 
Snobs 3.-,7 
Schrikbewind. (lietI 4 7 

T. 

Tentoonstelling van decoratieve kunst 83 
Tooneeldecoraties. (Het maken van( 41, 68 
Technische vakveroeniging 136, 287, 377, 393, 4u2, 4(i'.i 
Tentoonstelling der Maatschappij tot bev. der Bouwkunst. (Dej 182 
Teelten des tyds. (Een) 21a. 230, 239. {41; 
Tbicme. (Fonds van wylen 1). A.) 222 
Teekenondcrwjjs. (Nederlandsche Vereeniging van) 140 
Transvaal. ( Hollnndsch werk voor de) 247 
Tentoonstelling van 1900. (Parijsche) 251 
Tras. illloeiproel' voor) my 
Ter-Aa. (De kerk te) s>:i 
Tentoonstelling van brandblusch- en reddingsmiddelen te Rot

terdam 353 

U. 
Lit den ouden tyd 28, 268 
Uit Amsterdam . . . 35, 171, 198, 227, 301, 341, 352, 388. 401 

V . 
V e r g a d e r i n g v a n do M a a t s 0 ha p p (j t o t b e v o r 

d e r i n g de r B o u w k u n s t . 
Afdeeling Leiden en omstreken 1; 

„ Amsterdam. 7, 80, 39, 77. 112, 143,151,868,886,894.410 
'sGravenhage . . . 7, 31. 54, 103, 186, 354, 378. 410 
Haarlem en omstreken. . . 22, 77, 126, 167, 362, 386 
Arnhem 39, 70, U9, 34Ï, 394 
Utrecht 328, 362. 410 
Groningen igg, as,; 

78e Algenieene Vergadering 174 
74c „ , 311 

V e r g a d e r i n g e n v a n A r c h i t e c t a r a et A m i c i t i a 
te A m s t e r d a m . 

Vergadering van 8 Januari . 14 
„ 2 2 au 

„ „ 5 Februari ' 53 
„ 1 9 62 
„ 4 Maart 7s 
,. 1 April 112 
« 1 5 127 
. , 2 9 144 

„ „ 9 September 296 
,23 „ «11 
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Vergadering van 7 October . 
„ 'i " , ' „ 4 November 
„ „ ' 8 _ " , 
, ,. '2 December 

„ »« « • 

828 
347 
362 
878 
393 
409 

V e r g a d e r i n g e n d e r V e r e e n i g i n g B o u w k u n s t en 
V r i e n d s c h a p i e R o t t e r d a m . 

Vergadering van 17 Januari 
„ 2 5 „ 
„ 10 Maart 
„ 9 April 

„ „ 13 October 
„ 10 November 
„ 2 4 „ 

16 December 
het B o u w k u n d i g Gr en 001-V e r g a d e r i n g e n v a n hot l i 

s c h a p te 's-G r a v c n b a g e. 
Vernedering van 24 Januari. 

„ 1 9 Maart . 
„ 17 April . 
„ 0 Ju" 1 

„ 29 September 
' „ 20 November 

V e r g a d e r i n g e n v a n de 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 de r B o u w k u n s t to G r 0 n 111 g 0 n. 

Vergadering van 28 December 
„ 25 Januari 
„ 29 Februari . . . . 

, „ 28 Maart 
„ „ 25 April 
„ „ 26 September 
„ „ 81 October 

„ 28 November . 
V e r g a d e r i n g e n v a n de 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 de r B o u w k u n s t te L e i d e n . 
Vergadering vun 81 Januari 

„ 27 Februari 
,' „ 26 Maart 

„ 80 April 
,. „ 24 September 

„ 29 October 
„ 26 November 

„ d e F r i o s c h e B o u > k r i n g ' 
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Vergadering van 10 October 
„ 12 December 4 , 1 

V e r g a d e r i n g e n van het K o ' n i n k l y k I n s t i t u u t van 
I n g e n i c u r B . r „ 

Vcrgadering van 11 Februari JJ 
„ u Aprii : : : : : : : m 

" 8 en 9 Scptomber 294 
', „ 10 November 8 0 8 

31 
93 

127 
183 
320 
878 

6 
58 
77 

112 
113 
320 
361 
898 

4 C. 
18 

l i l 
151 
B>9 
361 
B86 

V e r g a d e r i n g e n v a n 
te L e e u w a r d e n . 

Vergadering van 16 Januari 
„ 20 Februari 
„ 26 Maart 

,, „ 11 Juni 
„ „ 22 October 

„ 19 November 
„ 17 December 

V e r g a d e r i n g e n vun de V e r e e n i g i n g voor B o u w k u n s 
en a a n v e r w a n t e v a k k e n te A l k m a a r . 

Vergadering van 25 Januari 
, „ 7 Maart 

„ „ 1 1 April 
„ 26 September 
„ 31 October 

22 
70 

111 
208 

. 354 
. 378 
. 410 
t 

V e r g a d e r i n g e n van A r t i et Indus t r i ae te ' s - G r a v o n -
hage. 

Vergadering van 13 Januari . 
_ „ 8 Februari 
„ „ 1 4 Maart . 

„ 1 1 Apr i l . . 
„ 9 Mei . -

18 
«4 

127 
31(1 
301 

21 
53 
93 

127 
160 

Verdcelmachine voor cirkels van do firma Beckor & Buddingh 
te Arnhem (De) • • • 

Vereeniging van werktuig- en schcepbouwkundigen (.Nederland
sche) 6 2 ' 

VaCretntóng.' (Twhniche)" .' .' .'186,'28*7, 877, 893, 402; 
Vcrsicringskunst 
Verkoop van bouwterrein 
Vrome wenscben ' 
Vier. (Ken klaverblad van). . . • • • • 
Vereeniging van gasfabrikauten in Nederland. . . . . . . 
Vloeren van J . F. Scbiirmann op liggertjes van bandyzer. 

(Massieve) • 
Vragen- en antwoordenBpol. (Het) 
Vecht. (De Zegepralende) 

142, 

367. 
405, 

62 

398 
73 

409 
189 
207 
190 
203 
223 

286 
394 
413 

V a r i a . 
Ontgravingen te Pompe.ji 
Het Paleis van Trajanus 
Werkstakingen 
Baksteen van Btecnkoolschill'ors 
Ken nieuwe schouwburg te Wecnon 
Ken nieuw museum te Londen 
Ken standbeeld voor Henri van Battenberg 
Kene gehoorbuis • ' j ' C , , ' U ' - J ' J ' 

Leien van do Sociétó nnonynie des Ardoisieres do St. Medard. 
Hout uit llritsch Guiana 
Anti stOlie ," , . ' . ' • ' ,Ann' ' 
Gebouwen voor de Wereldtentoonstelling to Parys in 1900. . 
Ken brandvrij bouwmateriaal 
Het Bchip van Bazin • 
Btandbeeld voor Friedricb von Schmidt te Weoncn 
Moderne operagebouwen en schouwburgen 
Kon ondergrondsche straat te Londen 
Ken standbeeld 
Uitvinding van een nieuwe drijfkracht 
Tunnel door den Pike's Peak 
Papiersteen 
De Grand-prix de Rome 

111 
111 
111 
125 
125 
125 
125 
125 
142 
148 
149 
149 
159 
159 
166 
167 
238 
239 
239 
239 
287 
287 

Waarheen t ' 
Wcenen. (De Musea te) 8 1 

Wind. (De druk van den) 
Winkelpuien 
's Werélts agtstc wonder 
Wenschen. (Vrome) • • 
Waterververscbing. (Amsterdamschc) 235, 
Wondbescbildcring van Derkinderen. (De) . . 259, 271, 291, 
Waarheid kan geen herberg vinden. (De) 
Windwijzer. (Do zwaan als) 

Z . 

Zangcrshal voor het zangerfecBt te Stuttgart . . . 
Zwolle. (De Grooto of St.-MichaëlsKerk te). . . . 
Zaal. (De Grafelijke) 
Zwaan als windwijzer. (Del 
Zegepralende Vecht. (De) 

17 
91 

101 
107 
ISO 
piO 
352 
299 
•-61 
827 

. . 184 
295, 803 
. . 802 
. . 827 
405, 418 
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I. Dubbele villa aan de Groot-Hcrtoginnelaan te 's-Gravenhage, van den arch. 

II. VVesstra Jr.. . . 

II, III, IV. Kook- en huishoudschool te 's-Gravenhage, van den arch. YV. B. van Liefland 

V. Ambachtsschool en Avondschool voor handwerkslieden (voorgevel van de direc

teurswoning), van den directeur der gemeentewerken J. W. C. Tellegen te Arnhem 

VI. Woonhuis aan het Bankaplein te 's-Gravenhage 

VII, VIII. Details van het Kunsthistorisch Hofmuseum te Weenen 

IX. Afsluithek van het Centraalstation te Amsterdam 

X , XI , XII. Ontwerp van ccne dorpskerk 

XIII. Stadhuis te Middelburg (Detail) 

XIV. Plafond in een woonhuis te 's-Gravenhage 

X V , XVI. Kerk voor de Kvangelisch-Luthersche gemeente te Arnhem, van den architect 

A . R. 1'reem 

XVII. Amsterdamsche Beursplannen 

XVIII. Amsterdamsche Beursplannen 

XIX, X X . Wees- en Oudeliedenhuis der Evangclisch-Luthersche gemeente te 's-Gravenhage, 

van de architecten G. Brouwer Jr. en E. F. Ehnle 

XXI. Glas in lood voor de trapzaal in eene villa te Hilversum, van den architect 

A. D. N. van Gendt 

XXII X X V . R..-K. kerk met pastorie voor de Parochie van den II. Ignatius te Nijmegen, 

van den architect Nic. Molenaar 
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BOUWKUNSTIG L E V E N . 
Het jaar 1895 heeft voor de beoefenaars der bouw

kunst in Nederland, als zooveel andere, goede en 
kwade dagen opgeleverd. 

Kr zijn architecten geweest, die het druk hebben 
gehad; er zijn aannemers geweest, wien het niet aan 
goed werk ontbroken heeft; over het algemeen kan 
men evenwel zeggen, dat het afgeloopen jaar zich 
niet als een der voordeeligste heeft doen kennen. 

Wel werden belangrijke werken ondernomen, en 
wakkerde de zucht, om op speculatie te bouwen, in 
onze grootere gemeenten weer aan, maar er zou heel 
wat meer ondernemingsgeest moeten zijn, wilde het 
den beoefenaars der bouwkunst geheel naar den zin 
gaan. 

Het is nog altijd voor vele architecten, voor zoo
verre zij niet met aardsche middelen gezegend zijn, 
bezwaarlijk, om aan den kost te komen; nog moei
lijker is de strijd, dien tal van aannemers te kampen 
hebben. 

In de financieele positie der groote gemeenten van 
ons land kwam nog geen verbetering; voorzichtigheid 
en spaarzaamheid noopten tot het zooveel mogelijk 
beperken van de uit te voeren werken. Deze bron, 
die voor den aannemersstand eens zoo mild vloeide, 
is wel niet geheel opgedroogd, doch vloeit veel trager 
dan voorheen. Dat de werken, door particulieren 
ondernomen, voor het afgeloopen jaar een voldoende 
compensatie hebben verschaft, zal niemand willen be
weren. 

Vreemd is zeker, dat, ofschoon de toestand in de 
bouwvakken niet zoo bevredigend is als wel verlangd 
kon worden, van werkloosheid der ambachtslieden 
toch in het afgeloopen jaar niet veel werd vernomen. 
Dat deze chronische kwaal genezen zou zijn, is niet 
wel aan te nemen. Laten wij maar hopen, dat het 
werkgebrek zich minder nijpend heeft doen voelen 
dan andere jaren 

Misschien als een gevolg hiervan hoort men in den 
Iaatsten tijd veel minder stemmen, die op regeling 
van loon en arbeidsduur aandringen. Xu een paar 
gemeenten, in navolging van Amsterdam, dergelijke 
regelingen hebben ingevoerd, schijnt de aardigheid 
er af. Het is, als ging men inzien dat het heil, 
dat voor den werkman uit de nieuwe maatregelen is 
voortgevloeid, niet aan de verwachtingen heeft be
antwoord. 

De aannemers stichtten in l8jj een bond, van 
welks werkzaamheid en invloed zij groote verwach
tingen koesteren. Het lichaam is nog te jong, dan 
dat men zich aan voorspellingen aangaande zijn toe
komst zou mogen wagen. Maar zijn leus zal moeten 
wezen Jioncstv is the best policy ', wil het wat uit
werken. .Met ernst dient de taak van den bond, die 
als „de veredeling en verheffing van den aannemers
stand" omschreven wordt, ter hand genomen; ge
schiedt dit niet, dan kan de bond onmogelijk lang 
bestaan. 

Zag dus het jaar 1895 een nieuw bouwkundig 
lichaam geboren worden, het was ook getuige van 
het beginnend ineenzakken der Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst. En toch, wij herinneren 
ons zoo goed den tijd, dat dit lichaam nog zoo vast 
ter been was! Men behoeft daarvoor in zijn gedach
ten slechts een vijf-en-twintig jaar terug te gaan. De 
jaarlijksche vergadering in Arti, Artis of het Paleis 
voor Volksvlijt, werd als een gebeurtenis van betee-
kenis beschouwd. Des avonds zaten de jongeren schuw 
en met heiligen eerbied te luisteren naar de wijsheid, 
die van achtenswaardige lippen afdroop; des ochtends 
daarna was de bouwkunstige jeugd een en al verba
zing over de bekroonde antwoorden op de prijsvragen, 
die^dan aan de muren hingen en die later, met rag
fijne lijntjes gegraveerd, in blauwe omslagen gehuld, 
den leden werden toegezonden. 

Het was toen de tijd, dat iedereen het „Architec-
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tonische Skizzenbuch" met zijn zoete oliedrukjes in 
Schinkel-Strack-Hitzig-Gropius-trant, nog als een open
baring beschouwde. Ook Cesar Daly vond toen harts
tochtelijke bewonderaars, terwijl Garnier's Neo-Grec-
kunst met enthousiasme ontvangen werd. 

De heer De Stuers begon toen zijn loopbaan en 
schiep de officieele kunstrichting, waartegen door de 
Maatschappij reeds aanstonds geprotesteerd werd. 

Wat gaf het een sensatie, toen in den zomer van 
1875 het bericht de ronde deed, dat de architecten 
Cuypers te Amsterdam, Vogel te 'sGravenhage en 
Eberson tt Arnhem waren uitgenoodigd om plannen 
voor het nieuwe Rijks-museum te ontwerpen! Hoe 
groot was niet de belangstelling, toen de drie ontwerpen 
tentoongesteld werden! Daar woedden hevige stormen 
in de bouwkundige zee; mag de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst toen ook wellicht de 
uitspraak der commissie van Rijksadviseurs betreurd 
hebben, en had zij den eerepalm liever aan Eberson 
of Vogel toegereikt, thans, nu de stormen bedaard 
zijn, nu de Haagschc architect zoowel als de Arn-
hemsche ten grave gedaald zijn, zal zij het zeker 
niet meer afkeuren, dat Cuypers' ontwerp is gebouwd. 

Het stemt tot nadenken, dat de bloeiperiode der 
Maatschappij juist viel in een tijd, dat er van een 
bloei der bouwkunst hier-te-lande kwalijk sprake kon 
wezen. Het cementvat werd toen in hooge cere ge
houden; moest iets bijzonders gemaakt worden, dan 
deed men een keuze uit den voorraad van den ter-
ra-cotta of zinkfabrikant. Groefsteen gold als een on
gehoorde weelde, hardsteen werd niet anders gebezigd 
dan in btlachlijk dunne plaatjes, met den Hollandschen 
slag ten zuiverste gefrijnd. 

De Maatschappij zond hare uitgaven, nu eens 
meer, dan eens minder geregeld, de wereld in; zij 
hield, op de daarvoor vastgestelde tijden, haar ver
gaderingen, kortom, zij deed wat zij altijd gedaan 
had, maar al gauw na 1870 was het met haar bloei 
gedaan. Meer en meer werd beweerd, dat zij niet op 
de hoogte van haar tijd en taak was. De Polytech
nische School had langzamerhand door haar oud-leer-
lin"en een zekeren invloed op de Maatschappij ge
kregen. Dit Delftsche element werd, toen het tegen 
1880 liep, oproerig en wist zich, kort daarna, meester 
te maken van den toestand. 

Maar zie nu eens, wat na vijftien jaar bereikt is! 
De ontevredenheid is al weer zoo groot, dat de be
weging vóór 1880 er maar kinderspel bij is. Geheele 
afdeelingen scheiden zich af en bedreigen het moe
derlichaam met een langzamen doch zekeren dood. 

Welke de grieven tegen de Maatschappij zijn, 
behoeft hier niet weder uiteengezet te worden. Indien 
hare bestuurderen niet geheel met blindheid zijn ge
slagen, moet thans het besef bij hen levendig worden, 
dat de Maatschappij haar tijd gehad heeft en dat het 
oogenblik van heengaan niet verre meer kan zijn. 

Maar, hooren wij den dichter: 

„Das Alle Stürzt, es andcit sich die Zeit, 
Doch unies Leben blülit auf den Ruinen." 

Zal de Bond, die in den laatsten tijd werd aange
prezen, en die alle plaatselijke architecten-vereenigingen 
moet omvatten, de bloem zijn, die op den Maat-
schappelijkcn bouwval wast? De toekomst houdt het 
nog voor ons verborgen. 

Tuut passe, tont etissc, tout lassc. Wie de waarheid 
van dit gezegde in twijfel trekt, bedriegt zichzelf. 
Men is der Maatschappij moede. Het jarental dat zij 
bereikte, is nog niet „zeventig, of als het veel is, 
tachtig", maar wel was „het meeste moeite en ver

driet." Het baat nu niet meer er over te redeneeren, 
hoe die moeite en dat verdriet voorkomen hadden 
kunnen worden. 

llerinneit ons de Oudejaarsavond niet aan de ver
gankelijkheid van al het aardsche? Wij verbeelden 
ons zoo gaarne het volmaakte bereikt te hebben en 
worden al gauw kwaad, als men ons die illusie wil 
ontnemen. 

Men tornt tegenwoordig aan alles. De Polytech
nische School, die zich zoo veilig in het stille Delft 
waande en die vóór alles conservatief wilde zijn, 
moest dit afgeloopen jaar heel wat veeren laten en 
kwam in het gedrang op eene wijze, die haar al zeer 
onaangenaam moet geweest zijn. Van alle zijden had 
men op haar onderwijs en inrichting wat af te dingen; 
de Minister Van 1 louten noemde haar zelfs een voort
gezette Hoogerc Burgerschool en erkende, dat zij 
hervorming behoefde. Zal het jaar 1896 die hervor
ming brengen? Zullen die hervormingen zoodanig zijn, 
dat de inrichting in werkelijkheid een technische hoo-
geschool mag genoemd worden? Alweder moet de 
toekomst het leeren. 

Daar werd ook getornd aan de „officieele" kunst
richting. De Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst nam daartoe het initiatief. Of dat een verstan
dige zet was? wij gelooven het niet, want nu wordt 
haar verweten, dat zij toelaat dat haar hoofdbestuur 
„zonder eenig mandaat" en geheel in strijd met zijn 
roeping om der bouwkunst bevorderlijk te zijn, zich 
tot de Tweede Kamer heeft gericht. Daartegen is 
niet veel in te brengen; vele leden der Maatschappij 
zullen zoo denken en zoo wordt een gevaarlijke on
tevredenheid gewekt, welker wrange vruchten reeds 
te zien zijn. 

De voorstanders der redegevende kunstrichting kun
nen met tevredenheid op het afgeloopen jaar terugzien. 
Hunne positie is aanmerkelijk versterkt. Gelukten 
vroegere pogingen, om Viollet-le-Duc's leer algemeen 
ingang te doen vinden, niet, moest het orgaan de 
Kunstbode na een paar jaar van kwijnend bestaan zijn 
bodeloop staken, thans zijn de vooruitzichten der aan
hangers van de middeleeuwsche kunst beter dan ooit. 
De Haagsche bureau's zijn thans geheel bevolkt met 
mannen, die zich als rationalisten hebben doen kennen. 
Kon men vroeger zeggen, dat buiten dezen, uit den 
aard der zaak beperkten kring, de leer van Viollet-
le-Duc slechts weinig proselieten maakte, dit is ver
anderd. Het genootschap Architectura et Amicitia is 
nu ook te Amsterdam een bolwerk der officieelen 
geworden, en dit mag voor hen een groote bron van 
verheuging genoemd worden. Langzaam zijn de mijnen 
om dit fort gelegd, langzaam maar zeker naderden 
de officieelen en thans habben zij zich van het ver-
sterkingswerk meester gemaakt. Het krachtig kanon
vuur, welks vernielende werking zij zoo dikwijls hadden 
te weerstaan, wordt nu gericht tegen de andere partij. 

Hoelang zal de toestand zoo blijven? Hebben zij 
gelijk, die beweren, dat de bezetting de vreemde 
indringers zal uitwerpen, zoodra de plaats als leeraar 
aan de Normaalschool voor Teekenonderwijzers, waarop 
thans door zoovelen geaasd wordt, door een Haagsch 
Gothieker zal zijn bezet? Het zal moeten worden 
afgewacht. 

Zooveel is zeker, dat „het echec", dat men den heer 
De Stuers door het Kamervotum meent te hebben 
toegebracht, al heel weinig te beduiden heeft gehad. 

De nieuwe bouwkunst, ons reeds zoo lang beloofd 
en voorspeld, is in 1895 niet geboren. Allerlei proeven 
werden echter genomen, die er misschien toe bijge
dragen hebben om de komst van den nieuwen stijl te 

verhaasten. Zagen wij nog tot vóór korten tijd gevels 
behakt met een overvloed van ornementen, gewilde 
soberheid werd in het afgeloopen jaar smaak, maar 
toch nog lang niet algemeen betracht. 

De valsche god, dien men vóór een jaar of tien voor
goed dood mocht wanen — het cementvat — toonde 
nog duidelijk, dat hij springlevend is en dat het hem 
niet aan vereerders ontbreekt. De speculatiebouwers 
vooral hebben weer vele gevels doen verrijzen, wier 
ornementatie geheel aan den stucadoor te danken is. 
Dit blijft een betreurenswaardige achteruitgang, te be
treurenswaardiger, omdat ook vele bouwmeesters hun 
lust, om rijke versierselen aan te brengen, niet kun
nende bedwingen en geen groot bedrag ter hunner 
beschikking hebbende, de stucadoors aan het werk 
hebben gezet. 

Hier moet nog eens herhaald worden dat hij, die slechts 
weinig geld te zijner beschikking heeft, beter doet een 
eenvoudigen, doch op monumentale wijze uit echte 
materialen samengestelden gevel te maken, dan tot 
den ijdelen pronk, dien het cementvat kan leveren, 
zijn toevlucht te nemen. 

Was het, tot voor kort geleden, smaak om bij het 
maken van ontwerpen te pogen een bepaalden stijl te 
volgen, dit begint te verminderen. In het afgeloopen 
jaar vond men in de dagbladen slechts weinig van 
die dwaze „inwijdingsberichten", die op bonte wijze 
de onmogelijkste stijlqualificaties, de naamlijsten van 
leveranciers en de verdiensten van den bouwmeester 
aaneengeregen , vertoonden. Het is zeker een vooruit
gang, dat aan deze dwaasheden een einde kwam. 

Kr is veel strijds gestreden op het bouwkunstterrein 
in het afgeloopen jaar; ja, men kan wel zeggen, dat 
het onder strijdgewoel geëindigd is. Kregen wij toch 
niet juist op den oudejaarsdag het schrijven te lezen, 
waarbij Dr. 1'. J. II Cuypers, die jarenlang deel uit
maakte van het Bestuur der Maatschappij tot bevorde
ring der Houwkunst, nu zijn lidmaatschap opzegt? 
Waarom komt die opzegging nu en is zij niet al veel 
vroeger geschied? 

Het schijnt, dat wij daar een manifestatie in te zien 
hebben tegen de. wijze, waarop de Maatschappij ge
meend heelt tie „officieele" richting te moeten bestrij
den. Maar, met of zonder mandaat dan. dit heeft de 
Maatschappij, men weet het, reeds zoovele jaren ge
daan, ja zelfs in een tijd toen Dr. Cuypers lid 
van het Hoofdbestuur was. Toen schijnt hij zich, met 
verstandige wijsgeerigheid, al dat rumoer niet aange
trokken te hebben, althans hij ging stil zijn gang. 
Vanwaar dan nu die woede, die in zijn schrijven 
onmiskenbaar is? Wij hebben der Maatschappij nooit 
tie hand boven het hoofd gehouden en men kan ons 
dus niet van vooringenomenheid met haar beschuldi
gen , indien wij zeggen , dat de aanhef van Dr. Cuypers' 
brief: „een meerderheid in uw Bestuur, die dank zij 
tie gebrekkige wetgeving dei Maatschappij, zich sinds 
jaren heeft weten te handhaven en met vriendjes aan 
te vullen, heeft openlijk blijk gegeven van afgunst en 
vijandschap tegenover Jhr. Mr. V. de Stuers'en tegen 
mij", slechts door toorn kan ingegeven zijn, en dat de 
zaken daar onjuist worden voorgesteld. Waren de leden 
op de algemeene vergaderingen soms niet bevoegd 
hun stem uit te brengen op wien zij wilden? Hebben 
die leden niet ook vaak hunne stemmen op Dr. Cuypers 
zelf uitgebracht? Als de heer Cuypers altijd gedacht 
heeft als thans, waarom heeft hij dan zoolang in 'het 
Hoofdbestuur zitting genomen? 

Zijn positie is altijd scheef geweest. Nu bekent hij 
kleur en verbreekt hij zijn stilzwijgen van vroeger, 
nu houdt hij op schuilevinkje te spelen. Maar hij doet 

dit alles veel te laat en heeft het aan zichzelf te 
wijten, indien zijn houding langen tijd verkeerd be
oordeeld is geworden. 

Het schrijven van Dr. Cuypers schijnt ons toe, 
geen daad van verstandige politiek te zijn. Wilde hij 
de Maatschappij verlaten, dat was zijn recht; zijn 
verleden echter, dat niet van dubbelzinnigheid was 
vrij te pleiten, had hij zich behooren te herinneren , 
dan zou hij het besef hebben gekregen, dat met stille 
trom uittrekken nog het wijste zou geweest zijn. 

Nu is de brief, als manifest, zeker mislukt; hij zal 
tot allerlei commentaren aanleiding geven, die Dr. 
Cuypers zeker niet aangenaam zullen wezen Dat de 
briefschrijver, die de rechterhand van Jhr. de Stuers 
was en is, „diens werkzaamheid, sinds meer dan 20 
jaren voor onze nationale monumenten" nuttig en 
heilzaam acht, spreekt immers van zelf. Maar nu dit 
nogmaals met zekere ostentatie verklaard wordt, denkt 
men onwillekeurig aan de eigenschap , welke aan „eigen 
lof" pleegt toegekend te worden. 

Is er redenom van „hartstochtelijke afgunst" te spreken, 
nu 24 architecten de restauraties van Dr. Cuypers 
hebben afgekeurd ? Ons dunkt, dat ook hier weer de 
toorn iets heeft doen neerschrijven, dat door het 
koele verstand zou zijn geschrapt. Twintig jaren is 
Dr. Cuypers aan het restaureeren geweest; al de 
profijten, die dat werk kon opleveren, heeft hij ge
noten en zijn collega's hebben hem zijn gang laten 
gaan. Mag er nu van „hartstochtelijkeafgunst" worden 
gerept, omdat vele architecten na dit alles nu twintig 
jaar rustig te hebben aangezien, hun deel van het 
Rijkswerk komen eischen? Immers neen! Maar daaren
boven , uit hun advies is die eisch niet eens op te 
maken. Zij willen slechts dat een commissie van toe
zicht en advies benoemd zal worden. 

Dat Dr. Cuypers meent, dat Jhr. De Stuers „aan 
wien Nederland dank verschuldigd is", miskend wordt, 
is van zijn standpunt volkomen begrijpelijk. Wie de 
Stuers miskent, miskent in nog hoogere mate zijn 
tweelingbroeder, Cuypers. 

Gek is het, dat de briefschrijver aan het adres der 
24 architecten alle waarde ontzeggend, omdat de 
onderteekenaars „nooit onze monumenten grondig 
bestudeerd hebben," zich daartegenover beroept op 
het fameuze adres der „350 mannen van positie" 
ofschoon de monumenten-studie dezer personen al 
even twijfelachtig is. 

En nu neemt Dr. Cuypers Architectura onder zijn 
hooge bescherming. Het adres van die vereeniging, 
dat blijkbaar zijn volle sympathie heeft, wordt gezegd 
„de valsche beweringen van het Maatschappij-bestuur 
naar behooren te hebben weersproken " 

Ten slotte wordt geschreven: „De ergerlijke han
delwijze van uw bestuur, welke de Maatschappij com
promitteert, zonder dat deze bij machte is, daartegen 
iets te doen, noopt mij, bij wijze van protest en tevens 1 
als blijk van waardeering voor hetgeen Jhr. Mr. Victor i 
de Stuers heeft tot stand gebracht voor onze archi
tectuur, onze monumenten en onze kunst, hiermede 
mijn ontslag te nemen als lid der Maatschappij." 

Bravo, bravo, bravissimo! Men denkt hier aan een 
toost, aan glasgerinkel, aan parelenden wijn. 

Het is echter bekend, dat men de toosten-welspre-
kendheitl niet moet ontleden, op straffe van niet veel 
meer dan onzin te zullen vinden. 

Maar hier, waar geen toost, doch een zeer ernstige 
daad bedoeld is, mag ontleding niet achterwege blij ven. 
Daar wordt gesproken van een ergerlijke handelwijze 
van het Maatschappij-bestuur; dit is echter een vage 
beschuldiging, want, naar het strenge recht, is aan 
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dat bestuur ter zake van zijn adres niets te verwijten. 
Dat de Maatschappij niet bij machte zou zijn, om 

het bestuur, wanneer het compromitteerend optreedt, 
tot rede te brengen, ja, het tot aftreden te nood
zaken, wie, die dit zal gelooven? Er worden toch op 
gezette tijden bestuursverkiezingen gehouden en dan 
kan de vergadering handelen naar welgevallen. 

Dat Dr. Cuypers waardeert hetgeen Jhr. Mr. V. 
de Stuers heeft tot stand gebracht, laat zich volko
men begrijpen. Het zou al van de grofste ondank
baarheid getuigen, als hij het niet deed. Maar als de 
wijze, om deze waardeering openlijk tetoonenslechts 
kan zijn het ontslag nemen als lid der Maatschappij, 
waarom dat dan niet eerder gedaan? Heeft \)c. Cuypers 
in de twintig laatste jaren nimmer waardeering genoeg 
voor den referendaris gevoeld, om der Maatschappij 
vaarwel te zeggen? Men zou haast gaan gelooven, 
dat zijn hart in dien tijd voortdurend tusschen die 
twee gebalanceerd heeft. 

Zie, zooals wij boven hebben uiteengezet, de zaken 
staan voor de „officieele" richting zoo gunstig als maar 
wezen kan en nu laat Dr. Cuypers, als de stier, zich 
door het roode lapje van het Maatschappij-adres er 
toe verleiden, in toorn zijn vesting te verlaten om... 
met zijn eigen drieguldens zijn vensters in te werpen. 
Want deze brief doet aan zijn zaak meer afbreuk, 
dan alle Maatschappij-adressen, die ooit bij de Tweede 
Kamer zijn ingediend. 

Toen Alberdingk Thijm nog leefde, deed het vol
gend rijm de ronde: 

Vie bedenkt het 
Piet volbrengt liet 

Joseph steekt de loftrompet 
Jin 't publiek . .. betaalt de piet. 

De loftrompetblazer ligt nu onder de aarde. De 
bedenkende zoowel als de volbrengende kracht zijn 
echter nog in volle werking, ofschoon de trompetter 
sinds lang zwijgt. 

Zoo had het kunnen blijven, nog jaren lang. ()f 
dit voor onze Nederlandsche kunst en oudheidkunde 
goed geweest zou zijn, betwijfelen wij, doch dit doet 
voor het oogenblik niet ter zake. Maar nu neemt Dr. 
Cuypers de trompet op, die aan Alberdingk Thijm's 
kunstvaardige hand ontglipte, en hij zet hem in woede 
aan den mond. Maar uit hetzelfde instrument, waaruit 
Thijm de schoonste tonen wist te halen, komt nu 
niets dan een schor getoeter, dat niemand streelt, dat 
niemand schrik aanjaagt, dat slechts een glimlach wekt. | 

Dat een kras antwoord van het Maatschappijbestuur i 
op zoo plomp een aanval niet zal achterwege blijven, 
is te voorzien. En zoo zal de onverkwikkelijke strijd 
van 1895 [896 worden voortgezet. En toch, een 
strijd als deze is onvruchtbaar en kweekt slechts ver
bittering. Men denkt aan den tijd der Arminianen en 
Gomaristen; 't gaat om de vraag „voor of tegen de 
middeleeuwen?" Over vijfentwintig jaar zal men zich 
niet kunnen verbeelden, dat een zoo dwaze vraag zoo 
vele gemoederen in onzen tijd in vuur en vlam heeft 
gezet. Zelfs Viollet-le-Duc zou vreemd opzien, als hij 
kon waarnemen hoe zijn leer niet in Frankrijk, niet 
in Engeland, niet in Duitschland, maar... in het kleine 
Nederland het seliibboleth der architecten is geworden. 

OÜDEJAARSAVOND-BESCHOUWING 
O V E R D E MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDE

RING DER BOUWKUNST. 

Deze Maatschappij, opgericht in een tijd ('t was in 
1842), toen de beoefening der bouwkunst hier pas 
begon te ontluiken, studieboeken nog schaars en 

slecht geïllustreerd, en meerendeels arm aan inhoud 
waren, toen de Polytechnische School nog niet bestond 
en geen studieband vormde en nog niet tot ontwikkeling 
en voorlichting kon dienen — deze Maatschappij, zij 
heeft in de eerste jaren van haar bestaan, bestuurd 
als zij toen werd door een keur van degelijke en ac
tieve architecten, ontegenzeglijk veel nut gesticht, en 
wat zij toen in druk gaf, had inderdaad meer waarde, 
dan hetgeen zij nu geeft. 

Doch helaas, die Maatschappij, zij is niet met den 
tijd meegegaan, zij is ongemerkt blijven stilstaan, 
ingeslapen zelfs, alleen dan nog eens wakker wordend, 
als deze of gene die zich gepasseerd of beleedigd acht, 
het Bestuur komt zeggen: „Nu moet jelui toch eindelijk 
eens toonen, dat je nog leeft". Overhaast wrijft zij 
zich dan de oogen uit, en vóór ze nog precies nagaat 
of de gevraagde daad wel op den weg der Maatschappij 
ligt, en haar ten goede komt, wordt er een erg wettig, 
stuursch, hooghartig besluit genomen, of uit den 
magazijn-voorraad een adres ingevuld, en de tusschen-
komst der Hooge Regeering of eener Hooge Ver
gadering gevraagd. 

En als dan daags na die daad van alle zijden 
stemmen opgaan: „maar zoo iets had ge nooit mogen 
„doen, dat is tweedracht zaaien inplaats van een
drachtelijk de Bouwkunst te bevorderen", dan is het 
vermakelijk de naïeve bestuursgezichten te zien, die 
toch in allen ernst meenden, zoodoende de Bouw
kunst te bevorderen en der Maatschappij nut te zijn. 

Waar zetelt die Maatschappij ? 
Zij zetelt in Amsterdam; toevallig schuin tegenover 

de nieuwe komedie staat in de Marnix-straat het Maat-
schappelijk Gebouw. 

Daar toch, in Amsterdam, wordt geacht de Voorzitter 
te wonen, daar woont de Vice-voorzitter en de Se
cretaris, de kern van het dagelij ksch bestuur, en daar 
ook woonde voorheen het meerendeel der Bestuursleden. 

1 let Maatschappelijk gebouw is een deftig huis, met 
eeiie hooge borstwering, goede vestibule, ruim trap
portaal en verder met eene zaal, bestemd voor de 
jaarlijksche Mei-vergadering, eene bibliotheek en eene 
bestuurskamer, en eene benedenruimte ter permanente 
tentoonstelling van bouwmaterialen en aanverwante 
artikelen. 

Het Maatschappelijk nut van dit gebouw is voor 
alle leden, het bestuur uitgezonderd, een diep raadsel; 
behalve toch de bibliotheek, waarin juist alle nieuwe, 
belangrijke studiewerken, de bouwkunst en aanverwante 
vakken betreffende, ontbreken, dient het gebouw slechts 
voor enkele vergaderingen (ééne algenieene vergadering 
in Mei, de maaudelijksche bestuursvergaderingen, de 
drie-maandelijksche redactie-vergaderingen, en af en toe 
eene buitengewone vergadering), en voor de sedert 
lang reeds lijdende tentoonstelling, volgens sommigen, 
slechts door pressie en compassie nog in leven. 

Doch moge de utiliteit van het gebouw voor de 
leden ook meer dan een raadsel zijn zelfs, het bestuur 
is diep van het tegendeel overtuigd, want het gebouw 
geeft prestige aan de Maatschappij, en eischt immers 
van het bestuur een hoogst spaarzaam financieel beheer, 
eene deugd, onder de altisten hoogst schaars. 

Hoe wordt die Maatschappij bestuurd? 
Zij wordt bestuurd door negen leden, vroeger feite

lijk ter algemeene vergadering, sedert kort echter 
door de stemgerechtigde leden gekozen, plus een be
zoldigd Secretaris. 

De Voorzitter moet volgens de wet in Amsterdam 
wonen en vormt met den Vice-voorzitter en den 
Secretaris, zooals gezegd, het Dagelijksch bestuur, 
de actieve kern. 
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Dat bestuur vergadert in pleno elke maand, het 
dagelijksch bestuur eens of meermalen 's weeks. 

Van dat bestuur gaat uit de leiding der Maatschappij, 
het voorziet in alles, en regelt en zorgt voor alles 
wat het Maatschappelijk belang, in den ruimsten zin 
genomen, eischt — en heeft, geroepen om de Bouw
kunst in Nederland te bevorderen, geen andere taak, 
dan om, in verband met de tijdsomstandigheden en 
toestanden, al datgene te doen, wat tot ontwikkeling 
van ons kunstleven op bouwkundig gebied kan strekken. 

Samengesteld uit onpartijdige mannen van naam, 
die aan hetgeen zij bereids op bouwkundig gebied 
gepresteerd hebben, het hun geschonken vertrouwen 
ontleenen, mannen, die ten volle den ernst van hun 
taak beseffen en het doel der Maatschappij begrijpen, 
tracht het bestuur, staande boven alle partij- of per-
soncn-quaesticn, de Maatschappij te doen zijn een 
lichaam, waarvan het een eer, eene onderscheiding 
geacht wordt, om lid te mogen zijn, eene Maatschappij 
waarin allen als kunst- en vak-broeders elkander ont
moeten, ontwikkelen, waardeeren en zoo noodig 
steunen zelfs — althans zoo moest het zijn — maar 
zoo is het niet-

Wat doet die Maatschappij? 
Zij geeft ui' een weekblad, een kalender, schrijft 

uit een paar prijsvragen en vergadert. 
Het weekblad dient om den leden al 't belangrijke 

of onbelangrijke uit het Maatschappelijk leven mede-
te deelen en, hoezeer een Redactie tellend van niet 
minder dan 18 leden, mist het toch veelal goed ge
schreven, waarde-hebbende en vooral waarde-houdende 
artikelen, en geeft in zijn platen niet altijd het belang
rijkste wat er gebouwd of geconstrueerd is. 

Blijkbaar beheerscht het toeval den inhoud van het 
weekblad, dat in plaats van 18 redacteurs, slechts één 
begaafd man vraagt met voldoende relatiën zoo binnen-
als buitenslands, om dit blad te doen zijn, wat het kon 
zijn, een orgaan, waarin het voor een schrijver een 
eer moest zijn een artikel of plaat te zien opgenomen. 

De kalender is of was blijkbaar een memento en 
de prijsvragen, zij hebben haar ouden luister verloren, 
en worden zoo 't schijnt enkel en alleen uitgeschreven, 
om aan de wetsbepaling te voldoen. 

De Maatschappij vergadert — namelijk ééns, in de 
Mei-maand, in Amsterdam, ééns, in de September
maand, bij eene barer getrouwe afdeelingen. Dan, in 
Mei, komen uit alle oorden van Nederland de archi
tecten , civiel-ingenieurs en professoren of leeraren in 
de Bouwkunst, én opzichters, én industrieelen, én de 
fabrikanten van bouwmaterialen bijeen, en dan kunt ge 't 
maatschappelijk leven in volleactie bijwonen en genieten; 
het is eene réunie van studie- en vakgenooten, saam-
gekomen ter behandeling van gewichtige aangelegen
heden, onze Nederlandsche bouwkunst betreffende, en 
niet zelden vereenigt dan na een opgewekten arbeidsdag 
de algemeene Voorzitter de afdeelings-voorzitters ten 
zijnen huize ten maaltijd, de algemeene Vice-voorzitter 
ten zijnent de afdeelings-vice-voorzitters, de algemeene 
Penningmeester ten zijnent de afdeelings-penningmees-
ters en de algemeene Secretaris de afd.-secretarissen, 
kortom Amsterdam wijdt zich dan geheel aan de 
bevordering van kunst en van kameraadschappelijk 
samenzijn, en niet zelden stellen tal van Amsterdam-
sche leden hun logeerkamers ter beschikking der bui
tenleden. 

Van richting of stijl is daar nooit sprake, integen
deel, 't eenigste wat men van een ieder vraagt is: 
wees, wat ge zijn kunt voor ons allen, geef, wat ge 
in geestesgaven geven kunt, aan onze Maatschappij. 

En in de Septembermaand is het weder reünie, 

bij eene der afdeelingen, en de afdeeling, welke die eer 
geniet, doet dan haar best, om al wat ze aan ouds of 
aan nieuws op bouwkundig gebied ter bezichtiging 
kan aanbieden, alsdan onder kundig geleide te bezoeken, 
na in een feestzaal tal van belangrijke zaken door 
geschikte inleiders te hebben doen behandelen en deze 
later in diezelfde of in eene andere zaal, onder een 
maaltijd, gekruid met toasten, nader te verwerken, op 
hare beurt tevens hospitaliteit aanbiedend. 

Zóó vergadert de Maatschappij, althans zóó heeft 
zij vergaderd in de dagen van olim, maar zóó ver
gadert zij nu niet meer; 't is of er nu in haar gebouw, 
in haar zaal, in haar bestuurskamer, iets van de atmos-
pheer eener ziekekamer zwevende is; 't voelt er nu 
zoo gedrukt, 't is er zoo kil, zoo koud, zoo stil, zoo 
verlaten, in één woord zoo echt „unheimisch"; geen 
enkele zonnestraal breekt er meer door, en als er bij 
toeval nog eens een straaltje de bibliotheek binnen
valt, dan is 't oog der bezoekers daaraan zoo ont
wend, dat dadelijk het gordijn wordt neergelaten. 

Arme Maatschappij, moet dat met u zoo blijven, 
of zal het Nieuwejaar een jaar van hergeboorte voor 
u worden ? 

Dat laatste wensch ik u ten volle toe, nog verdient 
gij het. 

Een Oudejaarsavond-mijmeraar. 

GEKNOEI HIJ AANBESTEDINGEN. 
De Aannemer komt terug op ons laatste artikel 

onder dit opschrift. Evenals de vorige maal weidt zij 
evenwel uit over bijzaken, en laat de hoofdzaak on
besproken. Dat het blad wel het orgaan is van den 
Aannemersbond, en deze bond toch met den inhoud 
niets te maken heeft, schijnt ons zonderling, doch wij 
nemen deze verzekering gaarne aan. 

Het zij ons nu vergund aan de redactie van De 
Aannemer eenige vragen te stellen, waarop een cate
gorisch antwoord kan worden gegeven : 

i". Keurt gij de handelwijze der Haarlemsche aan
nemers goed? 

2". Acht gij het thans heerschend „oplegsysteem" 
bevorderlijk voor de moraliteit van den aannemers
stand in het algemeen? 

3°. Indien het de taak is der architecten om bona-
fidt -inschrijvers bij aanbestedingen, wien het werk niet 
gegund is, voor hunne moeite en kosten schadeloos 
te stellen, op welke wijze moeten dan die architecten 
deze taak ten uitvoer brengen? 

4°. Indien een fonds gevormd werd door de aan
nemers self uit kleine bijdragen, door ieder wien een 
werk gegund werd te storten, zou dan de aannemers
stand, door het oplegsysteem voorgoed te verbannen, 
niet in ieders achting rijzen? 

Nu schenke men klaren wijn. De Haarlemsche 
kantonrechter heelt inmiddels den eisch, door de 
onderteeken.-ars der beruchte acte gedaan, ontzegd. 
Wij kennen de gronden niet waarop dit vonnis rust, 
maar mcenen toch, dat de rechter zich niet in gun-
stigen zin over de handelwijze der vier-en-dertig aan
nemers zal hebben uitgelaten. 

BIJ DE P L A A T . 
De dubbele villa op nevensgaande afbeelding is in 

1894-95 gebouwd aan de Groot-Hertoginnclaan te 
's-Gravenhage. De gevels zijn opgetrokken in Rijn
steen met ruime toepassing van gehouwen steen; de 
daken zijn met leien gedekt. 

H. W E S S T K A Jr., 
Architect. 



VEREENIOING TOT BEVORDER1NO DER HOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 28 December 181*5-
Na voorlezing en goedkeuring dor notulen van de vorige bijeen

komst, deelde de Voorzitter mede, dat de heer A J . van der Klocs, 
leeraar aan de Polytechnische School to Delft, den 2.V"n Januari 
a. 8. voor dc Verecniging eene lezing over trus zal houden, waartoe 
hij door hot Bestuur is uitgenoodigd. Daarna word or gestemd 
over drie nieuwe leden, dio allen werden toegelaten. 

Nadat de aanwezigen in de gelegenheid gesteld waren de acht 
ingekomen ontwerpen van oen voorgevel voor een hotel le rang 
te bezichtigen, gaf do Voorzitter het woord aan don heer A. van 
Elmpt, die mot de heeren J . P. Hazen, K. Hoekzema, I. M. 
Moolenanr en 1'. van dor Windt de ingekomen antwoorden had be
oordeeld. XQno mededooiing was van den volgendon inhoud : 

Mijne heeren! 
Met genoegen aanvaardde de jury hare taak, om de antwoor

den te beoordcelen, welke zijn ingezonden op de prijsvraag van 
het jaar 1805, door de Vereeniging uitgeschreven. Wy hebben do 
eer u hierby onze bevinding mede te doelen. In het geheel zijn 
in onze handen gesteld acht antwoorden onder de navolgende 
motto's: 1, Oevelstudie. 2. «.rietje. 3. Studio. 4. Panna, 5. Ter 
Elfder Ure. H. ? | | | (eene figuur.) 7. A. S. 8. Record. 

B e o o r d e e l ] n g. 
1 Gevelstudie. — Dit ontwerp is talentvol gedacht; het geeft 

by de eerste beschouwing oen cenigszit s vreemden, doch gezclligen 
indruk. Hij liet zeer te waardoeren stroven om mot bestaande en 
dikwijls toegepaste vormen te breken en iota nieuws te scheppen, 
is de ontwerper op uitstekende wijze geslaagd 

Hoewel hij zich in allo opzichten nog geen voldoende rcxen-
Bchap van de constructie heelt gegeven en de vormen hier en 
daar nog een weinig gezocht, on onvolkomen zijn, is hier toch 
een geheel verkregen, dat op grooto architectonische waarde 
kan bogen. 

De wijze waarop de oinsluitingssteenen van het voorspringende 
gedeelte in oen der topgevels zyn geplaatst, waardoor de vryo 
lyu als omsluiting van het zoldervenster wordt verkregen, is niet 
constructief, aangezien deze manier noodzakelijk tot tnwatering 
aanleiding moet Reven. 

De verschillende vertrekken zijn goed in den gevel aangegeven 
en vormen een afwisselend en aangenaam gebe. 1. 

liet teckonwork is mot vaardige hand gedaan, vooral de bijge
voegde aquarel geeft een goeden dunk van des ontwerpers talent. 

2. (/riet;,. - Veel minder dan het vorige voldoet het ontwerp 
„Grietje", hoewel het over 't algemeen niet onverdienstelijk is. 
De verdieping gelijkvloers is goed van verdeeling on vormt oen 
gord geheel. De combinatie van hoofdingang met de beide zij
ramen is eigenaardig van vorm. Het bovengedeelte van den gevel 
vormt geen aangenaam geheel. Over 't algemeen is in dit ont
werp een goed streven waar te nemen. Hot tcekenwerk is mot 
zorg behandeld. 

ii. Studio. - Dit ontwerp is ongeveer van gelijke waarde als 
bet vorige. Het in den gevel doorgevoerde pilasterstelsel geeft 
een eentonig geheel. De vestibule is te gering van afmeting, te 
oordoelen naar de beide zyramen naast den hoohliiiijaiii; aange
bracht, waarachter zich wachtkamer en portiersloge bevinden De 
strenge symmetrie verhoogt geenszins het etloct. De pilasters, con
soles en ' ontlustingbogen in de verdieping gelijkvloers zijn niet 
schoon van vorm en weinig redegevend. H«*t karakter is in alles 
goed volgehouden. Het teokenwerk is gemakkelijk en vlug gedaan. 

4. Par ma. — Hoewel de ontwerper zich doet kennen als een 
vaardig en accuraat lijnteekennar. komt het ons voor. dat hij zich 
to veel ophoudt niet het bestudeeren van allerbekendste zaken. Dit 
ontwerp is geheel hot tvpe van dengewonen woonhuizenbouw van 
den lautston tijd, waarbij allerlei motieven als voor het aanplakken 

De verschillende localitoiten zijn goed gerangschikt. De 
snaters op de derde verdieping zijn te laag en geven goene 

aangename verlichting aan de daarachter gelogen slaapkamers. 
De heide uitbouwen op de vleugels van het hoofddakvonster 

zijn weinig stabiel en zonder bcteckenis. 
ö.. Ter Elfde* ('re. — Evenals het vorige geeft ook dit ontwerp 

weinig nieuws te aanschouwen. Klaarblijkelijk maakt de ontwerpei-
te veol gebruik van bekende plaatwerken. De verdieping gelijk
vloers is goed van verdeeling. vooral het terras voor de conversatie
zaal is oordeelkundig aangebracht. Do twee kleine lichtopeningen 
iu aansluiting mot den hoofdingang mogen aan den voorgevel een 
goed geheel vormen, het valt echter niet te verdedigen, dat een 
dezer kozijntjes het licht verschaft aan de spreekkamer, waar een 
groot drieliehtsveitstor reeds meer dan voldoende is; dit zal aan 
do binnenzijde een scheef gezicht opleveren. De derde verdieping, 
in het programma gevraagd, is by dit ontwerp niet aangegeven ; 
de achter de topgevels gelegen vertrekken kunnen niet als ver
dieping gerekend worden. 

Het doordringen van een binnenmuur door het voordakschild 
werkt storend op hot vormen van een geheel, men krijgt daardoor 
den indruk van twee verschillende govels. Het toekeiiwerk is goed. 

6, (een liguuri. Hoewel de ontwerper blijkbaar zijn best heeft 
gedaan, gaat do beantwoording van dit vraagstuk verre boven 
zijne krachten. 

De derde verdieping is. evenals by het vorige ontwerp, afwezig. 

zijn. 

Het geheel draagt niet het karakter, dat voor een hotel gewenscht 
is. Hot tcekenwerk is met zorg behandeld, doch verraadt een 
nog ongeoefende hand. 

7. A. S. Do plaatsing van steeds dezelfde lichtopeningen, pilastors 
en bekroningen geeft aan dit ontwerp een droog en eentonig 
geheel. De architectonische vormen zijn weinig bestudeerd. Indien 
de ontwerper wat spaarzamer was geweest met het aanbrengen 
van lichtopeningen, zou het geheel daardoor gewonnen bobben. 
Het toekeiiwerk ia vry goed. 

8. Record. — Het is niet do moeite waard dit ontwerp aan 
eene uadore beschouwing te onderwerpen, aangezien het totaal 
zonder verdienste is. "Wij niecnen te kunnen volstaan den ont
werper aan te raden zich met ijver op hot bouwkundig teekenen 
toe te leggen en de beginselen der bouwkunst goed in het 
geheugen fee prenten, alvorens zich weder met het beantwoorden 
van prijsvragen te gaan bemoeien. 

C o n c l u s i e . 
N'a aldus do acht antwoorden beschouwd en ontleed te hebben 

zyn wy overeengekomen do waarde van elk ontwerp door het 
geven vnn punten te bepalen en het aantal van 20 als maximum 
aan te nemen. 

De uitslag hiervan was als volgt: 
1. Oevelstudie 17 punten. 
2. Grietje 13 „ 
B, Studio 12 ,, 
4. Panna \ \ \ 
5. Ter Elfder Ure 9$ 
»i. (eene figuur) 6J 
7. A. S 6 
8. Record 0 „ 

Zooals uit de bovenstaande punten blijkt, is het voor de jury 
niet moeilijk tot een besluit te komen. Zij is dun ook eenparig 
van oordeel het ontwerp ,.Oevelstudie" voor de eerste bekroning 
voor te dragen. Zij kan echter geen tonnen vinden een dor overige 
ontworpen een bekroning waardig te keuren. 

De ontwerper van .,Oevelstudie'' bleek te zijn de heer J . O. 
van Oeudt A.Ezn., architect te Amsterdam, aan wien de prys 
van /'40 dus is toegekend. 

Wejrens het bedanken van twee loden van do Commissie van 
Tuatorialcnkennis werden daarvoor benoemd do hoeren Jager en 
Van Hoven, die de benoeming aannamen. 

Ten opzie li te van de missive der huisschilders-vereeniging 
„Eendracht en Nut" deelde do Voorzitter hot volgende mede. 
Het Hestuur is van oordeel, dat eene afzonderlijke uitbostoding 
van verfwerken bij hot uitbesteden van bouwwerken, met betoog 
op de persoonlijke gevoelens van architecten en uitbesteders, zal 
leiden tot meerdere onregelmatigheden, l i t ervaring weet het, 
dat het werk daardoor niet degelijker wordt en vreest dut ook 
de schilders dan mot do algemeene strooming dor aannemers 
zullen medegevoerd wonion. Het wenscht dit niet te bevorderen. 

De commissie, die de vraag zou overwegen of er het volgende 
jaar weer eene tentoonstelling vnn bouwmaterialen enz. zou 
kunnen plaats hebben, was nog niet met haar antwoord gereed. 
De beer Van Elmpt deed hieromtrent het voorstel, de commissie 
met nog twee leden van don vorigen koer aan te vullen, waar
door de uitvoerbaarheid van eene tentoonstelling beter kon worden 
nagegaan, hetgeen door don boor Hoekzema ondersteund werd. 

De heeren Ivruizinga en Nijhuis worden daarvoor gekozen en 
hadden geen bezwaar hot mandaat te aanvaarden. 

Met eenige hartelijke woorden en wonschon voor het oude- en 
nieuwe jaar sloot de Voorzitter do vergadering. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK HOUWKUNST 
ApiiKELIXG L K I O K X EX O.MSTIIKKEN. 

Vergadering van Vrijdag 27 December 1S95. 
Vóór de opening der vergadering waren do leden in de gelegen

heid gesteld om eenige teekeniniren van verschillende gebouwde 
en in aanbouw zijnde post- en telegraafkantoren te bezichtigen. 

De heer D. E. C. Knuttel, rijksbouwmeester, onze geachte oud-
voorzitter, had op verzoek van hot bestuur der afdeeling de toeke-
ningen van Leidon, Amsterdam. 's-Hcrtogenboseh, Sittard, Heus-
don, Oemert en Hansweert toegezonden. 

Mot veel belangstelling werden ze door de leden in oogensohouw 
genomen en door den Voorzitter medegedeeld, dat de heer Knuttel 
voor het afstaan (lezer keurige collectie dank gebracht en ge
noemden heer bericht zal worden dat wij ons voor het vervolg 
dringend houden aanbevolen. 

In twee vacatures van den Arbeidsraad moest de afdeel ing voor
zien. De heeren J . Roem en W. Splinter worden tot leden van 
dien Kaad benoemd; tot afgevaardigden naar de algemeene ver
gadering van den Arbeidsraad werden gekozen de heeren EL J . 
Jesse en I*. 0 de Vrind. 

Het verslag over het geldelijk beheer word uitgebracht door de 
heeren Wempe en Veilbricf. Do penningmeester J . van Dam werd 
dank gezegd voor zyn goed beheer. 

Daarna opende de Voorzitter de disoussiön over liet voorstel van 
een twintigtal leden, tot afscheiding van de Maatschappij. Een be
langrijke discussie volgde en uit den loop daarvan bleek hot ten 
duidelykste dat afscheiding do algemeene weusch was. Het be
stuur stelde daarop een motie voor, luidende: „Het bestuur der 

„afdeeling Leiden en Omstreken van de Maatschappij t. bev. d. 
„Houwkunst, overwegende het voorstel van een twintigtal leden 
„tot afscheiding van de Maatschappij, en gehoord de discussion in 
„de vergadering van den 27sten Deo. 1805, stelt voor de betrek-
„king mot de Mnutschappij te verbroken en als zelfstandige ver-
„eeniging op te treden, doch in de overtuiging, dat samenwerking 
„nuttig is, spreekt het de wenschelykheid uit van cvcntueelc aan
fluiting, t z-ü brj eene gereorganiseerde maatschappij, ' 7Ü UÜ Bene 
„andere vereeniging van gelijke strekking." 

Deze motie werd inct algemeene stemmen nangonomen, zoo
dat de afdeeling „Leiden en Omstreken" als onderdeel van de 
Maatschy. vervalt, muur op denzclfden voet als zelfstandige ver
eeniging bl ij ft bestaan. 

Op verzoek der Vergadering werd besloten dat het bestuur nu 
als zoodanig in zyn geheel zou aftreden, doch als commissie zal 
optreden, die voor de volgende vergadering een nieuw reglement 
ontwerpt, dat dor vereeniging ter goedkeuring zal aangeboden 
worden, waarna de keuze van ecu bestuur kan volgen. 

Na eenige besprekingen sloot de Voorzitter de vergadering met 
eenige toepasselyke woorden en sprak daarbij den wensch uit dat 
de leden van de nieuwe vereeniging met toewijding zullen samen
werken , wolke woorden door hot groot aautal opgekomen leden 
werden toegejuicht. 

AFDBEMNQ AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 27 Decetnbe 1805. 

Na opening van de vergadering deelde de Voorzitter, de heer 
C. H. Posthumes Meijjes, mede, dat het bestuurslid N. M . Koning, 
na eene langdurige ziekte, op jeugdigen leeftijd was overledeu, 
welk verlies door het Bestuur diep werd gevoeld. Hesloteu werd 
namens de afd. een brief van deelneming te zenden aan zyne 
weduwe. 

Na lezing en goedkeuring van de notulen, werd medegedeeld 
dat van het Hoofdbestuur bericht was ontvangen dat het, naar 
aanleiding van de jongste wetswijziging, herziene reglement, was 
goedgekeurd. Voorts was van den heer W. Kromhout Uzn inge
komen een afdruk van zyue onlangs gehouden lezing in het ge
nootschap ,, Architecture et Amicitia' over de concentratie van 
alle bouwkunst-beoefenaren tot één vereen igiug, eu v&u den heer 
E. Bieufait (lid van dc firma Koning en Bienfait) het bericht, dat 
het proefstation voor bouwmaterialen (wuarvau de heer N. 31. 
Koning lid was) op dezelfde wijze iu stand aal blijven. 

De heer P. F. Laarman leidde vraag 10 iu ; de toepassing van 
houtccment voor dakea en de goede resultaten, die daarmede ver
kregen waren, meende spreker als bekend te mogen aannemen; 
nieuw waa ovenwei het gebruik van houtccment voor een water
dichten kelder. Spr guf een uitvoerige beschrijving van zulk oen 
kelder in een huis in de Van-Baerlestraat, die gedurende 2 jaren 
kurkdroog was gebleven. 1 

De heeren W. J . de Oroot en Arn. A . M. Brüning waren van 
meening, dat voor het geval do keldervloer dieper wus gelegd dan 
in het besproken geval, deze wyze van werken geen aanbeveling 
zou verdienen en de kelder spoedig lek zou worden. 

Ook de Voorzitter achtte het een knoei middel en was van mee-
ning dat het papier door de wisseling van den waterstand spoe
dig zou verrotten. De heer De Oroot waarschuwde tegen het bezi
gen van te fijuc kiezel voor bescherming van houtceinent-daken, 
daar dit bij hevigen wind afwaait en schade en gevaar kan ver
oorzaken. Nadat de heer E. M. Rood gewezen had op de soort van 
het to gebruiken zand en vervolgens nog gesproken was over de 
samenstelling van het houtcement en de papiersoort, werd de in
leider verzocht over deze vraag oen rapport op te maken. 

Door den heer J . N. Eandré werd vraag 12 ingeleid. De goede 
eigenschappen van Pitch Pine werden door spreker in het licht 
gesteld, vooral wanneer het goed gesorteerd wordt aangebracht, 
nl wanneer het uit niet al te grove, harsachtige doelen bestaat, 
daarbij droog en zonder spint buiten het hart gezaagd is en wan
neer het goed kan worden onderhouden. 

In antwoord op een vraag van don heer Rood deelde do heer 
H. C. Dorlas mede, dat deze houtsoort niet geschikt is voor wer
ken in den grond, waarbij het blootgesteld is aan den invloed van 
water en wind, waardoor het spoedig vergaat. 

Door den heer O. 11 Posthumes Meyjes werd vraag 13 ingeleid. 
Lood en koper verdienen in het algemeen de voorkeur, maar ook 
zink kan lang goed blijven, als het \ry ligt. Het maken van torens 
en dergolyke versieringen van dit materiaal moet ontraden wor
de^ omdat dan het zink niet kan werken en gesoldeerde naden 
door den invloed van dc zonnewarmte spoedig zullen losspringen. 
Het kleuren van zink als steen verdient ufkeuring. Naar aanlei
ding van een vraag van den heer De Oroot doelde spreker mede 
dat het zink sterk oxydeert en men vooral moet zorgdragen dat 
water, van looden platten afkomstig, niet over zink loopt, daar 
dit het spoedig verteeren van het zink tengevolge heeft, in ant
woord op een vraag van den heer Rood voegde de heer L . Bien
fait hieraan toe, dat water, hetwelk langen tijd in een zinken bak 
heeft gestaan, schadelijk is voor do gezondheid, 

De voorzitter verzocht doa leden geschikte onderwerpen voor de 
prysvragen I895-'9Ü aan den Secretaris te willen opgeven. 

Hierna werd door den Voorzitter de toestand der Maatschappij 
en de houding van do afd. 's-Oravenbage, naar aanleiding van de 
plaats gevonden wotswyziging besproken en op het nut gewezen 
0111 uit de afd. Amsterdam een stem te doen opgaan, waarby tegen 

eene afscheiding van de afdeelingeu gewaarschuwd wordt. Spreker 
stelde de volgende motie voor: 

„De afdeeling Amsterdum der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, vernomen hebbende dat dc atdeelingen Leeuwarden 
en Alkmaar zyn opgeheven tengevolge van het besluit der Algem. 
Verg. van 31 Mei jl , waarby werd vastgesteld, dat do leden der 
afdeelingen voortaan zullen moeten zyn leden der Maatschappij onz.; 

gelezen hebbende de verslagen van de afd. 's-Oravouhage dor 
Mij. en de door die afdeeling aan hot Hoofdbestuur der My. gezon
den missive, en liet juiste antwoord van het Hoofdbestuur op do 
Haagscho missive. 

drukt de wenschelykheid uit, dut door nudore besprekingen van de 
besturen der at'iieoliugeii met het Hoofdbestuur der Mij. de han
gende ijuaestie tot eene gewenschte oplossing worde gebracht. 

De utdeeliug Amsterdam toch vermeent al zullen veranderin
gen in de Maatschappij tot b. d. B. noodzakelyk blijken en al 
zyn er grieven van enkelen, de Maatschappij èn door hare traditie, 
ou door hare onafhankelijkheid een noodzakelyk lichaam in ons 
vaderland is/' 

De heer De Oroot verwacht van deze motie weinig heil, daar 
de gewraakte wetswijziging juist door bet hestuur vaa alle afdee
lingen is voorbereid en vraagt, wanneer die bespreking mocht 
plaats hebbon, of dan bestuursleden van audere atdeelingen, die 
geen lid van de Maatschappij zyn, daaraan kunnen deel nemen. 

Ook de heer J . R. de Kruylf is deze mooning toegedaan, doch 
vindt het goed dat de afdeeling Amsterdam, tegen dc voorgestelde 
afscheiding hare stem verheft. 

.Nadat nog de heeren Brüning en Rood deze zaak besproken 
hadden, bracht dc Voorzitter de motie in stemming en werd deze 
met één stem tegen en één blanco aangenomen. 

Na een kunstbeschouwing van den Voorzitter van eene collectie 
prenten vun oude Amsterdamsche gebouwen, werd de vergadering, 
niets meer aan de orde zijnde, gesloten. 

'adc 

A F D C E L I N G 's-OllAVKXHAIii:. 

ing van Maandag 3 0 December 1 S 9 5 . 

De Afdeeling kwam bijeen ter verkiezing van een volledig nieuw 
bestuur ter vervaugiug van dat, in de vergadering van l i dezer 
afgetreden naar aanleiding van het besluit om een voorstel tot 
afscheiding van de bestaaude afeeeling aan du orde te stellen, 
waaraan bet tegenwoordige bestuur niet wilde medewerken. 

Nu vaslnteluug van de notulen der voorgaande byeenkomst, 
vestigde de nei-r Berden de aandacht op het convocaüebiljet, 
waan.; van een voorstel tot ontbinding gesproken wordt, terwijl 
hiervoor blijkens de gehouden Uiscussiéu afscheiding moet gelezen 
worden. De heer Vau Wadenoyen voegde eraan toe, dat hierbij 
geen sprake was van oppositie tegen het Bestuur, zooals uit het 
verhandelde ter laatste vergadering duidelyk bleek. Het voorstel 
van spreker om de tegenwoordige bestuurders by acclamatie te 
herkiezen, werd bestreden door ueu Voorzitter, die de meening 
was toegedaan dat de taak van het Bestuur was afgedaan. 

i\a de uiscussie werd tot de keuze «au bet Bestuur overgegaan 
en werden achtereenvolgens de beereu J . W. 1 L Berden, J . Mut
ters Jr., Nic. Molenaar, M . A. van Wadenoyen, A . Stigter, A . 
Mondt Jr. en J . H. A . Mialaret benoemd. Tut voorzitter van bet 
nieuwbenoemde bestuur werd de heer Berden bg meerderheid van 
stemmen aangewezen. 

liet afgetreden bestuur droeg daarna het beheer aau de nieuwe 
bestuursleden over, nadat het ouder daverend eu langdurig applaus 
door den heer Mondt bedankt was voor ui betgeen bet in bet 
belang der Afdeeling bad gedaan. Ook werd holde gebracht aan 
de moeite en de zorgen, door den afgetreden secretaris, den heer 
Krowein. aau den dag gelegd. 

Het nieuwe bestuur verdeelde de function als volgt: Mialaret 
onder-voorzitter, Mondt secretaris, Molenaar penningmeester en 
Mutters bibliothecaris. 

De Voorzitter van het zooeven opgetreden bestuur lichtte nader 
de gronden voor een voorstel tot afscheiding toe en eindigde 
met aan de Afdeeling te ouderwerpen de volgende motie: 

„De afdeeliug 's-Oraveuhage van de Maatscnappn tot bevor
dering der Bouwkuust besluit op heden 30 Dec. lol'ó, die afdee
ling van de Maatschappij af te scheiden en als maatschappelijke 
afdeeliug te ontbinden en te coustitueeren als zelfstandige V U r a -
veubaagsche Vereeniging tot bevordering der Bouwkunst." 

Deze motie werd verworpen met 31 tegen 27 utemmeu. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - O R A V E N H A O K . D C Kaad vereenigdu zich met het voorstel Tan 

1! i'ii \V. om in plaats van den heer 0. II. Petera, die daartoe 
verhinderd wordt, tot lid van de commissie voor dc alhier in 189ti 
te houden ü-juarljjkache tentoonstelling; van kunstwerken te bo-
noemen den heer ili. Sadée, lid van den raad van bestuur der 
Academie van Iteeldende kunsten. 

AXSTKRIIAM. Het aanstaande examen ter verkrijging van bet 
diploma van bouwkundig opzichter zal afgenomen worden op 2ti, 
27, 28 en ï'J Februari e.k., in het maatschappelijk gebouw. 

l)e candidaten worden uitgenoodigd zich vóór den 15n Febr. 
a. scuriftclnk aan te melden bg den aecretaris van de Mnat-

schappij tot bi-vordrr'mg der Bouwkunst^ Marni.xstraat 402. 

O -
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— Stemhebbende leden der Maatschappij Arti et Amieitiae" 

hebben het aftredende bestuur met groote meerderheid herkozen 
en ib liet derhalve opnieuw als volgt samengesteld: (i. 1.. Dake, 
voorzitter; 1. II. Wystnuller, 2e voorzitter; Gerard .Muller, secre
taris-penningmeester; IVrd. G. W, Oldewelt. plaatsvervangend 
secretaris, en II. W, Jansen, plaatsvervangend penningmeester, 

— In het weekblad Arihiitctura van 28 Dee. is een schrijven 
opgenomen, waarbij Dr. 1'. ,1. 11. Guypera ontslag neemt nis lid 
van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, en in liet 
Bouwkundig Weekblad van denzelfden datum komt de brief voor, 
waarbij de heer ('. II. Peters ontslag neemt nis lid van het 
Hoofdbestuur. 

LF.IIIKN. 1>O aanleg van de verwarming en ventilatie van het op 
„Endegcest1' op te richten' krankzinnigengesticht is door den 
Gemeenteraad voor de som van f 23,603.20 opgedragen aan do 
Pinna ,1. I.. Jtaeon te Blberfeld. 

— Aflevering 12 van De Natuur (uitgave van .1. l i . Broeso te 
Utrecht) bevat: Do grafkelder te Wieuwcrd in Friesland, door 
J. J . M. M. van don Bergh. - Korte mededceling. — Het acety
leen en zijn toepassingen, door Dr. L . Bleekrode. —"Wisselingen 
in vorm en fuuctie by do bacteriën, door Dr. R. G. Kijkeus. — 
Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Dr. E. P. van do 
Sandc Hakhuijzcn. — Boekaankondiging. — Verscheidenheid op 
photographisch gebied, door Dr. J . E. Kombouts. — Correspondentie. 

P i ; K S O X A M A . 
— Bij Kon. besluit is de adspirant-ingenieur der marine, ,lhr. 

t'. Kuppard, niet den lu ,lan. a. s. bevorderd tot ingenieur 2e kl. 
der marine. 

— Bjj Kou. besluit is met I Jan. benoemd tot bureel-ambtenaar 
van den Rijkswaterstaat J . II- Smulders te 's-Graveuhage. 

— Bij Kon. beslnit is aan J . Bcvderwcllen. op daartoe gedaan 
verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter over de reehtsgebou-
wen, gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten. 

— Bij Kon. besluit zyn benoemd tot landmeter 3do klasse by 
het kadaster I,. .1. Roborgh, A. X. Hamelberg, C. A. M. Ooster-
inuii. Th. I.. Kwisthout. allen adspirant-lundmeter; tot landmeter 
4e klnsse H. R. Pijls. J . .1. Boelofscn, (i. Gldcnzeel, A. G. Th. 
Deiicyn van Hoofwerll', P. J . P. Kater, J . W. ten Braak, allen 
adspirnnt-lnndmeter, en L. 1'. Lejjendeckers, thnus gediplomeerd 
land meter. 

— Bij den waterstaat in Xed.-Indië is t o e g e v o e g d : ann 
den chef der werken en opneming aan de Solorivier, de adspirnnt-
ingeuieur A. Perelaer en de benoemde opzichters 3e kl. Th, C, 

Ge way, .1. Swnving en A. R. Bloemhard; ann den ingenieur, 
belast met do opnemingen ten behoeve der irrigatie van de land
streek Sindnng Pitoe (Djokja), de ingenieur 3e klnsse .1. J . A . 
van Driveldt te Socrakarta. 

— De hoer A. van Vclzen, chef do bureau le kl. bij de Maat
schappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen te Arnhem, is be
noemd tot adjunct-inspecteur le kl . 

— De heer C'. N . Noppen van Paddenburg, ingenieur aan de 
Maatschappij „De Schelde te Vlissingen, is benoemd tot directeur 
der fabriek „Do Nederlandsclie Industrie" te Soernbaja. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn benoemd 
tot buitengewoon opzichter de hoeren J . II. den Hnrtog, bij het 
stellen der ijzeren deuren vnn de sluis te Andel on den bouw van 
een stoomkubelpont over hot Drongolensche veer, en W. de Zeeuw 
by dc werken van het Nooidhollamlsch kannal. 

— De hoer C. C. Schoonejongen. opzichter bij den dienst van 
weg en werken der I loll. Spoorwegmaatschappij, ter standplaats 
's (iravenhage, heeft met 1 Jan. den dienst met pensioen verlaten. 

— Tot adjunct-inspecteur 2e kl. bij de Staatsspoorwegen is be
noemd Jhr. t'. K. T. Kruijeuhoff. 

- - Benoemd tot leernar in het teekenen aan de II. B. S. te 
Veendain de heer ,1. van Voorthuysen te Amsterdam. Op het 
drietal waren, behalve do benoemde 'hoeren T. de Jong te Brielle 
en Lam te Amsterdam geplaatst, waarvan de eerstgenoemde 
verzocht niet in aanmerking te komen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B e k w a a m o p z i c h t e r - t e ekenaar . Adres don luit.-kol. 

oerstnanw. ing.. bureel der genie, Plantage-I.ijuhaansginclit 1, te 
Amsterdam. 

— O p z i c h t e r s over het bouwen in do gomeente Utrecht. 
Jaarwedde f700 a f 1000. Adres Burg. en Wotb. vóór 1 Januari. 
{Zie advert, in no. 1). 

— B e k w a a m s c h e e p s t e e k e n a a r . tegen goed salaris-
Adres uo. 158, .V. Rolt. ('tl. 

— H o o f d l c e r a a r voor de afd. Kunstnijverheid on het onder
wijs in stijl- en ornementleer aan de Academie van beeldende 
kunsten te 's-Gravonhage. Jaarwedde f1800. Inl. bjj den directeur 
Adres vóór 15 Jan. aan don secretaris Joh.Gram, Toussaintkade 60' 

C O R R E S P O N D ! ; X T1 E. 
De schryver van de briefkaart, hljjkons poststempel den 20n 

Dec. j.1. uit Amsterdam verzonden, wordt beleefdelijk uitgenoodigd 
zich bekend te maken. 

A D V E R T E N T I E S . Eu jong ARCHITECT, 
BECKER & BUDD1NGH. 
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practised ontwikkeld, 
jaren bij belangrijke en 

veelzijdige werken in 't bouwvak be
trokken, wenaclit z i c h te M N -
c i ë e r e n met een geves t igd 
co l l ega ; ook is hij geneigd deel
genoot te w o r d e n in eene met het 
vak in verband staande zaak of onder
neming. 

Schriftelijk onderhandeling onder 
lett. C. \V. Bureau van dit Blad. 

I, COLUMBIA'S GARBOUNEUM. 
| naar verbeterde recepten, o v e r t r e f t 
I andere soorten door zjino schoone bruine 
I kleur. Verkrijgbaar by G. J . P. V A N 
I S T R A A T E N , llouthamtelaai, Amsterdam. 

Assurantie Maatschappij 

Brand schade tegen 

D e van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Hoeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Ter drukkkerjj „Het Vaderland"; 
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voor België, bij vooruitbetaling „ n -5° 
voor de overige landen der Postunie, niet inbegrip van 

Nederlandsch-IndiC, bij vooruitbetaling „ 7-5° 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling „ io.— 

stratie: Hureau van De Opmerker, Van-Bylandtstraat 116, 's-Gravenhage 
I A D V K R T K N n o N per regel f 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor h-rt l)ewijsnommer 

Groote letters worden berekend naar plaat: uimte. 
Alionnementen voor advertentien tegen lage iarieven. 

" A K Z O N D K R L I J K I S O M M E R S met plaat / ' 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

NIKUWE KUNST. 
Sinds op dc eerste wereldtentoonstelling, die te 

Londen in 1851 gehouden weid, bleek hoe diep 
bouwkunst en kunstnijverheid gezonken waren, heeft 
het aan pogingen, om daarin verbetering te brengen, 
niet ontbroken. 

Bijna uitsluitend hebben die pogingen overal daarin 
bestaan dal men, zoo door het oprichten van scholen 
als door liet uitgeven van werken, de kunst van het 
verledcne trachtte, zij het dan ook maar in navol
gingen, te doen herleven. 

Deze pogingen zijn nu in zooverre geslaagd, dat 
de kennis van ornement- en stijlgeschiedenis nu 
tamelijk algemeen is geworden. Daar is geen behan
ger, geen meubelmaker, of hij heeft werken, gevuld 
met afbeeldingen uit alle mogelijke kunstperioden; 
daaruit kunnen de klanten kiezen, cn hun vertrekken, 
al naar het hun belieft, in Style Moycn-Age, of Re
naissance, of Henri den zooveelsten, I.odewijk den 
zooveelsten, Empire, enz. enz. doen inrichten. 

Is dit nu geen verblijdend resultaat? Maar er is 
meer. Allerlei oude voorwerpen worden zoo bedriege-
lijk nagemaakt, dat men ze haast van de echte niet 
onderscheiden kan en architecten bouwen in stijlen, 
zoo zuiver als men maar wil. /ij maken u. als gij het 
hun bestelt, een 1 ;e-eeuwsch kasteel, een I }e-eeuw-
schc kerk, een „Oud-Hollandsch" huis. Wie deed dat 
vroeger zoo goed? 

En toch, nu begint men luider en luider te ver
kondigen , dat dit alles niets te beteekenen heeft, dat 
het slechts dwaasheid is, zich op de kunstvormen van 
het verledcne te werpen. Wat zullen onze kleinkinderen 
ervan zeggen, dat men in 1830 (iricksch, in [840 
Romaansch, in i860 Gothisch, in 1870 [taliaansche 
Renaissance, in 1880 „( >ud-l lollandsch ", in 189O 
„Rococo" of welken anderen stijl dan ook als het eeltige 
ware beschouwde? Zij zullen ons uitlachen, en al 
even weinig eerbied voor ons hebben als een middel-

eeuwsch ridder voor een collega op een gemaskerd 
bal. 

Maar zijn er dan niet ook andere tijden geweest, 
1 dat men in navolging zijn heil zocht? Wat is bijvoor-
1 beeld de Italiaansche Renaissance , ja de geheele kunst 

der wedergeboorte, antlers geweest dan een poging 
0111 tie kunst der Romeinen te doen herleven. 

Zeker, zoo is het. Maar tic mannen der Renaissance 
kopieerden heel anders dan wij. Zij vonden slechts 
weinig voorbeelden en moesten die geheel uit de-
hand nateekenen en opmeten. Zij waren kunstenaars 
meer dan geleerden en lieten hunne verbeelding reeds 
aanstonds vrij spel. Ieder ornement, dit de leerlingen 
van Rafael in tie Thermen van Titus nateekenden, werkten 
zij onwillekeurig in hun geest om. Toen zij nu aan 
het beschilderen van de loggia's in het Vaticaan 
gingen, kreeg hun werk iets zoo oorspronkelijks, dat 
liet ten duidelijkste van de antieke werken onder
scheiden is. De behoeften der 16e eeuw waren geheel 
andere dan die der Romeinen. De Renaissance kunste-

1 naars begrepen dit en daarom is bij hen van slaafschc 
I navolging geen sprake. 

j Nu vergelijke men met deze wijze van werken eens 
j die, welke tegenwoordig in zwang is. De photographic 
I en tie telkens meer volmaakte reproductiewijzen, de 

gemakkelijke verkeersmiddelen zijn -/.tak geweest, 
dat dc nauwkeurigste afbeeldingen van alle kunst-

I werken, uit welk tijdperk dan ook, overal verspreid 
i zijn. Machinaal worden deze afbeeldingen voor de 
j meest verschillende doeleinden nagebootst en toege-
I past, waar dit maar mogelijk is. 

Ornementen, die vroeger uit de hand gemaakt, en 
! voor hun bestemming geschikt waren, kan men nu 
! machinaal vermenigvuldigen en ze aanbrengen, waar 
I men ze maar goed vindt. Zoodoende ontstaat de 
schijnbare rijkdom, dien de voorwerpen onzer heden-

I daagsche galanteriewinkels vertoonen, maar die met 
kunst niet het minst te maken heeft. 
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Men is er nu zoo aan gewend dat slechts historische 
-tijlcn recht van bestaan hebben, dat het ondenkbaar 
geacht wordt iets werkelijk nieuws te scheppen. Men 
wil niet erkennen, dat de moderne ijzerconstructies 
gelijk staan met de Grieksche zuilen, wier geheiligde 
vorm alle latere kunstperiodes met kleine wijzigingen 
hebben behouden. 

Maar men vergeet, evenals de heer Moolenaar in 
zijn onlangs verschenen werk, dat de Grieksche zuil 
het resultaat is van constructieve berekeningen, ge
grond op de eigenaardigheden van de steen 'als 
bouwmateriaal. De verhoudingen der Grieksche tem
pels, die ons nu zoo schoon schijnen, zijn evengoed 
het resultaat van practische overleggingen als onze 
ijzerconstructie. 

De hedendaagsche ijzerconstructeur kan de (iriek-
sche vormen niet gebruiken. Dat zijn werken toch 
een eigenaardige schoonheid kunnen hebben, is in de-
laatste jaren genoegzaam gebleken. Juiste, doeltref
fende constructies zijn altijd schoon. 

Vijfduizend jaar heeft men zich met zeer primitieve 
olielampen beholpen, later daarnevens ook met kaarsen. 
I )nze eeuw zag olielampen van telkens volmaakter 
constructie uitvinden, zag de gasverlichting ontstaan, 
leerde de petroleum kennen, het electrisch licht, het 
gasgloeilicht, en thans verloopt er geen jaar of nieuwe 
verlichtingsmethoden worden bedacht en toegepast. 
Dergelijke groote veranderingen zijn echter niet ge
paard gegaan met gewijzigde kunstopvattingen; de-
oude lampen en kaarskronen zijn tot dusverre slaafs 
gevolgd, ofschoon dit geen de minste zin had. 

Zoo zien wij hoe moeilijk het oude zich laat ver
dringen. Toch verbeeldt geheel Kuropa zich, wat de 
bouwkunst en de kunstnijverheid betreft, op den 
goeden weg te zijn. Doch die zoete waan zal den 
langsten tijd bestaan hebben. De overtuiging begint 
zich te vestigen dat zij , die in een gemakzuchtig 
navolgen en samenvoegen van oude motieven een 
rijke bron van bestaan hebben gevonden, als kunst-
nijveren niets te beteekenen hebben. 

De nieuwe constructieve vormen, die onze tijd heeft ! 
geschapen , eischen een afzonderlijke, echt moderne j 
behandeling. Hiervoor kunnen in de natuur tallooze 
motieven gevonden worden en van daar. dat het dan I 
ook een schrede op den goeden weg is, wanneer vele ; 

instellingen van onderwijs hunne leerlingen in de eerste | 
plaats met de natuur vertrouwd trachten te maken. 

De studie der historische stijlen doet meer kwaad 
dan goed. liet groote pak motieven, dat iedereen; 
met zich draagt, die deze studie met ijver heeft vol
bracht , kan niet meer afgeworpen worden; het is een j 
blok aan het been, dat alle vrije beweging onmoge
lijk maakt. 

Vele hedendaagsche kunstnijveren zien in de histo- j 
rische stijlen een welkome bron voor de meest ver- i 
schillende ornementmotieven. Zij hebben echter geen ' 
Hauw begrip van dc constructieve principes, waarvan 
iedere kunstperiode, beginnend met de oudheid en ! 
eindigend met de l,Sc eeuw, is uitgegaan. 

Hoe nu, de Rococo, de pruikenstijl, ging uit van j 
een constructief principe? Ja, zoo is het. Men onder-
zoeke maar eens, hoe b.v. het meubelwerk der vorige 
eeuw is samengesteld, hoe voor de gebogen lijnen 
van de eigenaardigheden van het hout partij is ge- | 
trokken, hoe lichtheid en stevigheid op onovertrelïelijke 
wijze daar te zamen gaan. En men onderzoeke dan 
eens de „I.ouis-XV" meubelen onzer hedendaagsche; 
fabrikanten, dan ziet men, hoe wel de uiterlijke' 
eigenaardigheden zijn nagebootst, maar hoe de de
gelijke constructie ontbreekt. 

Niemand zal zich (of het moest op het toonecl of 
I op een gemaskerd bal zijn) thans in een costuum uit 
I de i6e, 17e of 18e eeuw in het openbaar vertoonen, 
I Zelfs de dameskleedermakers, die zoo gaarne uit den 

voorraad van het verledene wat oprakelen, zorgen 
ervoor, dat de historische getrouwheid niet al te 

j groot wordt. Waarom moeten wij nu bij den bouw 
' en de inrichting onzer huizen de toonecl- en maske
radegewoonten volgen? Het is immers al te dwaas! 

Men moet het publiek beduiden, dat het dwaasheid 
I is, gaskronen te bezitten, die naar de ijc-eeuwsche 
; kaarskronen gekopieerd zijn; dat het nog veel dwazer 

is, kronen voor electrisch licht naar gaskronen te 
volgen, dat het van weinig beschaving blijk geeft, 
zich op zijn huisinrichting tl la Lottis den zooveelsten 
te verheffen. 

Maar men moet ook den fabrikanten, die voor de 
groote menigte werken, steeds voorhouden, dat het 
van hen afhangt, om de kunst betere wegen te doen 
bewandelen. Indien zij maar niet langer van hunne 
teekenaars en modelleurs eischen, hun getrouwe ko-
pien te leveren, komt de nieuwe kunst van zelf. 

RESTAUREEREN. 
In den laatsten jaargang van het „Zeitscluift für 

Bildende Kunst" komt een opstel voor over het res-
taureeren van gebouwen, geschreven door Max Schmid. 
den bekenden oudheidkundige te Aken Hebben wij er 
onlangs op gewezen, hoe men in Engeland meer en 
meer het noodlottige der hedendaagsche reslaureer-
woede begint in te zien, nu mogen eenige aanhalingen 
uit Schmid's opstel aangeven, hoe een Duitsch geleerde 
over de zaak denkt. Wij zullen ons best doen, zoo 
letterlijk mogelijk te vertalen, om de savciir van het 
oorspronkelijke te behouden; men ergere zich dus 
niet aan eventueele germanismen. 

„Restaurator en kunstverknoeier waren identieke 
begrippen voor I.crmoliei'f-Morelli, den bekenden 
kunstbeschermer. Inderdaad, ieder kunstwerk, dat aan 
een restauratie wordt onderworpen, verliest een groot 
gedeelte zijner bekoorlijkheid voor hem, wien het om 
genieten te doen is, verliest een nog grooter deel van 
zijn waarde voor den geleerde. 

„En toch, zoodra een kunstwerk door de verwoes
tende werking van tijd, weder, lucht en licht al te 
veel heeft geleden, wordt het onvermijdelijk de maag
delijke verschijning geweld aan te doen. Vroegere 
eeuwen deden dit zonder de minste gewetensknaging. 
Haar doel was niet, het kunstwerk voor de geleerden 
te bewaren, maar om het te verfraaien en op te 
knappen, telkens naar den smaak des tijds. Zoo werd 
de antieke groep van I.aokoön tot een werk der 
Renaissance omgeschapen, zoo werd Vcrrocchio's doop 
van t hristus, die zich thans in de Academie te Flo
rence bevindt, ten tijde van l.ionardo da Vinei, ge
heel overgeschilderd, ofschoon het niet waar schijnt 
te zijn, dat l.ionardo dit eigenhandig gedaan heeft. 

..De hedendaagsche kunstgeleerden betreuren dan 
ook de restauraties, door het voorgeslacht aan schil
derijen en beeldhouwwerken tot stand gebracht. Anders 
luidt hun oordeel over de vroegere herstellingen aan 
bouwwerken. Dier meenen zij dat, als dc veranderingen 
en herstellingen met smaak zijn geschied, deze veel 
tot het verlevendigen en de verfraaiing van het geheel 
hebben bijgedragen. Zoo zijn de oude ltaliaansche 
kerken tot ware musea geworden; de Gothische ge
bouwen werden door de meesters der Renaissance met 
fresco's beschilderd, later werden daar kapellen aange
bouwd in Barokstijl, of kerkmeubelen en grafteekens 
in de meest verschillende stijlen in geplaatst. Zoo 
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werd in den loop der tijden aan ieder beschikbaar 
hoekje een bestemming gegeven. 

„Zulke kerken bestaan er ook in Duitschland; maar 
hier heeft in de laatste jaren de hand des restaurators 
op mcedoogenlooze wijze huisgehouden; een zoo ruwe 
manier van doen zou bij geen beeldhouwwerk of 
schilderstuk meer geduld worden Wanneer een 
schilderij in een museum thans gerestaureerd wordt, 
zorgt de directeur wel, dat het origineel zooveel mo- I 
gelijk gespaard blijft. Ontziet de restaurator het werk , 
niet genoeg, dan worden van alle zijden stemmen 
van verontwaardiging gehoord Waar het beeldhouw
werken geldt, gaat men nu reeds zoover de opge
graven fragmenten tentoon te stellen, zoo als zij zijn; 1 
een bewijs daarvoor zijn de overblijfselen van het 
Pcrgamenisch altaar te Berlijn. Latere geslachten 
zullen ons voor deze zorg, aan oude kunstwerken 
besteed, dankbaar wezen. 

„Maar geheel anders is het met onze architecto- • 
nische restauratiewerken. Het nieerendeel der oude 
gebouwen is nog thans in gebruik en ook waar dit 
niet het geval is, moeten, om het verder voortbestaan \ 
te verzekeren, dikwijls ingrijpende werken worden on
dernomen Daarenboven zijn voor de hedendaagsche 
behoeften soms belangrijke vergrootingen of verande- ; 
ringen noodig. 

„Worden nu dergelijke werken zóó uitgevoerd, dat ; 
zij zich tot het strikt noodzakelijke bepalen, en dat 
zij het bestaande zooveel mogelijk ontzien, dan is 
daar niets tegen te zeggen. 

„Maar noodlottig, vooral voor kerkelijke bouw
werken, is de smaak voor streng historische juistheid 
geworden Het is, of het militairisme nu ook in de 
kunst is binnengeslopen. Alles moet streng in het ge
lid staan, iedere knoop moet gepoetst zijn, alles moet 
nieuw en frisch wezen , juist als ter gelegenheid van 
een parade. 

„Jarenlang hebben de dichters de bouwvallen be
zongen, wier dcor den tijd grijs geworden muren met 
mos en planten bedekt zijn. Het zal niet lang meer 
duren, of slechts uit die dichterlijke beschrijvingen 
alleen zullen tie ruïnen nog bekend zijn. De torens 
en muren worden nu overal blootgelegd, het ont
brekende bijgewerkt, alles netjes schoongemaakt, en 
zoo ziet men dan vormelooze torens met vervelende 
leien daken ter plaatse waar eens zooveel schilder
achtigs te zien was. 

„Al het kwaad, door de beeldenstormers begaan, 
zinkt daarbij in het niet. Altaren, beelden en schil
derijen werden toen wel uit de kerken gehaald, soms 
ook. vernield, maar die bewaard bleven, zijn nog 
altijd in hun ouden toestand. 

„Maar de restauratoren braken alles weg, wat zij 
niet passend achtten, torens, kapellen, en alles wat 
maar te bereiken viel en wat niet overeenkwam met 
de periode, die hun specialiteit was. Natuurlijk werd 
voor „stijlgerechte" vervanging gezorgd. 

„Het purisme der restauratoren vernietigt geheel 
het effect der interieurs. I loc lang zal nog de dwaze 
stelregel gelden , dat Renaissance. Barok en Rococo 

in een Romaanschc kerk alles 
Gothische kerk alles Gothisch 

dat 
een 

wijken moeten. 
Romaansch, in 
moet zijn? 

»De kunstwerken door het voorgeslacht met vro
men zin in de kerken opgesteld, (iod ter eere, en 
in de hoop, dat een ver nageslacht ze zou eerbiedigen, 
worden nu daaruit gehaald en naar musea verwezen 
. . . . omdat de stijl-ijvcraars ze onwaardig achten, 
op hun oude plaats te verblijven. De stijlkennis, 
eens als een lichtende fakkel begroet, is nu een ver

terend vuur geworden. Dc ware kunstkenners moeten 
nu hun best doen om dit vuur te blusschen, en dit 
hoe eer hoe liever. 

„Is een kerk gerestaureerd, dan wordt, als de 
middelen het veroorloven, een nog veel grooter zonde 
begaan door haar te polychromeeren, natuurlijk „in 
stijl". Of het effect van de beschildering schoon zal 
zijn, daarnaar wordt niet gevraagd. Waar de reiziger 
thans komt. in den Harz, aan den Rijn. in Noord-of 
Zuid-Duitschland, overal ziet men hardbeschilderde 
muren, gouden ornementen op vuurrooden grond, 
groene strepen op ultramarijn-blauwe zuilen. Ik wil 
hier niet onderzoeken of dc Gothische polychromie 
in de middeleeuwen werkelijk in zulke barbaarsche 
combinaties behagen schepte. Het schijnt mijevenwel, 
naar wat ik van middeleeuwsch werk gezien heb, dat 
dit een geheel ander karakter had dan de bonte pape
gaai-beschilderingen van tegenwoordig. 

„Maar gesteld eens, dat in de middeleeuwen werke
lijk een zoo smakelooze manier van beschilderen in 
gebruik ware geweest, wie kan ons dan dwingen, die 
smakeloosheid na te volgen? Wij richten nu overal 
teekcnscholcn op om der jeugd goeden smaak te leeren. 
Maar wat baat dit, als telkens weer het zoo ontvanke
lijk oog der jeugd in de kerken niets dan schreeuwende 
bontheid ziet ? 

„Dat er in de middeleeuwen geheel beschilderde kerken 
bestaan hebben, daarvan is het bewijs tot dusverre 
niet geleverd. De gevonden beschilderingen bepalen 
zich tot fragmenten en dit is ook zoo geweest, toen 
de kerken nog in welstand waren. Men liet de steen 
in het gezicht waar men kon, ja men versmaadde 
zelfs het pleisteren en witten in de middeleeuwen niet. 

„In Frankrijk is men reeds tot het inzicht gekomen, 
dat de totdusverre gevolgde wijze van restaureeren 
niet de juiste is. De kathedraal van St.-Ouentin, die 
als een voorbeeld van de vroegere manier kan gelden, 
vergelijke men eens met de kathedraal te Laon, waar 
thans op een geheel andere wijze gerestaureerd wordt. 
Het zou te wenschen zijn, dat ook aan Duitschland een 
dergelijke verandering ten goede kwam. 

.. Maar de ideale toestand zal pas bereikt wezen, 
als aan het restaureeren, \\OÏ dan ook, een einde is 
gekomen, als men den e.rwaardigen gebouwen van het 
verledene hunne schilderachtigheid laat. de patina der 
eeuwen respecteert en slechts daar herstelt, waar het 
onvermijdelijk is." 

Hier ziet men nu, hoe een Duitsch geleerde van 
gezag over het restaureeren oordeelt. De toestanden 
in Duitschland en hier verschillen. Maar toch zijn ook 
hier oude kerken, voor zoover zij in het bezit der 
Katholieken bleven of terugkwamen, op de bontste 
wijze „gepolychromeerd", toch is de westelijke mid
dentoren der St.-Servaaskerk te Maastricht, als niet 
„in stijl", gesloopt, en door een anderen vervangen, 
toch is het wegbreken van het Bossche osaal niet de 
eenige zonde, die de Nederlandsche puristen op hun 
geweten hebben. 

Ware het niet, dat de Protestanten zich daartegen 
zouden kanten, iedere kerk, die daarvoor maar in 
aanmerking kon komen, zou worden beschilderd met 
de bontste kleuren Van het opknappen van ruïnes 
heeft men ook hier een handje; Brederodc worde 
hier alleen maar genoemd. En dan De Haar! Het 
Oudheidkundig Genootschap vestigde indertijd de 
aandacht van den Baron van Zuyleti op de voort
durende verminkingen, waaraan de bouwval van zijn 
stamslot blootstond. Beterschap werd beloofd en. . . . 
nu wordt het geheele slot, keurig netjes weer opge-
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bouwd. (If de heeren van Oudheidkunde ook raar op 
hun neus gekeken zullen hebben, toen zij zagen, wat 
hun bescheiden verzoek had uitgewerkt! Zij zijn toen 
waarschijnlijk zoo ontmoedigd, dat zij het verstandig 
hebben geacht, in zake de Grafelijke Zaal in Oen 
Haag maar het zwijgen te bewaren, voelende dat 
geen monument, zoolang de heeren Cuypers en De 
Stuers tot de levenden behooren, zijn lot kan ontgaan. 

BOEKBEO< iRDKELING. 
Noord-I lollandsche Oudheden , beschreven 

en afgebeeld door J. van Arkel en A. 
\V. Weissman, uitgegeven vanwege het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
te Amsterdam. 

Ten Brink c< De Vries, 1895. 

Verliepen er drie jaar tusschen het verschijnen van 
het eerste stuk en het eerste gedeelte van het tweede 
stuk van dit werk, thans gaat de uitgaaf vlugger. Na 
ruim één jaar toch , ziet nu ook het tweede gedeelte 
van het tweede stuk het licht. 

Men weet dat deze uitgave beoogt liet geleidelijk-
tot stand brengen, voorde provincie Xoord-Holland, 
van een inventaris der thans nog aanwezige oude 
bouwwerken. Het Koninklijk Oudheidkundig Genoot
schap werd daartoe in staat gesteld door een subsidie 
van de Provinciale Staten. Hoe nuttig dit werk is, 
blijkt het best daaruit, dat de in het eerste deel op
genomen kerk van Schagcn onlangs geheel verwoest 
werd; nu zijn evenwel de bijzonderheden van dit 
hoogst belangrijk monument voor het nageslacht be
waard. 

De gemeente Haarlem neemt het grootste deel van 
het thans verschenen stuk in. De St.-Bavokerk wordt 
natuurlijk uitvoerig behandeld; zij is geïllustreerd met 
een gezicht van binnen, een kraagsteen in de Celle-
broederskapel, een portiek aan de oostzijde, een ge
zicht op het gebouw van het zuidwesten, een gezicht 
in den kooromgang en verder met afbeeldingen van 
de triforiumopeningen in het koor (waarbij ook het 
portret van den heer Van Arkel). van de banken en 
liet hek in liet koor, van een gedeelte van het voor
malig hoofdaltaar, van verscheidene zerken en graf-
teekens en van den koperen lezenaar in het koor. 

1 )e Bakenesserkerk is weergegeven gezien van het 
noordoosten. de St.-Janskerk daarentegen van het 
zuidoosten, terwijl afzonderlijk nog eens het portiek 
aan de oostzijde is afgebeeld. De fraaie toren der 
St.-Anna- of Nieuwe kerk te Haarlem heeft stof voor 
twee illustraties geleverd. Men hoekje van de voor
malige sacristie der Begijnhofskerk geeft ons een 
denkbeeld van den schouw en het zeer eigenaardig 
houten gewelf in Gothischen stijl, die dit vertrek nog 
bezit. 

Dat ook het raadhuis, het voormalige paleis der 
graven van I Iolland, veel stof tot illustratie zou op
leveren , was te verwachten. Wij zien het gebouw van 
de noordzijde en van de oostzijde; verder wordt ons 
de groote zaal 1 n de raadszaal afgebeeld, terwijl ook 
verscheidene laat-Gothische details de teekenstift der 
beschrijvers in beweging hebben gebracht. 

Van andere openbare gebouwen zijn algebeeld: de 
kruisgang van het voormalig Predikheerenklooster, de 
Amsterdamsche poort, de Hoofdwacht, de zuidelijke 
gevel van de Vleeschhal, de Waag, twee poorten en 
de achtergevel van den Ouden Doelen, de poort van het 
St.-Elisabeths-gasthuis , de poort van het St.-Barbara-
gasthuis, de poort van het Huis van Bewaring, van 
het Frans I.oenen-hofje, van de Bank van Leening, 

van het Coomanshofje (waarbij het portret van den 
heer Weissman). Tot slot komen afbeeldingen van 
velerlei gevels en onderdeden daarvan. 

Wat in de andere gemeenten , die in het deel op
genomen zijn, voorkomt, staat natuurlijk bij het te 
Haarlem gevondene achter. Toch zijn de af beeldingen 
van de kerk te Heemstede, van het daarin aanwezig 
grafmonument, maar vooral die van het voormalig 
huis te Heemstede, uitermate belangrijk. 

De tekst is uitsluitend beschrijvend, niet critisch : 
ook historische bijzonderheden zijn niet gemeld, of
schoon aan het einde van het deel eenige werken 
worden opgegeven, waar men die vinden kan. De 
afbeeldingen zijn allen reproducties door zincographie 
van penteekeningen; de uitvoering ervan is zeker niet 
minder zorgvuldig en smaakvol dan in de beide 
vroegere deelen. 

Nu wij den Noord-Hollandschen inventaris langza
merhand zijn voltooiing zien naderen , dringt zich de 
vraag op, wat er in andere provinciën gedaan wordt. 

I Iet maken van den inventaris bleek tot dusverre 
slechts mogelijk voor één provincie en dan nog slechts 
door de belangelooze medewerking van twee archi
tecten-archeologen. De uitgave op onbekrompen schaal 
is een gevolg van het subsidie der Provincie. 

Verleden jaar wilde de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst het maken van een inventaris van de 
thans nog aanwezige belangrijke Ncdcrlandsche bouw
werken, ontstaan van af de vroegste tijden tot in de 
laatste jaren der vorige eeuw, ter hand nemen. Toen 
vond in sommige afdeelingen de van het hoofdbestuur 
uitgaande oproep weerklank en met prijzenswaardigen 
ijver verklaarden zich hier en daar afdeelingsleden 
bereid om aan het werk te gaan. 

Wij wezen toen op de groote linancieelc offers, aan 
een dergelijke onderneming noodzakelijk verbonden. 
Wij raadden toen der Maatschappij aan, om, evenals 
het Oudheidkundig Genootschap, in zelfbeperking 
haar heil te zoeken en zich b v. voorloopig te be
palen tot het bewerken der provincie Utrecht, die 
door hare centrale ligging, haar geringen omvang en 
de talrijke monumenten, waarop zij bogen kan, voor 
een inventaris zeker in de eerste plaats in aanmerking 
mocht komen. Wij meenden dat, — wanneer het der 
Maatschappij mocht gelukken voor de provincie Utrecht 
tot stand te brengen, wat door het Oudheidkundig 
Genootschap voor Noord-Holland is verricht, zij dan 
zeker met groote voldoening op haar werk zou mogen 
terugzien. Wij gaven den raad voorloopig slechts aan 
één provincie de krachten te beproeven. omdat wij 
vreesden, dat het toen beraamde plan, om het ge
heele land op eens te behandelen, niet voor verwe
zenlijking vatbaar zou blijken. 

1 loe staat het nu met de zaak ? 1 leeft de Maat
schappij reeds bij de L'trcchtsche Staten om subsidie 
aangeklopt ? ol heeft zij, na rijp beraad, van die aan
vrage afgezien, wetende dat haar linanciëele, artistieke 
en wetenschappelijke krachten voldoende zijn om 
zonder hulp van buiten een standaardwerk te leveren? 
Of is er soms nog niets gedaan en heeft de berg 
een muis gebaard en is het inventaris-plan niets andere 
geweest dan een dier nootjes, welke het hoofdbestuur 
af en toe noodig vindt om aan de afdeelingen te kraken 
te geven om ze zoet te houden? Maar dan heeft de 
lekkernij haar doel gemist, want de afdeelingen worden 
steeds oproeriger. 

Is dit laatste het geval en komt er dus van den 
inventaris der Maatschappij niets, dan zal de teleur
stelling van alle ernstige kunstbeoefenaars groot zijn, 
en zal door het mislukken van het goede plan aan 
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het prestige der Maatschappij een oiiherst -Ibart- slag 
worden toegebracht. 

Wij hopen ondertusschen het beste en spreken den 
wensch uit dat het ons nog gegeven zal zijn, den 
inventaris der Nederlandsche monumenten, vanwege 
de Maatschappij samengesteld, aan te kondigen met 
hetzelfde genoegen als ons thans die van het Oudheid
kundig Genootschap geelt. 

Het thans verschenen deel der Noord-I lollandsche 
oudheden geeft, als de vroegere, blijk van veel nauw
gezetheid en onderzoek; als het den heeren Van Arkel 
en Weissman nog eens vergund zal zijn hun werk te 
voltooien, zal het een waar monument wezen, dat aan 
het nageslacht getuigenis zal afleggen, hoeveel voor
werpen van kunst en oudheid op het einde der 19e 
eeuw nog in de provincie Noord-! Iolland aanwezig 
waren. 

Ieder deel is voor f 2.50 in den handel verkrijg
baar; een prijs, die zeker niet hoog mag worden ge
acht, als men bedenkt hoe rijk het werk geïllustreerd 
is. Het ie stuk bevat: Aartswoud, Abbekcrk, Andijk, 
Avenhorn . Barsingerhorn, Benningbroek , Berkhout , 
Binnenwijzend, Bovenkarspel, Broek op Langendijk, 
Burgerbrug , Dirkshorn , Eenigenburg , Enkhuizen , 
Grootebroek, Grosthuizen, Harenkarspel, Haringhui-
,:en, Hauwert, Hem, I lensbroek, Hoogkarspel, Hoog
woud, Hoorn, Koedijk, Kolhorn, Lambertschaag, 
Lutjebroek, St.-Maarten, St.-Maartensbrug, Medem-
blik, Midwoud, Nibbixwoud, Nieuwe Niedorp, Noord-
Scharwoude, Obdam, < tosterblokker, < tosterlcek, Oost
woud, Opmeer, Opperdoes, Otcrleek (le gedeelteI 
Ouddorp, Oudedijk, Oude Niedorp, Oude Sluis, Oud
karspel, St.-I'ancras, Schagcn, Schagerbrug, Schar-
woude. Schellinkhout, Spanbroek, Sijbekarspel, Twisk, 
L'rsem, Valkoog, Veenhuizen, Venhuizen, Wadway, 
Warmenhuizen, Wervershoof, Westerblokker, West-
woud, Wieringerwaard, Winkel, Wognum, Wijdenes, 
Zuid-Scharwoude, Zwaag en Zijdewind. 

In het le gedeelte van het tweede stuk komen 
voor: Akersloot, Alkmaar, Anna l'aulowna, Assen-
deltt, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, C'allantsoog, 
Castricum, Driehuizen, Egmond-Binnen, Egmond-op-
den-IIoef, Kgmond-aan-Zee, Graft. Oost-Graftdijk, 
West-Graftdijk, Groet, Heemskerk, Heilo, Helder, 
Huisduinen, Jisp, Koog-aan-de-Zaan, Oostknollendam. 
Krommenie, Krommeniedijk. I.immen, Markenbinnen, 
Oostzaan, Oterleek (2e gedeelte) Overveen, Petten, 
De Rijp, Santpoort, Groot-Schermer, Zuid-Schermer, 
Schertnerhorn, Schoorl, Uitgeest, Velsen, Westzaan, 
Wormer, Wormerveer, Wijk-aan-Zec en Duin. Zaan
dam en Zaandijk. 

Het thans verschenen 2e gedeelte, waarmede het 
tweede stuk voltooid is, houdt in: Haarlem, Heem
stede, Bennebroek, Zandvoort, Spaarnwoude, Halfweg, 
Spaarndam , Schoten , Haarlemmermeer. Sloten, SIo-
terdijk en Aalsmeer. 

Naar wij vernemen, zal het volgende deel bevatten 
de plaatsen van Waterland als: Beets, Schardam, 
Beemster, Oosthuizen, Elersheim, Warder, Middelie. 
Kwadijk, Purmerend, Wijde Wormer, Ilpendam, I'm-
merland, Kdam, Volendam, Katwoude. Monnikendam, 
landsmeer, Watergang, Broek in Waterland, Zuidcr-
woude, l'itdam, Ransdorp. Holijsloot, Durgerdam, 
Schellingwoude, Nieuwendam, Zunderdorp en Buiksloot. 

Daarna komt Gooiland aan de beurt, terwijl ein
delijk Amstelland met de Xoord-l lollandsche eilanden 
het.slot zal vormen 

GEKNOEI BIJ AANBESTEDINGEN, 
liet heeft ons niet gebaat of wij, door aan de 

redactie van De Aannemer een viertal vragen ter 
beantwoording voor te leggen, getracht hebben de 
discussie over het Haarlcmsch geval tot de hoofdzaak-
terug te voeren. Die redactie blijft bij haar tactiek, 
om een beslissenden slag te vermijden, bevreesd als 
zij natuurlijk is om het onderspit te delven. 

Veldheeren, die haar in deze wijze van oorlogen 
zijn voorgegaan, hebben daardoor soms wel hun doel 
bereikt om den vijand af te matten, doch zij hebben 
daarbij luttel lauweren geoogst. 

De door ons gestelde vraag, of zij de handelwijze 
der Haarlemsche aannemers goedkeurde, heeft zij 
althans niet in toestemmenden zin beantwoord. Dit 

] geeft ons hoop, dat zij het devies, hetwelk aan het 
[ hoofd van het blad staat „onze instellingen aan te 
passen aan de groeiende behoeften en veranderde 
omstandigheden van onzen tijd is ieders taak" niet 
als een doode letter zal beschouwen. < >nze tijd heeft 
vóór alles behoefte aan eerlijkheid, aan eerlijkheid in 

I den hoogeren zedelijken zin van het woord. De mee
ning dient bestreden, als zou alles eerlijk zijn. als 
het iemand maar niet met den strafrechter in aan
raking brengt. 

Worden nu de aannemers-instelling. 11 aangepast 
aan die steeds groeiende behoefte aan eerlijkheid, 

! dan komt de veredeling en verheffing van den aan-
j nemersstand vanzelf. Maar geschiedt dit niet, en meent 
i men dat er voor aannemers een andere moraal moet 
bestaan dan voor het overige menschdom, dan zal 

1 zelfs de Aannemersbond niets uitwerken. Adeldom 
j legt verplichtingen op; schrikt men voor het vervul
len van die verplichtingen terug, dan is er weinig 

! hoop, dat men als tot den werkelijken adel behoorende, 
zal erkend worden. 

P R I J S V R A G E N 
F R ! E S C 11E B O I W K R I N G . 

De prijsvraag voor een protestantsche dorps
kerk, oorspronkelijk uitgeschreven door de afdeeling 
„Leeuwarden" van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, (zie de vergadering van ; 1 < Ictober 
jl. op bladz. 358), werd door de nieuw opgerichte 
vereeniging „de Friesche Bouwkring" overgenomen. 
Tot leden der jury zijn benoemd de herren: I. E . G . 
Noordendorp, architect, A. C. Blevs, bouwmeester, 
beiden te liussum, en II. Moen G.l'z., architect, te 
Amsterdam. 

A R C I I I T E C T L - R A E T A M I C I T I A . 

()p het laatst van November werden twee buiten
gewone prijsvragen uitgeschreven, waaraan alleen leden 
van het Genootschap konden deelnemen en wel 

A. Hoofd- of Titelvignet voor het week
blad „ A r c h i t e c t u r a " , en 

B. Vignet voor den Kalender van 1896. 
(>p eerstgenoemde vraag zijn acht antwoorden in-

j gekomen en is aan dat onder het motto „ \ . " van 
den heer K. de Bazel, de prijs toegekend. 

( >p de tweede vraag we d slechts een antwoord 
i ingezonden en wel door den heer J. [,. M. I.auweriks, 
I waaraan de uitgeloofde prijs gegeven werd. 

Het Genootschap heeft weder twee prijsvragen 
uitgeschreven en wel 

1. II ui ten deur eener stadswoning. 
2. Houten bloempotstandaard. 
De tijd van inlevering der antwoorden is respec

tievelijk op den eersten en den laatsten Maandag van 
Februari 1896 en de prijs op /' 12.50 gesteld. 
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M A A T S C H A P P I J roi I I E V U R D E K I X C ; D K R Hm W K U X S T . 

Op dc prijsvragen, in 1 8 9 5 door de Maatschappij 
uitgeschreven, zijn de navolgende antwoorden irge-
komen, als: 

Acht op liet o n t \v er p voor een v o l k s h u i s , 
onder de motto's Driehoek waarin cirkel (lï^uur); M. 
I V ; Drie cirkels (figuur); Al l Right; Gelria; In haast: 
I). en I irand. 

I wee op het o n t w e r p voor een K c r e b o o g , 
gemerkt ..Nederland" en „Scepter en Kroon" 

Kén op het o n t w e r p van een s t a l d e u r onder 
liet motto Kenvoud. 

l i O 1 W K A I. K X 1» K H. 
(Ingezóndi n) 

Xn wij hot jiuir lK!Mï zyn ingetreden, is ook onze trouwe gids 
„dc Bouwkalender" voor dat jaar weder verschonen, en heb ik 
mij. zeker met velen, dorp-lijk exemplaar doen toekomen. 

Met verwondert mij zoor. dat in de „Personalia" onder do ko
lommen Opzichters van tien Waterstaat en hij do Staatsspoor
wegen namen van ambtenaren voorkomen, die sedert Juni lsüÖ 
overleden, gepensiooneerd. ontslagen of verplaatst zijn. 

Wil de Bouwkalendor aan het doel beantwoorden, waarvoor 
hij gebezigd wordt, dan moot vooral dc Personalia juist zijn en 
niet, Kooaln het mot de rMemorandum" _oi: jaar in jaar uit 
hetzelfde geven. 

Hot is daarom iu hot algemeen belang wensehelijk. dat de 
uitgever eene zeer juiste mutattestaat lijjboude, opdat dc woorden 
„Onze trouwe <Üds" gehandhaafd kunnen blijven. II. 

M A A T S C H A P P I J T O T BK V O R D E R I N G D E R 
D E R B O U W K U N S T . 

In antwoord op den brief, waarbij Dr. I'. J. 11. 
Cuypers zijn ontslag heeft genomen als lid van de 
Maatschappij tot bevordering der Houwkunst, heeft 
het Hoofdbestuur dier Maatschappij het volgende aan 
Dr. Cuypers geschreven: 

Aan den WelEdel Zeer Geleerden Heer 
l>r. P. J . II. Cl'VCKltS, Amsterdam. 

Ihit de gegronde eiitiek. in zake restauratie van historische 
monumenten, op het beleid van bet Hoofd der Afd. K. en W. 
sedert de twintig laatste jaren (en vervat iu ons adres aan de 
Tweede Kamer over dr Orafelijke zalen, met de strekking waar
van de meerderheid dier Kamer zich heeft vereenigd), u moest 
ontstemmen, zal zeker geen verwondering wekken bij ben, die 
uwe persoonlijke verhouding tot den Rctcndnris Jhr. Do Stoers 
en tot de Afdeeling K. en W. kennen. 

Ken critiek op dat beleid is deels ook een critiok op uwe 
werkzaamheid op dat gebied. 

Wij zouden dan ook uw schrijven van 27 Dcc. j 1, voor ken
nisgeving kunnen aannemen, ware bet niet, dat door uwe groote 
ontevredenheid over ODS laatste optreden -ij u hebt laten ver
leiden, zoowol omtrent onze Maatschappij als omtrent onze per
soonlijke bedoelingen, geheel onjuiste beweringen ter neer te 
schrijven en in de dagbladen alom te doen verspreiden. 

In don aanhef van uw brief zegt gïj: „Eene meerderheid in 
uw ..Bestuur, die dank zij der gebrekkige wetgeving dier Mij. zicli 
sinds jaren heeft weten to handhaven en mot vriendjes aan to 
vollen' enz. 

Wij teekenen bierbij aan. dat gij van bot jaar 1870-1S73 nis 
Bestuurslid, van 1881-1887 als "Onder-voorzitter, en in l.s*8 als 
Voorzitter, dus gedurende t i en jaren, deel hebt uitgemaakt van 
ons Hoofdbestuur en dat gedurende al dien tijd door u geen 
pogingen zijn aangewend om onze vermeende gebrekkige wet
geving ten aanzien van Bestuursverkiezing te verbeteren. 

Wij herinneren u aan Art 17 der wet: „jaarlijks na afloop 
.dor .Meivergadering treden t w eo. en om de vier jaren d r i o 

..leden van het Bestuur af' zij zijn slechts voor de eerste maal hor-
,.kiesbaar", en aan Art. IS: ..De Voorzitter wordt jaarlijks door 
„de Algem. Vergadering die in Mei samenkomt, uit de Ifcstuurs-
..leden gekozen'", — zoodat do leden jaarlijks over bet beleid 
van het hestuur eon oordeel kunnen uitsproken. • IJ»-* Hoofdbe
stuur bestaat uit *.i leden i. 

Dit wat onze Maatschappij betreft. 
En wat aangaat uwe geringe waardeering van mis persoonlijk 

en van onze 21 bekende vakgennoton (onderteokonaurs van hot 
adhesic-adres) zijn wy de mocning toegedaan: dat zelfs do door 
u genoemde: ..Personen die zelve onze monumenten nooit grondig 
,bobben bestudeerd en voor hun behoud of herstel niets hebben 
verricht", niettemin oen juist oordeel kunnen hebben over eene 
gezonde o p v a t t i n g , die bij bet restaureeren van bouwwerken 
moet worden gevolgd, zonder . . h a r t s t o c h t e l i j k " nóch 
a f g u n s t i g " te zijn. on dan zeker nltyd vele vakgenooteu tin 

casu bouwkundigen) bereid zullen vinden om uan hunne nteening 
openljjk adhesie te scheuken. 

Ons adres beoogde het uitspreken van een billijken wenach 
in het belang van do Bouwkunst en van bare beoefenaren, en 
wees op de noodzakelijkheid: ,.dat het onderhoud en do instand
houding van cle historische „monumenten en gehouwen voortaan 
„worden toevertrouwd aau meerdere personen, die in onderling 
overleg werkzaam zijn". Het Hoofdbestuur blijft dan ook het oo^ 
gericht houden op de daden der Kcgeoring in deze. 

Wij erkennen met u hot goede dat Jhr. De Stoers hoeft tot 
stand gebracht en willen don oigonaardigon toon van uw schrijven 
op rekening stellen van uw gevoel van groote erkentelijkheid 
jegena den man. die twintig jaren lang door zijn groote* invloed 
u in de uitoefening van uw kunst zoo krachtig heeft gestouud. 
Doch wat te zeggen van uwe persoonlijke schriftelijke uitnon-
diging aau tal van onze loden, om vóór BI Hoc. j 1. hun lidmaat
schap op te zeggen, gedaan door u. den Oud-voorzitter, die dc 
Maatschappij wilt treffen voor een handeling. die gij iu haar 
Bestuur afkeurt'i 

A m s t e r d a m . I Januari !*!»(>. 
//et I/fofdées/unr van d, Maatschappij M 

bevordering der Bouwkunst, 
('. Mi VSKKN . / 'oorzitter* 
C T. J . hot is UiKiiKtt, Secretaris* 

ARCHITECTTRA KT AMICITIA. 
(ieivone vergadering <«ƒ Woensdag 8 Jan. it. 

Nadat de vergadering bij afwezigheid van den voorzitter geopend 
was door den hoer Van de Sluijs Voor, werden do notulen gelezen 
en goedgekeurd. Hierna werden als buitenlid te Pretoria aange
nomen ilo hoeren II. Sjeniorink on H. Rutgers. Hoogst interessant 
was de nu volgende lozing van tien heer O W. Nijhoti" over een 
en ander uit de geschiedenis der Japunseho kunst. Spreker be
handelde in hoofdzaak de verschillende schildersscholen met de 
meest verdienstelijke schilders, en eindigde met eene verhandeling 
over Japansche ceramiek, toegelicht door eene zeer mooie ver
zameling reproducties van verschillende Japansche teekeninyen. 
borden, vazen, enz. 

Herkozen werden vervolgens met algemeene stemmen de heeren 
J . A. van do Sluijs Veer als penningmeester on A. Ö. Zïnsmcister 
als 2de secretaris, terwijl dc heer W. Kromhout ('zn. weder uit 
bet bestuur als voorzitter aangewezen word. 

De heer H.O.Jansen werd bij acclamatie henoemd tot redacteur 
van ..Architectura", welke benoeming aangenomen werd. 

Vervolgens werden geïnstalleerd dc toegetreden adspirant-ledeu 
en als zoodanig voorgesteld dc lieer J . L. Pot. 

Goedgekeurd word een voorstel van de Vereeniging ..Amster
dam Voorwaarts" betreffende do verhuur van liet genootschap-
lokaal aan deze vereeniging voor 12 vergaderingen ad f50.— te 
zamen en f4.— voor elke extra-vergadering. 

Niets meer aau de orde zijnde, werd 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 . 
AMSIIIIIIWI. Volgens verschillende dagbladen wordt het als zeker 

beschouwd, dat do boer J . van Hasselt, ingenieur der Duinwuter-
maatschappij, zal optreden als directeur der gemeentelijke duin
waterleiding, al zal de beslissing eerst vallen nadat do zaak der 
leening beklonken en omtrent onderscheidene punten vun onder
geschikt belang overeenstemming verkregen zal zijn. 

De Utrechtsehe vereeniging, die onder den naam: K'unst 
toegepast o/> Boekbanden, daar-tor-stedo is opgericht, stelt zich voor 
in verschillende steden exposities te houden, die uitsluitend aau 
toegepaste kunst op boekbanden gewjjd zullen zijn. 

De eerste expositie zal den 13u dezer in.de kunstzaal van bet 
Stedelijk Museum te Leiden gehouden worden en belooft interes-
Bant te zullen zijn. 

llwniKM. In hot jaarverslag over Is'.tö van den Arbeidsraad 
voor bouw- en aanverwante vakken tv Haarlem en aangrenzende 
gemeenten, is eene memorie opgenomen inzake hot wetsontwerp 
lot oprichting van Kamers van Arbeid. 

W \t;i;xiM;i;N. Do Gemeenteraad hooft oen nader voorstel tot 
bet overnemen van de bestaande gasfabriek met 12 tegen I 
stem verworpen, zoodat een nieuwe fabriek zal gebouwd worden. 

— Toen wij in het voorgaande nonituer, bij de toezending der 
plaat van de dubbele villa, een paar regelen tot toelichting 
schreven, verzuimden wij ervan melding te maken, dat de 
daarvoor gebruikte gebouwen steen gefabriceerd en geleverd werd 
door de hoeren Van de Pol en WiCKOp, eigenaars van do fabriek 
voor bydro-zandsteenwerken te Utrecht. Belangstellenden kunnen 
zich in 'de f iroot-Hortoginnolaan te 's-Oruveiihngo van de deugdelijke 
bewerking overtuigen. 

P i : R S O X A I. 1 A. 
— By don Waterstaat in Ned.-lmlié' is: 
b e n o e m d : tot ing. 2e kl. en toegevoegd aan den chef der 

werken en opnemingen aan de Solorivier. Iv Gerst, ambt. op 
non-aciiviteit. laatstelijk die betrekking bekleed hebbende; 

n ve r g o p I a a t s t naar do res. Japara, de ing. der 8e kl- J . 
I'. Ounnt en naar Demak. de aan den chef der irrigatie-afdeeling 
Serang toegevoegde ing. 2e kl. K. A. van Arekoii: 

t o e g e v o e g d aan don chef der irrigntie-afd Brantas, met 
Kodiri als standplaats, de ing. 2e k l . . R. van den Broek, met 
Modjokerto als standplaats, do cpz. Se kl. I,. J . Rcuueker. 

— Tot directeur dor gasfabriek te Batavia dor „Xed.-Ind. Gas-
Maatsehiippij" is benoemd do boor t.'. o. Beu relink to Tegal, 
oud-inspecteur dor gasfabriek te Leiden. 

— De heer O. F. Beniner, bouwkundige te Dordrecht, is tijde
lijk belast met oen gedeelte van hot onderwijs in het bouw-en 
werktuigkundig teekenen aan de Burger-Avondschool aldaar, 

— Bij resolutie van den Minister van Financiën zijn. met in
gang van I Eebrusri ISiMl, benoemd tot adspiraut-lamlineti'r van 
bot kadaster: II. A. do Wal te Deventer, J . II. J . Hnuheu te 
Haer. O. S. Neuteboom te Veendam. J. II. Smeets te Schiedam: 
C. A. Strtiijk. te Ziitfeu. .1. I'. A. van li lessen te Ziitfeu; J . Z. 
Kerkhui!' te Amersfoort; J. D. Krijgsman, to Oud-Beierland; J . 
A. Soer te 's-Gravenhage; J. II. Rueveii te Horn; I'. A. I, Kater 
re Roermond; B. <L Decides te Rotterdam; A. Buning te Assen; 

H. B. tie Korvor te Vlaardingon en A. Kriebel te Hoorn. 
— De beer J . van Voorthuijseii, to Amsterdam, beeft voor 

zijne benoeming tot leoraar in hand- en reehlynig toekonen aan 
de hoogcre burgerschool en burgeravondschool te Enkhuizen 
bedankt; daarvoor is alsnu benoemd do hoer D. Lam te Amsterdam. 

— Volgens de iVieunv Rotterdamscke Courant is ter gelegen
heid van bet eeuwfeest van het ..Institut de France1' bevorderd 
tol officier van het Legioen van oor Dr. P. J . II Cuvpers. 

. o 
_ Te Purmerend is in den ouderdom « « IS> jaren « g j * " 

,k- heer P. Slager, gemeente-architect. De overledene bekleedde 
deze betrekking gedurende meer dun veertig jaren. 

_ Tc Anutordam is de hoer II. Ton Olahn Jr.. 
de fabriek „ „ de Gebr. s„.,k te Hengeloo, op M-iarurenleeftijd 
overleden. 

V A i ' A N T E H I T K K K K I X I I K X . 
\ i e r o r v u r e n i> o n \v k u n d i g e o p / i <: li r e r s. A (iron 

met i>|>£nve vnn leoftgd en uitgevoerde werken, under letter It 
hij den boekh. II. I.. Smit te Hengelo (O.). 

— L e e r u u r in li e i r e e h t I ij n i g tee k e n e n min de 
liur<;ernv<>n<lselioi>l te Dordrceht. Jaarwedde I' 41111. Adres seere-
tarie der gemeente Dordrecht, vóór 2- Januari 

Onde r w ijler in 1 1 o o iu w e r k t u i k n n d e e n r e c li t-
I j j n ig v a k t e e k e n e n aan smeden en bankwerkers aan de 
A mbachtsschool te Dordrecht. Jaarwedde f 500 ii I 600. Adres 
vüor ü Jan, nun den directeur 11. .1. vun Dijke. te Dordrecht. 

- O i> ï i c h t e r-1 e e k e n a a r te 's-(lrnvenlia^e. A.lres lett. 
(i . M. 1I7Ö, .N ieuws v. d. Dag , 

- - Ondc rwj j zc r in Int rech 11 ij n ig t e e k e n e n . voorzien 
ran de noodige acte vun bekwaamheid, om 3 avonden in de week 
2 uur les te geiOl). Adres lett. T. II. 171, Xinavi v. ./. /'.;,. 

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , 

l'iiictisch ervaren, met de best? aan
bevelingen van RH. Architecten, y.oekt 
i i l a ; i t « i i i e Ailres :i 11. Bureau van 
dit Klail, onder lett. II. I.. 

H.B. Architecten en Aannemers. 
Ken TI MM i'.KM.VN . I.ekeml nut 

bouwkundig teekenen, zag zich gaarne 
zoo spoedig mogelijk geplaatst als 

TEEKENAAR 
op een kantoor ol' dergelijk. Ilr. fr 
No. '.'li ml. Boekh. A, VAN HOOG
STRATEN en ZOON, Den Haag. 

AANBESTEDING 
0|) IMiiMlIng llen 21 .1 si II n :t i-i 

e. I... des namiddags '2 uur (Green
wich), zal iloor ile DIRECTIE der | 
I : N S ( . ' | | I : I ) I ; S ( ' | I K H I I : K B K ( ) U W I : K I J 

in het Hotel D K G R A A I T worden 
:i;m I H S I . T I I : 

II el I n i i: eelier It I I It 
I I K I M \\ I I C I . I I I K - I M A 4 I I I -
X K l i A M i ' . l t .K ll'l' IJ . I I I IN, 
K A K T O R E X , I H l t t x 
T U I K S \ V O M \ < ; . I - A A K 
D K W a T A I i , W A C I B X B B -
H I N i : en/., «'ii ln'i gr i l ven 
v n n r e n K I M I t M I I K ter 
o p p e r v l n k t e vnn O M M » 11 . 
met verdere w e r k e n . « p e e n 
t e r re I n ge n an ni«l X i e u w I n »t 
In de nnbi jhe i i l v u n K n -
scliede. 

BE8TKK met •_' T E K K E N I K G E N 
zijn op franco aanvrage a / ' 1Ü.5<> 
per stel verkrijgliaar ten kantore van 
den Architect en worden den dag der 
besteding A f 10. - per stel van de 
inschrijvers teruggenomen. 

AANWIJZING zal geschieden op 
Maandag den 2(1 Januari en den dag 
der besteding telkens des voorrniddags 
10 uur. 

Nadere INLICHTINGEN worden 
gegeven door 

(i. BELTMAN A.Gz., 
Ar c h i te c t. 

Enschede, den 6 Januari 1896. 

BECKER & BüöOiHBH. 
-A.i*iilt«»iii. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O K K N E E T -
KN ABDKBI 

I X M T R I M K N T E X , 

voor INGENIEURS, ARCIUTECTEN 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enx. 

Geémailleerd-ijzeren 

I * e i l s e l i a l e n . 

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

BRILLIANT R IJWIELEN 
zijn in prijzen van ƒ 1 3 5 tot fMW te verkrijgen in het H A C t A C I J H var. 

G r . O . I J E I - I S Z I . 
Kerkstraat 2 2 1 Uijde \ 'ü«cWrattl^^sterd^m. 

Fabrikant in Gevel. Plafond en Ntu«lie-Ornament 
L n t l i e r s c h e B u r f f A v a l 3 6 , ' s - G R A V E X I I A G E . 

K l ' i n VOORZIEN V A N MODELLEN VOOR T E E K E X S C H O I . E X . 
A f e i e t s e U voor H o n t en Steen . „ _ , _ „ . . 

ftJUT Specialiteit in het vervaardigen van KUNSTZAND8TKKN. 

J. BELTMAN JWz., Oeventer. Handelskade. 

« m U l E B R I t ' H T I ^ voor , j ^ ^ ^ ^ ^ ^ R i l W u 
L K V I . K I X G V A X OLlliUAS.MUÏOHEN. 

H\ iLMwinytv DUE-
JOHN KIEVITS & VAN REEDE Cz. 

Machineii en Molorenfabriek, 
& c h e e p s b o u w w e r f , 

K E T E L M A K E R I J , G U E T J S R I J . 

P A P E ^ D H E C H T n n n < l o N O O R D . O 
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Duin-Waterleiding 
V A N 

HELLEVOETSLU18. 
B U B G E M E E 8 T E R en W E T H O ü -

D E B 8 vnn Htllevoetsluis zullen op 
W o e u n d a g 2 2 J a n u a r i 1HSMS. 
des voormiddag* ten 12 ure. in het open
baar ten Raadhuite aanbeNteden: 

B E S T E K No. 1. 
H e l m a k e n vnn den W A T E K -

T O R E N , het .11 A t ' I I I N E t i E 
B O U W , hot K K T E L H U I N . 
S C H O O R S T E E N en l i O 
L t . X I . O O I > * . <lr W O X I X M 
voor i len II i ( I I I M M , . „ 
M A G A Z I J N , de l ' l I / I ' K i t s . 
het » l l t Z t ' I I I . U W A A I . 
en ile verdere tot hel P o m p . 
•>tat ion behoarendc w e r k e n 

B E S T E K No. 2. 
He t l everen v a n gegoten 

i jxeren b n iz en en hulp 
• t a k k e n . 

B E S T E K No. 3. 
Het leggen v i m de A A X -

V O K I t K I I S n a a r — en het 
B I I Z K X X L T i n de « t n d . 

Bestekken en teekeningen zijn op 
franco aanvrage te bekomen bij den 
Ingenieur N . B I E Z E V E L D H K Z . Kanaal 
' ', te 's-Gravenhage. tegen betaling van 
»" Si 5 0 voor Bestek No. 1 en f I. 
voor Bestek No. 2 of No. 3. 

Aanwijzing zal plaats hebben op 
Vrijdag 1" Januari des middags ten 
12 ure, beginnende bij de R . - K . Kerk
te Hellevoetsluis. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij 
den Ingenieur, voornoemd. 

Maatschappij 

tegen schade 

l » e l l U L / J j l l L f i i l l / U i l van 1H4Ó. 

's-Gravenhage, Nobclstraat 20 Zut-
plicn- Amsterdam . Sophiaplein — Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

L. van der Hoorn, 
D O N K E R S T R A A T 1 7 , U T R E C H T . 

Fabriek van E l . E C T K I S C H E S C H E L 
L E N , X ( J M M E R B ( ) R D K X . T E L E 
P H O N E D , B L I K S E M A F L E I D E R S enz. 

Complete installation voor ( i A L -
V A N 0 P L A 8 T I E K . V E R N I K K E L E N , 
V E R G U L D E N , V E R Z I L V E R E N enz. 

D Y N A M O ' S . E L E M E N T E N , S L I J P -
S C H I J V E N , CHEMICALIËN. A P P A 
R A T E N enz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
g r a t i s . 

CRAMER ELSENBURG & Co. 
Hofleveranciers, 

A M S T E R D A M . 

Fabrikanten van 
GE PA NTS ER DY. 

DEUREN, 
EN 

iltittr It re Ie lucht. 

H A N D E L I X B O U W M A T E R I A L E N . 
V e r t o g e n w oo rd i g e r der Portland-4' >nt IHTOSSEZ <Y IIEVKY 

A n i l e r n . T r a » , l i l i i i l k a l h . Ori j fe teen , alles op strengste keur, 

Steenkooperij en Magazijnen VONDELKADE (Overtoom) 
fo/h L e i d s c l i e p l e i i i , A M S T E R I I A Hf-

Van A O M f en vu : tltml. in verschillend» 
«•O»I»IVI»«-/«7 v »». Prijaennranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

l i . H. JU. st iioi.ii:, 

Fabrikatt, Prinsengracht 516 tISTERDAl 

I V A \ D j E S E N KK KERREBi jN 
f H A A R L E M 

^ RrSW»KM\ VAN Öt'DE KKRKV BNSTERsJH 
têi-jcvfc 

l . h . k u r p e r s h o e k . 
C e m e n t - e n I v i t i i M ( - ^ : i i i « l N ( o o i i I ; i 1 > i ' i e L r , 

ROTTERDAM, ZWAANSHALS 20. 
Riolen, Kuizen. Pullen en Kolken. Vloeren, 

die wel ven. Traptreden enz. 

L^ÖCËRfTCRFF & C° 
Kinderdijk en Vlaardingen. 

liüLLI VANT'S BUIGZAAM STA ALDRA ADTOUW 
voor vei'Mi'liillendi' doe le inden. 

AMaiul*- en l*eillijnen mei lln*nele. 
Tor drukkerjj iler Xaamlooze Vonnootsoüsp „liet Vaderland." 
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REDACTEUR; F . W . V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van De Opmerker, Van-Iiylandtstraat 116, 's-Gravenhagt. 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. . . . / 5 . — j ADVERTENTIÜN per regel f 0 . 2 0 , en f o 1 0 voor h-* bewijsnommer 
voor België, bij vooruitbetaling „ 6 . 5 0 Groote letters worden l)erekend naar plaat: uirnte. 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van Alxjnnementen voor advertentien legen lag: .arieven. 

Nederlandsch-Indie, bij vooruitl>eialing 7 . 5 0 1 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling , 1 0 . — I AKZONDERI.IJKE NOMMERS met plaat ƒ0.25, zonder plaat / 0 . 1 5 

W A A R H E E N ? 
Wanneer men ziet, hoe, sedert tie photographic ook 

in de reproduceerende kunsten een rol is gaan spelen , 
dank zij den ijver van geleerden en uitgevers, schier 
alles, wat vorige eeuwen ons hebben nagelaten, is 
afgebeeld en in den ruimsten kring verspreid, dan 
duizelt men. 

Kn toch, de nieuwe stijl is nog niet verschenen; 
hoeveel mest, in de gedaante van studiewerken, ook 
op den kunstakker werd gebracht, van zaaien is nog 
niet veel gekomen. 

Daar zijn er nog altijd velen, die alleen aan het 
werk onzer voorouders waarde toekennen , en die uit 
volle overtuiging meenen, dat de nieuwe kunst een 
dwaze wensch is, van welker vervulling nooit iets zal 
komen. Daar zijn weer anderen, die meenen, dat 
juist het overschatten der vroegere werken het tot 
stand brengen van iets werkelijk nieuws verhindert. 

Het is niet te ontkennen, dat er in onzen tijd veel 
goeds, ja voortreffelijks te voorschijn wordt gebracht, 
en dat alles, wat uit vroegere tijden dagtcekent, 
alleen daarom nog niet altijd lof verdient. 

Indien de werken van het verledcne thans bewonderd 
worden, dan is daarvan zeker voor een groot deel 
de oorzaak, dat alleen het beste bewaard bleef en het 
mindere reeds lang in het niet is teruggezonken De 
mannen, wier namen nu als sterren van de eerste I 
grootte aan den kunsthemcl schitteren, hadden tal j 
van tijdgenocten, die het nageslacht zich niet meer 
herinnert. 

Zoo zal het later ook met de 19e eeuw gaan. Alleen 
de hoogste spitsen zullen dan nog slechts door de 
zon van den roem verlicht worden; slechts zij, die 
vermochten deze toppen te bestijgen, zullen ook bij 
het nageslacht leven. De lagere bergen en heuvels, 
waarop het licht, dat de roem van het oogenblik heet, 
nu nog zoo helder straalt, zijn dan reeds in het diepste 
duister. Slechts als een oudheidkundige dan de stralen 

zijner onderzoek-lamp voor een oogenblik over die 
lagere donkere streken doet gaan, krijgen zij even een 
flauw schijnsel. Maar eindelijk komen ook de hoogste 
toppen in het duister, en wordt het woord van den 
Prediker vervuld: „Daer en is geen gedachtenisse van 
de voorgaende dinghen." 

Het is dwaas, de kunstwerken van het voorgeslacht 
als uitsluitend waarde hebbende te beschouwen, maar 
het is niet minder dwaas daaraan alle waarde te ont
zeggen. Men kan de reproducties, die nu in zoo groote 
getale door boekhandelaars worden ter markt gebracht, 
vergelijken bij de blikken met verduurzaamde levens
middelen , die de zorgzame huisvrouw gereed maakt 
tegen den tijd, dat de natuur niet veel meer oplevert. 
In een tijd als de onze, die onvruchtbaar is, hebben 
deze blikken zeker nut. Maar niemand zal zoo dwaas 
zijn de doperwten uit een blik ook in Juli te eten, 
omdat de versche groente het van de ingemaakte 
wint 

Kn wezenlijk, als men niet zoo aan de blikjes ge
wend was, zou men met meer smaak de eerstelingen, 
die thans reeds op het veld der kunst zijn waar te 
nemen en die daar schuchter zijn opgekomen, na 
langen tijd van onvruchtbaarheid genieten. Deze 
eerstelingen zijn het gevolg van de hernieuwde studie 
der natuur, de bron, waaruit de ware kunstenaar 
uitsluitend zijn inspiratie, zijn motieven put. 

De bouwkunstenaars doen nog maar al te veel, 
alsof er geen natuur bestaat. Hebben zij een ver
sieringsmotief noodig, dan gaan zij naar hun duffe 
boekenkast, maar niet naar bosch of veld. En toch 
de beste reproducties staan verre achter bij wat de 
natuur ons biedt; reeds Dürer zeide, dat men de 
kunst slechts uit de natuur kan losscheuren. Nu is 
niet iedereen zoo talentvol als deze Duitsche meester, 
maar men kan het beproeven hem na te volgen. In 
de eigenlijke decoratieve kunst is, vooral door de 
moderne Engelschett, reeds zooveel goeds op deze 
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w i j z e v e r k r e g e n . W a a r o m z o u n u o n z e b o u w k u n s t n ie t 

s o o r t g e l i j k e w e g e n g a a n b e w a n d e l e n ? 

/ - i e , o p d e v r a a g „ w a a r h e e n ? " k a n o o k v o o r d e n 

b o u w k u n s t e n a a r s l e c h t s é é n a n t w o o r d z i j n , e n d a t is „ n a a r 

d e s t u d i e d e r n a t u u r . " M o g e n o o k a l d e h o o f d l i j n e n 

v a n b o u w w e r k e n n ie t i n d c n a t u u r t e r u g te v i n d e n 

z i j n , z o o d r a d i e m o e t e n w o r d e n o p g e s i e r d ( e n d a t is 

t o c h h a a s t a l t i j d h e t g e v a l ) g e e f t z i j e e n o v e r v l o e d 

v a n m o t i e v e n . 

D e d e c o r a t i e v e k u n s t h e e f t a l z o o l a n g h a r e m o 

t i e v e n u i t h e t p l a n t e n r i j k g e h a a l d , z a l m e n z e g g e n . 

M o t - k a n h e t d a n m o g e l i j k z i j n , n o g n i e u w e p l a n t e n -

m o t i e v e n te v i n d e n ? 

W i e z o o d e n k t , v e r g i s t z i c h z e e r . E r z i j n , d e n a t u u r 

o n d e r z o e k e r s k e r e n h e t o n s , m e e r d a n 1 6 0 , 0 0 0 p l a n t e n 

s o o r t e n o p d e w e r e l d e n d a a r v a n h e e f t d e k u n s t to t 

d u s v e r r e s l e c h t s e n k e l e a l s m o t i e v e n g e b r u i k t . A a n 

v o o r r a a d o n t b r e e k t h e t d u s n ie t . 

D a t s l e c h t s z o o w e i n i g p l a n t e n n o g i n d e v e r s i e r i n g 

t o e p a s s i n g h e b b e n g e v o n d e n , h e e f t v e r s c h i l l e n d e o o r 

z a k e n . In d e e e r s t e p l a a t s m o e t g e n o e m d w o r d e n 

d e z e , d a t m e n a l l e e n d i e p l a n t e n g e b r u i k t e , d i e b i j 

z o n d e r i n h e t o o g v a l l e n , z i j h e t d a n d o o r v o r m o f 

k l e u r . 

In het O o s t e n w a s het d e p a l m b o o m , d i e , d o o r de-

n a t u u r a l s h e t w a r e a l g e s t y l i s e e r d , r e e d s v r o e g to t 

n a v o l g i n g u i t l o k t e . Z o o o n t s t o n d in d e M e s o p o t a m i s c h e 

k u n s t d e p a l m e t , d i e p a s d o o r d e G r i e k e n h a a r e i g e n -

a a r d i g e n v o r m k r e e g . D e l o t o s w a s d e l i e v e l i n g s p l a n t 

v a n E g y p t c n a r e n e n I n d i ë r s ; v o o r a l a a n d e n N i j l z i j n 

d a a r a a n e e n v o u d i g e , s t e e d s s t r e n g g e s t y l i s e e r d e m o 

t i e v e n o n t l e e n d . 

D e w i j n s t o k e n d e r o o s w a r e n in het O o s t e n w e l 

b e k e n d ; d a t zij d a a r s l e c h t s z e l d e n a l s o r n e m e n t g e 

b r u i k t z i j n . is w a a r . M a a r zi j k o m e n t o c h w e l v o o r , 

z o o a l s m e n o p e e n A s s y r i s c h r e l i e f v a n g r o o t e s c h o o n 

h e i d , d a t i n l i e t B r i t s c h M u s e u m b e w a a r d w o r d t , 

k a n z i e n . E e n l e e u w i n l i g t d a a r o n d e r e e n p a l m b o o m , 

w a a r o m z i c h e e n w i n g e r d s l i n g e r t . 

D a t b i j d e G r i e k e n e n R o m e i n e n d e l a u r i e r , de-

o l i j f e n d e a c a n t h u s e e n g r o o t e r o l g e s p e e l d h e b b e n . 

w e e t i e d e r . D a t b i j v o o r k e u r d e z e p l a n t e n g e b r u i k t 

z i j n . t e r w i j l v a n d e a n d e r e b i j n a g e e n n o t i t i e g e n o m e n 

w e r d , m o e t a a n e e n s t r e v e n n a a r s y m b o l i e k w o r d e n 

t o e g e s c h r e v e n . M a a r m e n z ie t t o c h o o k s o m s in d e 

o u d h e i d a n d e r e p l a n t e n t o e g e p a s t . Z o o h e b b e n d e 

G r i e k e n ui t d e k a m p e r f o e l i e b l o e s e m s f r a a i e m o t i e v e n 

w e t e n te v e r k r i j g e n , e n z i j n d r u i v e n , b o o m v r u c h t e n e n 

k o r e n a r e n s o m s d o o r d e R o m e i n e n g e b e z i g d . 

D e f e s t o e n e n . d i e d e R o m e i n s c h e b e e l d h o u w e r s 

z o o g a a r n e m a a k t e n , w a r e n n a a r d e n a t u u r g e v o l g d . 

Z o o a l s h e t b i j o n s n o g g e b r u i k e l i j k i s , b i j f e e s t e l i j k e 

g e l e g e n h e d e n d i e v a n s p a r r e l o o f te m a k e n , w e r d e n 

d a a r v o o r b i j d e R o m e i n e n o l i j f t a k k e n , m y r t h e n , v i j -

g e t a k k e n , c y p r e s s e n t a k k e n g e b e z i g d . < ) o k p a l m t a k k e n 

w e r d e n d a a r s o m s b i j g e v o e g d . D e R e n a i s s a n c e v o l g d e 

d i t v o o r b e e l d e n v o e g d e bi j d e f e s t o e n e n n o g v r u c h t e n 

e n b l o e m e n . 

D e s y m b o l i s c h e e n a l l e g o r i s c h e b e t e e k e u i s v a n v e l e 

p l a n t e n is a l z e e r o u d : p a l m e n v e r z i n n e l i j k e n e e n 

o v e r w i n n i n g , l a u r i e r e n k r o n e n d e n k u n s t e n a a r , o l i j f 

t a k k e n s y m b o l i s e e r e n d e n v r e d e , s l a a p b o l l e n h e r i n n e r e n 

a a n d e n d o o d . S i n d s h e t C h r i s t e n d o m b e s t a a t , g e l d t 

d e w i t t e l e l i e a l s h e t z i n n e b e e l d d e r r e i n h e i d ; in d e 

( h l d h e i d w a s d e g r a n a a t a p p e l h e t s y m b o o l d e r v r u c h t 

b a a r h e i d . 

D e s m a a k v o o r p l a n t e n s o o r t e n w i s s e l t z e e r . Z e l f s 

i n o n z e n t i j d is d i t d u i d e l i j k m e r k b a a r . V ó ó r t w i n t i g 

j a r e n g o l d e n z o n n e b l o e m e n a l s e c h t e b o e r e n b l o e m c n ; 

n u zijrr z i j d o o r d e K n g e l s c h e n in d e n s m a a k g e k o m e n 

e n z i j o n t b r e k e n d e s z o m e r s i n g e e n t u i n , h o e f r a a i 

d i e o o k z i j . V e l e a n d e r e v o o r b e e l d e n v a n d e z e n v e r 

a n d e r l i j k e n s m a a k z i j n b i j te b r e n g e n . 

D o c h bi j a l d e z e v e r a n d e r l i j k h e i d z w e r e n d e h e -

d e n d a a g s c h e b o u w m e e s t e r s e n v e r s i e r d e r s n o g m a a r 

a l t i j d b i j d e s e m p i t e r n e e l e p l a n t m o t i e v e n , d i e d e 

O u d h e i d , d e m i d d e l e e u w e n o f d e R e n a i s s a n c e h e b b e n 

g e b r u i k t . W e l k e e n b e l a c h l i j k c o n s e r v a t i s m e ! D e 

n a t u u r is z o o r i j k , m a a r m e n n e e m t u i t h a a r s c h a t 

n i e t s a n d e r s d a n w a t a l v r o e g e r g e k o z e n w e r d e n 

d a t t e r w i j l d e r e d e n e n , d i e v o o r h e e n v o o r d i e k e u z e 

k o n d e n g e l d e n , n u m e e s t e n t i j d s a l l a n g n i e t m e e r 

b e s t a a n . 

V r a a g t m e n n u n o g w a a r h e e n ? O n s d u n k t , d e z e 

v r a a g k o m t e e r s t te p a s , a l s d e r i j k d o m d e r n a t u u r 

u i t g e p u t z a l z i j n . Z i j k a n w e l g e e n n i e u w e b o u w v o r 

m e n a a n g e v e n , d o c h d i t b e h o e f t o o k n i e t , w a n t die-

k o m e n v a n z e l f , t e g e l i j k m e t d e v e r a n d e r d e b e h o e f t e n 

d e r m e n s c h h e i d . M a a r zi j k a n to t in h e t o n e i n d i g e 

m o t i e v e n to t v e r s i e r i n g d i e r b o u w v o r m e n l e v e r e n e n 

z o o k a n d e n a t u u r s t u d i e , m i t s e r n s t i g e n o n b e v a n g e n , 

to t het v e r k r i j g e n v a n d e n z o o g e w e n s c h t e n n i e u w e n 

st i j l z e e r v e e l b i j d r a g e n . 

B O K K V K R S I K R L \ G K \ . 

I e d e r b o e k , d a t t e g e n w o o r d i g g e d r u k t w o r d t , is 

m i n o f m e e r v e r s i e r d . S o m s z i j n v e r l u c h t i n g e n in de-

e i g e n l i j k e b e t e e k e n i s d e s w o o r d s a a n w e z i g ; o n t b r e k e n 

d i e , d a n is t o c h v e e l a l d o o r v e r s i e r d e h o o f d l e t t e r s , 

k o p - e n s l u i t s t u k k e n , o f a l t h a n s d o o r e e n u i t g e v e r s 

v i g n e t v o o r e e n z o o v e e l m o g e l i j k b e h a a g l i j k a a n z i e n 

g e z o r g d . 

H e t g e b r u i k 0111 b o e k e n o p d e z e w i j z e o p te l u i s t e r e n 

is a l z e e r o u d . M e n d a c h t n o g n ie t a a n d e b o e k d r u k 

k u n s t , i e d e r b o e k w e r d n o g ui t d e h a n d g e s c h r e v e n , 

t o e n h e t m a k e n v a n a l l e r l e i v e r l u c h t i n g e n r e e d s g e 

b r u i k e l i j k w a s . 

V e r s i e r d e h a n d s c h r i f t e n u i t d e 6 e e e u w z i j n n o g 

a a n w e z i g . D e g r o o t e w a a r d e , d i e d o o r d e C h r i s t e n e n 

a a n d e H . S c h r i f t w e r d t o e g e k e n d , w a s o o r z a a k , d a t 

zij d e b o e k e n , w a a r i n g e d e e l t e n v a n d i t w e r k w a r e n 

n e e r g e l e g d , z o o p r a c h t i g m o g e l i j k o p l u i s t e r d e n . Z i j 

v o l g d e n h i e r b i j d e v o o r b e e l d e n d e r o u d h e i d . 

D e o u d s t e b o e k v e r s i e r i n g e n h e b b e n d a a r e n b o v e n 

r e e d s t e n d o e ! d e n i n h o u d te v e r d u i d e l i j k e n . Z i j z i j n 

m e t d e k v e r f g e t e e k e n d e n h e r i n n e r e n n o g i n v e l e o p 

z i c h t e n a a n d e w e r k e n u i t d e n R o m e i n s c h e n t i j d . D e 

t e e k e n a a r s v e r m i j d e n z o r g v u l d i g h e f t i g e b e w e g i n g e n 

w e e r te g e v e n , m a a r k i e z e n l ie fst i d y l l i s c h e o n d e r 

w e r p e n , z o o a l s u i t h e t h a n d s c h r i f t v a n h e t b o e k G e n e s i s 

i n d e W e e n e r b i b l i o t h e e k k a n b l i j k e n . D e l e t t e r t y p e n , 

s o m s G r i e k s c h , s o m s R o m e i n s c h , k o m e n n o g m e t d e 

a n t i e k e 1 . v e r e e n . 

D e o u d s t e B y z a n t i j n s c h e h a n d s c h r i f t e n , ui t d e 9 e 

e n 10e e e u w , k o m e n d e o u d - C h r i s t e l i j k e z e e r n a b i j , 

n i e t s l e c h t s w a t b e w e r k i n g , m a a r o o k w a t o p v a t t i n g 

b e t r e f t . H e t s c h i j n t , d a t d e B y z a n t i j n s c h e k u n s t e n a a r s 

z o o v e e l m o g e l i j k d e o u d e r e m o d e l l e n g e v o l g d h e b b e n ; 

h a d d e n zi j d a a r a a n n i e t g e n o e g e n m o e s t e n zi j z e l f 

s c h e p p e n , d a n v e r r a a d t h u n w e r k e e n v e e l g e r i n g e r 

k u n s t v e r m o g e n . 

T o t d u s v e r . w a r e n d e b o e k v e r s i e r i n g e n n o g a f z o n 

d e r l i j k e i l l u s t r a t i o n g e w e e s t ; d e l a t e r e B y z a n t i j n s c h e 

k u n s t b e g i n t e c h t e r t e k s t e n i l l u s t r a t i e a l s é é n g e h e e l 

te b e s c h o u w e n e n d e n t e k s t d o o r r a n d e n te o m g e v e n , 

d i e a a n d e i l l u s t r a t i e z i j n d i e n s t b a a r g e m a a k t . D e h o o f d 

l e t t e r s w o r d e n r i j k v e r s i e r d e n g o u d in o v e r v l o e d g e 

b e z i g d ; d e e m a i l l e e r k u n s t b l i j f t o p d e z e w i j z e v a n v e r 

s i e r e n n i e t z o n d e r i n v l o e d . A l l e s w o r d t n u d e c o r a t i e f 

e n g e s t y l i s e e r d . j 
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D e v o l k e n v a n N o o r d - E u r o p a w a r e n i n m i d d e l s to t 

het C h r i s t e n d o m b e k e e r d ; v o o r h e n vv e r d n u o o k de-

B i j b e l d e b r o n d e s g e l o o f s n ie t a l l e e n , m a a r o o k h e t 

b e g i n h u n n e r l e t t e r k u n d i g e o n t w i k k e l i n g . D e p a s g e 

l e e r d e s c h r i j f k u n s t b r a c h t e n zij i n t o e p a s s i n g o m d e n 

B i j b e l te v e r m e n i g v u l d i g e n . 

H a d d e n d e o u d - C h r i s t e l i j k e e n v r o e g - B y z a n t i j n s c h e 

b o e k s c h r i j v e r s d e n t e k s t o n v e r s i e r d g e l a t e n e n h u n n e 

i l l u s t r a t i ë n o p a f z o n d e r l i j k e b l a d e n a a n g e b r a c h t , d e 

s c h r i j v e r s v a n N o o r d - E u r o p a d e d e n a n d e r s . S c h r i f t e n 

v e r s i e r i n g z i j n b i j h e n t e n n a u w s t e v e r b o n d e n . D e h o o f d 

l e t t e r s n e m e n v e e l p l a a t s i n ; z i j w o r d e n z o o m e t s i e 

r a d e n o v e r l a d e n , d a t d c v o r m h a a s t v e r l o r e n g a a t . 

D e st i j l d e z e r s i e r a d e n is e c h t - G e r m a a n s c h ; b i j d e 

I e r s c h c h a n d s c h r i f t e n is o o k K e l t i s c h - N o o r s c h e i n v l o e d 

o n m i s k e n b a a r . G e v l o c h t e n l i j n e n a l s b a n d e n g e s c h i k t , 

d a a r t u s s c h e n v o g e l s o f f a n t a s t i s c h e d i e r e n , z i j n d c 

m o t i e v e n d i e b i j v o o r k e u r w o r d e n g e b r u i k t . D e 

I e r s c h e e n S c h o t s c h e m o n n i k e n t r a d e n a is z e n d e l i n g e n 

i n N e d e r l a n d e n D u i t s c h l a n d o p ; v a n d a a r d a t m e n d e 

I e r s c h e m i n i a t u r e n to t i n W ü r z b u r g e n S t . - G a l l e n v i n d t . 

N a a s t d e z e I e r s c h e h a n d s c h r i f t e n v e r d i e n e n o o k d c 

A n g e l s a k s i s c h e e n d e F r a n k i s c h e d e a a n d a c h t . D e z e -

z i j n m e e r i n d e n g e e s t d e r o u d - C h r i s t e l i j k e b e h a n d e l d . 

I n d e k l o o s t e r s w e r d e n t o e n b e p a a l d e s c h r i j f s c h o l e n 

o p g e r i c h t , w a a r v a n d i e te W i n c h e s t e r , < ) r l e a n s , T o u r s , 

M e t z , R e i c h e n a u , S t . - G a l l e n e n T r i e r d e v o o r n a a m s t e 

w a r e n . K e n h a n d s c h r i f t u i t d e 7 e e e u w , v r o e g e r te 

T o u r s , w o r d t t h a n s a l s d e „ A s h b u r n h a m P e n t a t e u c h " 

i n E n g e l a n t i b e w a a r d . H i e r z i j n d e g e s c h i e d e n i s s e n u i t 

h e t O u d e T e s t a m e n t o p a f z o n d e r l i j k e b l a d e n g e ï l l u 

s t r e e r d e n d a t w e l o p e e n w i j z e , d i e , o f s c h o o n n ie t 

f r a a i , d a n t o c h n a t u u r l i j k - m a g h e e t e i l . A l s A n g e l 

s a k s i s c h w e r k g e l d t h e t b o e k d e r P s a l m e n , d a t i n d e 

U t r e c h t s c h e b i b l i o t h e e k w o r d t b e w a a r d . H e t b e h o o r t 

t o t d e 9 e e e u w e n is e e n s i e r l i j k s taa l t j e v a n d e 

t o e n m a l i g e b o e k v e r l u c h t e r s k u n s t . 

In d e l a t e r e m i d d e l e e u w e n w e r d e n d e h a n d s c h r i f t e n 

a l t i j d v e r s i e r d , z o o m e t i l l u s t r a t i e s , r a n d v e r s i e r i n g e n 

a l s r i j k b e w e r k t e b e g i n l e t t e r s . D e E a t i j n s c h e k a r a k t e r s 

b l i j v e n t o t d c h e l f t d e r v e e r t i e n d e e e u w i n z w a n g ; 

d a a r n a w o r d e n b i j v o o r k e u r d e m i n u s k e l s g e b r u i k t . 

L e t t e r s e n v e r s i e r i n g s t a a n s t e e d s i n n a u w v e r b a n d 

m e t e l k a n d e r . 

D e m o n n i k e n d e r m i d d e l e e u w e n h a d d e n h e t v e r i n 

d e s c h r i j f k u n s t n a a r d e t o e n m a l i g e o p v a t t i n g g e 

b r a c h t . N o g t h a n s m o g e n h u n n e h a n d s c h r i f t e n a l s 

v o o r b e e l d e n v o o r g o e d e b o e k v e r s i e r i n g e n g e l d e n . D e 

r a n d v e r s i e r i n g e n o n t w i k k e l e n z i c h u i t d e b e g i n l e t t e r s ; 

m a a r o o k a f z o n d e r l i j k e k o p - e n s l u i t s t u k k e n z i j n d i k 

w i j l s a a n g e b r a c h t . 

T o e n n u , i n d e v i j f t i e n d e e e u w , d e b o e k d r u k k u n s t 

w a s u i t g e v o n d e n , b l e e f m e n a a n d e o u d e w i j z e v a n 

v e r s i e r i n g g e t r o u w . Z i j n d e o r n e m e n t e n a a n v a n k e l i j k 

o o k u i t d e h a n d i n d e n g e d r u k t e n t e k s t g e t e e k e n d , 

w e l d r a g a f d e h o u t s n i j k u n s t g e l e g e n h e i d , t e k s t e n 

v e r l u c h t i n g t e g e l i j k te d r u k k e n . D e z e h o u t s n e d e n 

p a s t e n g o e d b i j d e n l e t t e r d r u k , o m d a t zij n a a r d e 

o u d e v o o r b e e l d e n g e v o l g d w a r e n . N u z i e t m e n g e 

d r u k t e b e g i n l e t t e r s , r a n d e n , s l u i t s t u k k e n o f a f z o n d e r 

l i j k e i l l u s t r a t i e s a l g e m e e n w o r d e n ; d e t a l r i j k e b o e k e n 

u i t h e t b e g i n d e r z e s t i e n d e e e u w z i j n d a a r d e b e w i j z e n 

v o o r . H o u t s n e d e e n l e t t e r t y p e w e r d e n s t e e d s i n e v e n 

r e d i g h e i d m e t h e t g e k o z e n o n d e r w e r p b e h a n d e l d ; i e d e r 

b o e k , a l w a s h e t n o g z o o k l e i n , h a d e e n r i j k v e r s i e r d 

t i t e l b l a d o m d e a a n d a c h t d e r k o o p e r s t e t r e k k e n . 

G r o o t e m e e s t e r s , a l s A l b r e c h t D ü r e r , B u r g k m a i r , 

H o l b e i n , L u c a s v a n L e i d e n , J a c o b C o r n e l i s z o o n v a n 

A m s t e r d a m , w e r d e n d o o r d e u i t g e v e r s m e t h e t t ee 

k e n e n v o o r h o u t s n i j d e r s b e l a s t . 

R e e d s bi j d e h a n d s c h r i f t e n h a d m e n e n k e l e l e t t e r s 

r o o d g e k l e u r d ; d e e e r s t e d r u k k e r s v o l g d e n d i t v o o r 

b e e l d e n g a v e n d a a r d o o r a a n h u n w e r k e e n a r t i s t i e k 

c a c h e t . T e g e n w o o r d i g z ie t m e n w e e r o p d e z e w i j z e 

b e w e r k t e b o e k e n d r u k k e n . O o k d e o m l i j s t i n g e n d e r 

b l a d z i j d e n k o m e n in d e 16e e e u w v e e l v o o r ; zij z i j n 

d a n n ie t v a n é é n b r e e d t e , A a n d e b u i t e n - e n b e n e d e n -

z i j d e d e r p a g i n a z i jn zi j h e t b r e e d s t , a a n d e b i n n e n 

z i j d e s m a l l e r , t e r w i j l d e b r e e d t e a a n d e b o v e n z i j d e 

t u s s c h e n d i e v a n d e a n d e r e h e t m i d d e n h o u d t . 

H e t n a v o l g e n v a n d e z e g e w o o n t e o m i e d e r e b l a d 

z i j d e v a n e e n r a n d te v o o r z i e n , l e v e r t a l l e e n bi j w e i n i g 

o m v a n g r i j k e b o e k e n e e n g o e d r e s u l t a a t o p . H e t a a n t a l 

d e r v e r s c h i l l e n d e r a n d m o t i e v e n , d i e e e n u i t g e v e r v o o r 

e e n b o e k k a n l a t e n m a k e n , is t o c h u i t d e n a a r d d e r zaak-

b e p e r k t : is n u h e t b o e k d i k , d a n m o e t é é n e n h e t z e l f d e 

m o t i e f te d i k w i j l s g e b r u i k t w o r d e n e n d a t g e e f t e e n 

z e e r e e n t o n i g e f f e c t . 

D e o u d e d r u k k e r s h a d d e n i e d e r h u n d r u k k e r s t e e k e r i 

o f v i g n e t , w a a r d o o r zi j z i c h k e n b a a r m a a k t e n e n d a t 

a l s h e t w a r e h u n f a b r i e k s m e r k w a s . Z i j p l a a t s t e n d i t 

t e e k e n n ie t s l e c h t s o p d e n t i t e l , d o c h o o k a c h t e r i n 

h e t b o e k , e n v e r s i e r d e n h e t d a a r d o o r n ie t w e i n i g . 

L a t e r w e r d d e k o p e r g r a v u r e v o o r h e t v e r s i e r e n v a n 

b o e k e n g e b e z i g d . O f s c h o o n d e z e g r a v u r e s d i k w i j l s h i t 

w e r k v a n h o o g s t b e k w a m e m e e s t e r s z i j n , s l u i t e n z i j 

z i c h v e e l m i n d e r h a r m o n i s c h bi j d e n t e k s t a a n d a n 

d e v r o e g e r e h o u t s n e d e n . 

T o t i n h e t l aa ts t d e r I S e e e u w b l e e f d e z u c h t , o m 

d e b o e k e n z o o p a s s e n d m o g e l i j k te v e r s i e r e n , b e s t a a n , 

( i o e d p a p i e r e n e e n f r a a i l e t t e r t y p e w e r d e n s t e e d s g e 

k o z e n . M a a r o - n s t r e e k s 1 S 0 0 k w a m e r v e r a n d e r i n g , e n 

b e g o n n e n d i e n u c h t e r e b o e k e n te v e r s c h i j n e n , d i e o p 

w e i n i g b e t e r d a n z a k k e n p a p i e r m e t k a r a k t e r l o o z e l e t t e r 

g e d r u k t , e e n a l l e r o n a a n g e n a a m s t e ! ! i n d r u k m a k e n . O m 

s t r e e k s h e t m i d d e n d e r e e u w v o n d d e h o u t s n e d e v o o r 

i l l u s t r a t i ë n w e e r t o e p a s s i n g . H e t w a s e c h t e r n ie t d e 

t y p i s c h e , f o r s c h e h o u t s n i j k u n s t d e r 16e e e u w d i e h e r 

l e e f d e ; m e n z i e d e h o u t g r a v u r e s o n z e r i l l u s t r a t i e s m a a r 

e e n s a a n , o m h e t v e r s c h i l te v a t t e n . ' T o c h m a g v a n 

d e h e d e n d a a g s c h e w e r k e n m e t i l l u s t r a t i e s t u s s c h e n t i en 

t e k s t g e z e g d w o r d e n , d a t zi j d e n s m a a k d e r 1 9 e 

e e u w z e e r g o e d t e r u g g e v e n . 

1 Iet u i t v i n d e n d e r p h o t o z i n c o t y p i e m a a k t h e t m o g e l i j k , 

d e o u d e b o e k e n v e r s i e r i n g e n d e r 16e e e u w te r e p r o d u -

c e e r e n . Z i j w e r d t n e n w o r d e n n o g d o o r o n z e h e d e n 

d a a g s c h e u i t g e v e r s v e e l g e b r u i k t , d o c h n i e t a l t i j d m e t 

s m a a k . V o o r a l w o r d t e r d i k w i j l s m i s b r u i k g e m a a k t 

v a n d e g e m a k k e l i j k h e i d , w a a r m e d e d e g e k o z e n v o o r 

b e e l d e n l a n g s p h o t o g r a p h i s c h e n w e g v e r k l e i n d k u n n e n 

w o r d e n . I l i e r d o o r h e b b e n d i e o u d e h o u t s n e d e n i n v e l e 

g e v a l l e n h u n o o r s p r o n k e l i j k k a r a k t e r g e h e e l e n a l 

v e r l o r e n . 

D e u i t g e v e r s t e e k e n s v a n t h a n s h e b b e n d e b o e k -

d r u k k e r s t e e k e n s v a n v r o e g e r v e r v a n g e n . M a a r zi j z i j n 

d i k w i j l s z o o k l e i n e n z o o w e i n i g a r t i s t i e k , d a t zi j n i e t 

to t v e r s i e r i n g d e r b o e k e n b i j d r a g e n . 

A l l e e n i n E n g e l a n d h e e f t m e n z i c h , d o o r h e t b e -

s t u d e e r e n , d u s n ie t h e t m e c h a n i s c h e n a v o l g e n d e r 

o u d e v o o r b e e l d e n , e e n n i e u w e n , e c h t m o d e r n e n st i j l 

v o o r b o e k v e r s i e r i n g w e t e n te s c h e p p e n . E r b e h o e f t 

s l e c h t s a a n W i l l i a m M o r r i s , W a l t e r C r a n e e n D a y h e r 

i n n e r d te w o r d e n , o m a a n s t o n d s d e h e u g e n i s a a n d e 

s m a k e l i j k s t e b o e k e n v a n d e n t e g e n w o o r d i g e n t i j d v o o r 

d e n g e e s t te b r e n g e n . 

V o o r a l i n h e t w e r k v a n W i l l i a m M o r r i s k o m e n 

t e k s t e n v e r s i e r i n g u i t n e m e n d b i j e l k a n d e r ; v a n de-

r u i m t e is o v e r a l o p h o o g s t b e k w a m e w i j z e p a r t i j g e 

t r o k k e n , e n m e t d e e e n v o u d i g s t e m i d d e l e n is h e t 

p r a c h t i g s t e e f f e c t b e r e i k t . A a n a l l e s is g e d a c h t ; p a p i e r 
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o- -o 
en drukinkt zelfs, werken tot het verkrijgen van het 
gewenschte geheel mede. 

Hoe fraai ook Walter Crane zijn boeken weet te 
maken, is genoegzaam bekend. Deze meester tracht 
nu een school van boekversierders, in den trant der 
middeleeuwsche, in het leven te roepen cn het laat 
zich aanzien, dat hij daarin slagen zal. 

lien groote rol bij de boekversiering speelden 
voorheen ook de zoogenaamde „ e x libris", kleine 
prenten of houtsneden, in het bock geplakt om aan 
te duiden, dat het eenmaal tot iemands bibliotheek 
behoord heeft. Nu eens is, met den naam van den 
eigenaar, zijn wapen of een zinnebeeldige voorstelling 
verbonden, dan weer staat daar „ e x libris meis" (uit 
mijn boeken) en aan dit opschrift is de benaming ex 
libris ontleend. Reeds in de 1 5 e eeuw komen deze 
herkenningsteekenen voor. 

De houtsnijders der 1 6 e eeuw hebben dergelijke 
prenten gemaakt, die altijd met veel smaak bewerkt 
zijn. Men is in den laatsten tijd begonnen daarvan 
verzamelingen aan te leggen, ja er zijn zelfs vereeni-
gingen opgericht van verzamelaars, die afzonderlijke 
tijdschriften alleen op deze prenten betrekking heb
bende, uitgeven. 

Maar nu is er ook vraag naar nieuwe „ex-libris" 
gekomen; een jong Beiersch kunstenaar, Jo.-cf Sattler 
heeft aan die vraag voldaan door in Diirers geest 
een reeks van composition, voor het doel geschikt, 
te ontwerpen. Sattler's werk heeft nog niet dat echt 
moderne, dat Walter Crane kenmerkt, die echter 
toch ook aan de bestudeering van Dürer veel te 
danken heeft. 

Men vergelijke de 4 2 teekeningen van Sattler b.v. 
eens met William Morris' „the glittering plain", waar 
de ornementen van Morris zelf, de eigenlijke illustraties 
echter van Walter Crane zijn. Als andere uitmuntende 
proeven van Engelsche boekverluchtingskunst onzer 
dagen mogen Morris' Reynard the foxe, de Morte 
d'Arthur, van Aubrey Bcardslcy, en A book of pictured 
carols, door J. Gaskin, genoemd worden. 

De Engelsche boekversieringsmanier wordt ock reeds 
ten onzent nagevolgd. Wij behoeven slechts de namen 
van Deysselhoff, Lion Cachet, iloytema en Derkinderen 
te noemen, om deze Hollandsche navolgingen van 
Engelsche voorbeelden in het geheugen te roepen. 

Van oudsher is ook veel werk gemaakt van smaak
volle boekbanden. In de middeleeuwen waren zij ver
sierd met ivoren reliefs, goud, zilver en edelgesteenten. 
Later, toen de boekdrukkunst was uitgevonden, werden 
de banden minder kostbaar en meestal met kalfsleer, 
later met marokkijnleer overtrokken. Voor groote 
boeken werd meest hout gebezigd om den band de 
noodige stevigheid te geven. Later werd ook dik bord
papier gebruikt. 

Het versieren der banden geschiedde door het in
drukken van koperen stempels, welke veeltijds fraaie 
figuren vertoonden, die verguld werden. Deze boek
banden bleven tot de 18e eeuw in zwang, toen zij 
door de zoogenaamde halflederen banden vervangen 
weiden. Nog later, omstreeks 1 S 0 0 , werden de linnen-
en halllinnen banden smaak. Thans keert men echter 
tot de oude techniek terug en er komen langzamer
hand weer boekbinders, die ware kunstenaars in hun 
vak mogen worden genoemd. 

N Ü O R S C H E H O U W K U N S T . 
De eigenaardige houten kerken van Noorwegen zijn 

door afbeeldingen thans vrij algemeen bekend. Die 
te Urnes, Borqund, llitterdal en Hopperstad staan 
nog altijd op hare oude plaats, terwijl die, welke men 

eertijds te Wang, te Gol en te Eortun zag, nu in 
Silezic, bij Christiania en bij Bergen zijn opgesteld. 

A l deze kerken zijn uit de twaalfde en dertiende 
eeuw afkomstig; zij zijn als het ware Romaansche 
basilieken, niet in steen, maar in hout uitgevoerd. 
Alleen een kruisbeuk ontbreekt, en de zuilen zijn niet 
slechts aan de lange, maar ook aan de korte zijden 
van den middenbeuk geplaatst. 

De constructie herinnert in vele opzichten aan den 
scheepsbouw; alle verbindingen zijn door over elkander 
keepen en door sponningen verkregen. Pennen en gaten 
zijn maar zelden, nagels in het geheel niet toegepast; 
met opwiggen is, waar dit noodig was, dc vereischte 
stevigheid verkregen. Steeds is echter alles zoo gemaakt, 
dat, evenals bij een hedendaagsche ijzer-constructie, 
het geheel een zekere bewegelijkheid behoudt. Van
daar dat zells de hevigste stormen aan deze gebouwen 
geen schade hebben gedaan. 

Aan den scheepsbouw is ook het veelvuldig ge
bruiken van gebogen lijnen ontleend , niet slechts voor 
dc bekappingen, maar ook voor alle hoek versterkingen, 
Kruizen, zooals die in Engeland en Duitschland bij 
den houtbouw zijn toegepast, komen in Noorwegen 
niet vooi. 

De versiering dezer kerken bepaalt zich hoofd
zakelijk tot de deuromgevingen. Hier zijn in vlak 
relief de meest fantastische krullen, nu eens aan de 
lersche miniaturen , dan weer aan den Engelsch-Nor-
mandischen stijl herinnerend, uitgesneden. Draken, 
ruiters en allerlei fantastische figuren maken deel der 
compositie uit. Ja zelfs figuren uit de Noorsche sage 
komen aan deze Christelijke kerken voor, zonder dat 
dit der geestelijkheid aanstoot schijnt te hebben ge
geven. 

terwijl nu de kerkgebouwen van Noorwegen alge
meen bekend zijn , is dit met dc boerenwoningen niet 
het geval. Alleen de toeristen, die met de Olaf Kyrre 
des zomers den tocht van Rotterdam naar Noorwegen 
plegen te ondernemen, hebben daar wat van gezien. 

De Noorsche boerenhuizen hebben, in hoofdzaak, 
nog dezelfde gedaante als in de vroege middeleeuwen. 
In het midden is een groot vertrek, waarin de haard 
zich bevindt. Daaromheen zijn de andere kamers ge
rangschikt ; aan de eene zijde is de zoogenaamde loft 
gemaakt, die twee verdiepingen heeft en die over
eenkomst met de hier-te-lande in de 1 6 e eeuw ge
bruikelijke hangkamers heeft. De bovenste verdieping, 
die als slaapkamer gebruikt wordt en van bedsteden 
voorzien is, wordt langs een trap bereikt. De bene
denste verdieping van de loft dient als bergplaats. 
Eigenaardig is, dat de trap aan de buitenzijde der 
huizen gemaakt is, en dat zij op een trapportaal, 
dat als een balkon of galerij oversteekt, uitkomt. 
Terwijl de Noorsche kerken uit stijl- en regel werk
bestaan, dat beplankt is, zijn de bovenhuizen als blok
huizen gebouwd. De openingen tusschen de boom
stammen zijn met mos en teer dichtgebreeuwd, een 
gewoonte, die alweder aan den scheepsbouw doet 
denken. De fundeering bestaat uit enkele steenen, in 
de manier van de ten onzent gebruikelijke stopblokken. 
Het dak bestaat uit planken, waarop plaggen zijn 
gelegd, een constructie die de warmte binnenhoudt, 
maar die tot spoedige verrotting aanleiding moet geven. 
Daar echter het hout Hink geteerd is en geleidelijke 
vernieuwing in den zomer geen groote inconvenienten 
heeft, duurt een dergelijk dak langer dan men zou 
vermoeden. 

De vormen dezer boerenhuizen zijn natuurlijk veel 
eenvoudiger dan die der kerken. Toch is ook hier 
het snijwerk niet vergeten. Romaansche vormen komen 

alleen aan de middeleeuwsche voor; dc latere zijn 
blijkbaar geïnspireerd op de Nederlandsche Renais
sance der 1 6 e en 1 7 c eeuw. 

A R C I I I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Architectura, het orgaan van het Genootschap „Ar-

chitcctura et Amicitia" is op ons verstoord en dat wel 
wegens onze opmerking, dat dit lichaam „nu ook te 
Amsterdam een bolwerk der officieelen" geworden is. 
Indien de waarheid onzer mededeeling niet reeds was 
gebleken uit talrijke handelingen van het Genootschap, 
als wier bekroning het jongste Kamer-adres mag gelden, 
dan zou haar juistheid zeker uit den toornigen toon 
van Archüectura's artikel zijn af te leiden. 

Wij zochten verband tusschen deze „officiéél-gezind
heid" en de vacature van lecraar aan de Rijks
normaalschool voor Teekenonderwijzers, ontstaan door 
het aftreden van den heer Jos. Th. J . Cuypers, lid 
der redactie van Architectura, omdat het ons ter oore 
gekomen was, dat vele leden van het Genootschap 
naar die betrekking dingen. 

Nu is het bekend genoeg, dat alleen een aanhanger 
der „ofticieele" bouwkunstleer op die betrekking kans 
heeft; te verwonderen is dus Architectura's tegen
woordige houding niet. Reeds Hendrik IVzeide: „Paris 
vaut tien mie messc." 

Maar wij hadden ook vernomen, dat een llaagsch 
Gothieker als de aanstaande leeraar gedoodverfd wordt, 
en nu scheen het ons niet onwaarschijnlijk, dat wan
neer eenmaal de benoeming geschied zal zijn, de liefde 
van A . et A . voor de redegevende kunst zal ver
flauwen, cn dat het weer terug zal keeren tot het 
onafhankelijk standpunt, waarop het zich vroeger 
placht te plaatsen. 

Dat deze terugkeer hoe eer hoe liever moge ge
schieden, is onze oprechte wensch. 

Hiermede vertrouwen wij aan het verzoek der 
Redactie van Architectura, om de zaak tot klaarheid 
te brengen, te hebben voldaan. 

D E B O S S C H E Q U A E S T I K 
Wij hebben in ons n". van 2 3 November 1 8 9 5 

het een en ander opgemerkt omtrent de grieven, 
die er te 's-IIertogenbosch tegen het beleid van den 
architect dier gemeente bestonden en wezen er toen 
op, hoe het leven van technische gemeente-ambtenaren 
hier-te-lande zeer onzeker is. 

Naar wat de dagbladen omtrent de Bossche raads
zittingen hadden medegedeeld, scheen den heer Kerk-
hofl het zwaard van Damocles boven het hoofd te 
hangen en een krachtige partij klaar te staan met 
een schaar, om den draad door te knippen. 

Uit het verslag der vergadering van den Raad op 
10 dezer gehouden, heeft men kunnen lezen, dat 
deze toeleg mislukt is cn dat de mannen met de-
schaar door hunne tegenstanders in het volvoeren 
van hun boos opzet zijn verhinderd. Maar het zwaard 
blijft hangen. 

De bouwkundige wereld zal zeker met voldoening 
den uitslag der stemming vernomen hebben. Vooral 
wie als technicus in dienst van een gemeente is, zal 
met den heer Kerkhoff in den laatsten tijd hebben 
medegeleefd, overtuigd dat ieder gemeentebeambte 
aan een dergelijke behandeling kan blootstaan. 

Wij hebben een vorigen keer uitvoerig stilgestaan 
bij de eigenaardige moeilijkheden, waarmede zij, 
die aan de openbare werken van gemeenten verbon
den zijn, hebben te kampen en behoeven daar dus 
niet op terug te komen. 

In de Bossche zaak, hoe treurig die overigens ook 
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zij, vinden wij toch eenige lichtpunten. Als zoodanig 
beschouwen wij de geheel openbat e behandeling der 
quaestie. Het ware zoo gemakkelijk geweest, om den 
architect in het geniep dood te knijpen, op de wijze 
zooals de Amsterdamsche Raad dit indertijd zijn ar
chitect deed. Dat men te 's-Hertogenbosch iets der
gelijks als beneden de waardigheid van den Raad 
achtte, schijnt ons een zeer verblijdend verschijnsel. 

Een lichtpunt zien wij ook daarin, dat de Bossche 
burgemeester, ofschoon niet in alle opzichten het 
beleid van den architect goedkeurende, den Raad 
toch onder het oog bracht, dat een ontslag in de 
gegeven omstandigheden hard zou zijn, cn dat andere 
leden, zonder overigens het gebeurde te willen ver
goelijken, dit ontslag een geweldigen maatregel achtten, 
waartoe zij niet wilden medewerken. 

Deze sprekers toonden iets voor een ambtenaar te 
gevoelen en dit strekt hun tot eer. Hoezeer zij mis
schien mochten gewenscht hebben, een ander persoon 
aan het hoofd der publieke werken te zien, zij wilden 
die verandering niet verkrijgen a tout pii.v. Weder 
denken wij hierbij aan het Amsterdamsch geval, 
waarbij de Raad, om een gewenschte veranderde 
organisatie te kunnen doorzetten, een onbeteekenend 
verzuim van zijn architect aangreep, om hem te 
kunnen verwijderen. 

Ren lichtpunt noemen wij het, dat de toeleg der 
raadsleden, die (in naam van het „gemeentebe lang" , 
maar blijkbaar omdat zij persoonlijke grieven tegen 
den architect hadden) het geven van ongevraagd 
eervol ontslag voorstelden, niet alleen mislukt is, 
maar dat ook een flinke meerderheid zich tegen dat 
voorstel verklaarde. 

Lenige leden der minderheid hebben nu reeds hun 
ontslag als raadslid genomen cn het is niet onmoge
lijk, dat andere gelijkgezinden dit voorbeeld zullen 
volgen. Als dan nieuwe raadsverkiezingen worden uit
geschreven, zal de strijdleus der kiezers zijn: „voor 
of tegen den architect?" Want, natuurlijk, als de 
afgetredenen herkozen worden, dan is het duidelijk, 
dat de architect niet langer zal kunnen aanblijven. 

Van daar dat wij zeiden dat het zwaard boven dien 
titularis blijft hangen, want verkiezingen leveren veel
tijds verrassingen op. Is de heer Kerkhoff een popu
lair man, dan is zijn zaak gewonnen; is hij dit niet, 
dan zal zijn kans gering blijken. 

Met belangstelling zien wij den verderen loop dezer 
zaak tegemoet. 

AKTI ËT IXDIS ' l 'U lAK TK ' s - t i U A V K X I U U K . 
Vergadering van Zaterdag 13 Januari 1896. 

De bjjeenkoinst werd door den beer J. J. vuu Nieukorken niet 
een hartelijk welkom in 1896 geopend. X» bet doen vnn verschil
lende niededeelingen vun huishoudelijken aard werd in herinnering 
gebracht bet bezoek, door bestuursleden van Arti gebracht aau 
den lieer liodon, by gelegenheid van diens80-jarigen geboortedag. 
Hot voorstel hem bet eere-lidmaatachap der vereeniging aan te 
bieden, werd ouder daverend applaus aangenomen. 

Door don beer Boeruna werd verslag uitgebracht over 1S95. 
Daaruit bleek, dat de Vereeniging thans telt 3 eereleden, 10 
donateur» en donatrices. 37 werkeudo leden, 91 kunstlievende 
lellen en 13 buitenleden, totnul 147. 

Hulde word gebracht aan den heer Boeiuna en aan den tweeden 
secretaris, den beer K. J. Ifelinfunto. Keu woord van herinnering 
werd gewyd aan de der Vereeniging ontvallen leden, do heeren 
.Mr. Kappe|ine vun da Coppello eu s. I.unkhout. 

He rekening en verantwoording werd goedgekeurd, onder dank
betuiging uun deu penningmeester, den lieer K. v. Vliet. 

Hartelijk dank werd betuigd aan allen, die A. en 1. ook in 
bet ufgcloopcn jnar steunden zoowel moreel a l l financieel. 

In de pluuts van den lieer 1'. Amiabel Jr.. die zich niet her
kiesbaar stelde, wenl uls bestuurslid gekozen do heer Vogels-
Dolbaiu; tot penningmeester herkozen do beer N, van Vliet en 
tot voorzitter do beer J. J. van Nieukcrken. 

Daarna werd het rapport uitgehruebt vun den hoor M. Nooyen 
op den brief van don beer K. van Saber en met eeno kunstbe
schouwing vun den hoer Van den Heuvel do bijeenkomst gesloten. 
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M A A T S C H A P P I J TOT BEVORJDEBING DEB BOUWKUNST. 
AihEi : i . iM . I I A M U . I M I:N OM>TI;KKI;S . 

Ik* eerste vergadering iu lH!»(i der afdeeling werd goedbezocht 
en door den Voorzitter, den beer Jaeooea l-eijh, met de beate 
wenachen voor buren bloei geopend, waarna de notulen der vorige 
vergadering werden goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken 
bevond zich een schrijven van bet Hoofdbestuur, houdende goed
keuring van het toegezonden huishoudelijk reglement. Het jaar
verslag der Afdeeling over 18!>ö, door den Secretaris opgemaakt, 
werd voorgelezen en goedgekeurd ter opzending aan het Hoofd-
1'e-tuur. 

Bij tie verkiezing van een bestuurslid en een Secretaris wegens 
de periodieke aftreding van de heeren G, L van Leunep en J . 
van den Ban. die niet herkiesbaar zijn. werden na eenige stem
mingen gekozen de heer I'. Kleiweg iKserinek tot bestuurslid 
en de heer J . W. d Droste tot Secretaris, die beiden de l>e-
noemiug aannamen. Do Voorzitter vroeg eenige inlichtingen be 
treffende de laatste verkiezingen voor den particulieren Arbeids
raad, die hem door de afgevaardigden worden verstrekt cn deelde 
daarna mee dat hem door den lieer W. Kromhout Cz. voor de 
afdeelingsleden ter lezing was gezonden, een gedrukt exemplaar 
van eene door dezen in bet genootschap -Architectura et Amici
tia"' gehouden voordracht over „de corporation van bouwkunst-
beoel'enaren. en de wenschelijkheid eener concentratie tot een 
lichaam". Nadat dit stuk door den heer .1. Ii . Michielse was voor
gelezen, had er over enkele punten en de hoofdzaak gedachte
wisseling plaats, die evenwel tot geen resultant leidde. De ant
woorden op de prijsvragen der Maatschappij waren in de zaal 
tentoongesteld. De heer -I. W. <i. Droste beloofde in de volgende 
vergadering eenige plaatwerken ter bezichtiging te stellen, waarna 
do vergadering gesloten werd. 

FKlEiSCHE BOl'VYKRIN'ff TK IJl Dl 'YYAKDKX. 
raag 1(1 Januari 18fHi. 
opende deze vry talrijk bezochte 

/ 'etgadering van l>oiuiei 
De Voorzitter W. C. de (Jroot 

vergadering met een hartelgk woord van welkom aan de aan-
we/igen en met aanbieding van gelukweiisehen voor het pas 
begonnen jaar. Kr werd medegedeeld van de ontvangst van.;, een 
atdruk van eene lezing, gehouden door de heer Kromhout in eene 
vergadering van Architectura et Amicitia. waarin de bami word 
besproken der verschillende bouwkundige vereenigingen iu Ne
derland. />. een sehryven van den heer .1. II. Boergmu. tot 
begeleiding van bet tQdschrift over veraieringakunat, verscho
nend in 1896; het eerste werd voor kennisgeving aangenomen, 
omtrent het tweede zou met den heer Boersma worden gecor
respondeerd. 

Hierna werd overgegaan tot ballotage van de heeren J . /even 
te l'raneker. I'. Vonk, J . II. Schroder te Leeuwarden en II. 
Scholtem te Huizum. die allen als lid werden toegelaten. 

Na eenige discussie over het aanschaften van een vak blad, 
waarbij men niet tot eenstemmigheid kwam. werd bet woord 
gegeven aan den heer J K. Nijdarn voor 't houden van eene 
lezing over de inrichting van abattoirs. Na een inleidend woord 
verklaarde spreker dat de beboetten van dergelijke inrichtingen veelal 
at hangen van de omgeving, waarin ze geplaatst zijn: zoo ook 
hangt de Inrichting van een abattoir af van de plaatselijke ge
bruiken en belangen, alsmede van de exploitatie. 

Ten einde bet onderwerp op eenigszin» duidelijke wfise te be
handelen, liet spreker de toestanden van amlere plaatsen buiten be-
sahcawing en bepaalde bij zich tot een abattoir, gedacht te 
Leeuwarden, op een daarvoor gekozen terrein aan de Sncckerkade. 

Na 'in korte trekken te hebben uiteengezet het doel dat men 
met de oprichting van abattoirs beoogt, ging spreker aau de hand 
van een door hem ontworpen plan op het evengezegd terrein, de 
inrichting van een dergelijk abattoir verklaren en schetste hij de 
bestemming der gebouwen iu verband met de ligging van bet 
terrein. 

Aan het hoofd van zulk een inrichting dient een veearts te 
staan, bygestaan door bet noodigc personeel, terwgl de gehouwen 
ten behoeve der slachtplaatsen alle afzonderlijk werden besproken. 
Deze lezing werd met aandacht gevolgd. 

De Voorzitter deed thans de vraag ot' ook een der leden nog 
iets in 't midden had te brengen of voor de volgende vergadering 
genegen was als spreker op te treden, waarop door den heer 
Jansma toezegging werd gedaan de besprekingen in te leiden over 
*t onderwerp ..Kamers van Arbeid". 

Voorts werden dc leden in de gelegenheid gesteld do tentoon
gestelde plaatwerken te bezichtigen en sloot de Voorzitter, onder 
dankzegging aan den spreker voor dezen avond en de door hem 
gegeven kunstbeschouwing, de vergadering. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . i 
BOUWKALENDEB. 

In antwoord op eon ingezonden stukje omtrent den houwkahvnder 
weuschen wij 11. te doen opmerken, dat de lijst der personalia 
elk jaar, met de mecate nauwkeurigheid, naar ofhYiëcle bronnen 
wordt opgemaakt. Zoo wordt de lij-t der ambtenaren van den 
Rijkswaterstaat ons verstrekt naar de «ftieiëele lijsten, berustende 
by het Departement van Waterstaat. II. en N. 

De bewering van II.. dat reeds in Juni 18!C) niutatiën plaats 
hebben gehad, die niet in den jaargang van '!Mi voorkomen, is 
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onjuist. De eerste mutatie heeft plaats gehad op 19 Nov. 9ö. ihn 
11,1 het tijdstip van 1 Nov.. waarop elk jaar het drukken van den 
kalender eeu aanvang neemt. 

Wanneer II. zjjn nieuwen hou»kalender vergelijkt met dien 
van het voorgaande jaar. zul hem hlykcn. dat het memorandum 
niet jaar in jaar uit hetzelfde geelt, maar dat op de bladzijden 
28. 29. Bi, 95. 36 en 67 nogal veranderingen plaats behhen gehad, 
benevens de veranderde tabellen op bladzijden 88, 64 en 65. 

I it den aard der zaak is een gedeelte van bet memorandum, 
nl. het wiskundige, niet aan veel veranderingen onderhevig. 

Evenwel zullen wij gaarne alle wenken omtrent het opnemen 
van nieuwe opgaven of verbeteringen in ontvangst nemen. 

Scilll.l. on l lu inkwic . 
NO<; E E X S . . D I ; i i o i ' \ V K A i . i : . M ) i : i r . 

Uok ik heb mij voor de 26e maal weder voorzien van een 
Houwkalender (uitgever l ' . I.. Brinkman te Amsterdam), thans 
door tiissrhcitkomst van den boekhandelaar .1. O. Stomier alduar 
Hoewel in het prospectus was aangegeven nu ook exempt, met 
los voorwerk zouden verkrijgbaar zyn, bleek mij al dadelijk deze 
niet voorbanden waren, althans met linnen hand] en moet ik verdor 
opmerken, dat behalve het in het vorig no. van dit blad door II. 
aangevoerde, nog veel meer onnauwkeurigheden in de Personalia 
voorkomen: en dun, het ongelukkige kaartje van „do spoor- en 
tramwegen in Nederland" ! Zoude het niet beter zijn dit weir to 
laten zoo het niet op de scbunl vnn 1 a 500.000, dus viermaal 
grooter, kan geleverd worden 1-

Heeds vroeger heb ik den uitgever verzocht de Agenda weder 
in te richten als iu de jaargangen vóór 1886 was opgenomen, d. i. 
op iedere bladz, een voile week on als dan tevens dnnrhij werden 
vermeld de standen van zon en maan, springtyden en feestdagen, 
dan kan zeker de kalender wel vervallen. 

We hopen das een volgend laar nu eens eene uitgave te zien. 
die meer aan veler wenschen kan voldoen, wnnrhjj de ndvertentiëu 
en Personalia los verkrijgbaar zullen zijn. en dus alleen gebonden 
bet .Memorandum, zoo mogelijk noi.' cenigazin» uitgebreid, en de 
Agenda; voorzien van een deugdelijk kaartje, waar niet. om een 
der vele lonten aan te halen, op te vinden is. dat Ituinerwolde. 
door een tram bereikbaar, uuhy Assen gelegen is, terwijl het eene 
halte vun den Staatsspoorweg bij Meppol is. Zonder dat moet bet 
debiet van dit zakboekje verloopen en zoude het verschijnen eener 
nieuwe uitgave gewonsebt zyn. want voor den gettelden prijs ma:.' 
:,/;,r iets beters geëisebt en kan ook geleverd worden. 

Br. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
UiivvKMiAi.i. Bij Kouiuklyk besluit is eene commissie ingesteld 

tot het houden van een vergelijkend onderzoek van candidate!. 
dingende naar liet getuigschrift van voldoend afgelegd exa n 
voor opzichter van den liykswaterstnat. bestunnde uit de heeren: 

A. M. K. W. Baron van Ittersum. inspecteur van den liijks-
waterstaat, tevens voorzitter; 

A. vun Hooft', hoofdingenieur der le klasse van den Uijk.--
wuterstaat te 's-üravenhage: 

K. R. van Xes van Meerkerk, ingenieur der le klnsse van den 
Rijkswaterstaat te 's-Gravcnhage; 

K. Iv Van Kjjsinge. hoofd eener openbare school te 's-liraveuhage : 
.Ibr. F. I,. Ortt, ingenieur der ze klasse van den Rijkswaterstaat 

te 's-Grnvenhage. tevens als secretaris. 
AMSTERDAM. Het examen tot bet verkrijgen van het diploma 

van bouwkundig opzichter zal door de .Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst worden afgenomen op 26. 27, 28 en 2!' Februari 
18!I6, des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van I tot 4 uren. 
door eene commissie, samengesteld uit de heeren: 

C. Miivsken, architect-ingenieur, voorzitter van de .Maatsch. tot 
bev. der bouwkunst, voorzitter. 

l i . van Arkel, architect. 
II. van Ham. leeruur in de wiskunde. 
F. II. van Malsen, industrieel. 
I). A. X. Margadaut. architect bij de llollandscbe IJzeren Spoor

wegmaatschappij. 
Jan Springer, architect. 
C. T. J . I.ouis liieher, bouwkundig-ingenieur, secretaris. 
De caadidaten worden uitgenoodigd zich voor den I5n Februari 

1896 schriftelijk aan te melden by den secretaris van de Maat
schappij t o t bevordering der Bouwkunst. Mamixstraat 402 to 
Amsterdam, alwaar bet programma van eischen. bevattende de 
verdere voorwaarden, kosteloos verkrijgbaar is. 

GtaOKIKOKN. De (iemcentcraad besloot in zijne zitting van 
Zaterdag II dezer met 17 tegen 14 stemmen tot oprichting van 
een openbaar slachthuis door en voor rekening van de gemeente. 

F F. R S O X A l , I A . 
— De civiel-iugenieur .1. Van der dreggen is benoemd tot 

lijdelijk adjunct-ingenieur bij den algemeenen dienst van den 
Waterstaat. 

- By bot korps opzichters vun -Kijk- waterstaat zyn met 
1 Februari verplaatst: de opzichter le kl. II. J . Weebuizen van 
Zutfon naar 's liravenbage; de opa. 2e kl. I,. Kuiler van llreda 
naar Zutfen; de opz. 2e kl. J . K. Messer van Allen naar Breda 
en de opz. 4e kl. J II. Mee* van l'lrceht naar Alfen. 
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— Door den Minister van Waterstaat zijn benoemd tot huiten-

gewoon opzichter P. Xabcr te Rotterdam, bij bet maken van een 
kabelpontveer met stoomverinogen te Drongelen. en A. F. van 
Veen, by de baggerwerken in de .Nieuwe Maas aan de Groene-
en de sljjkpluiit. 

— liy den Waterstaat iu Ned.-ludië zyn benoemd tot adspl-
rnnt-ingenicur en gesteld ter beschikking M. A. van (lort en 
J . J . S. van Leeuwen. 

. — De hoofdingenieur liy de marine P. L. Turk is benoemd tot 
ridder in dc orde van den Xederlandscbcn l.eeuw. 

— D« beer II. A. .1. Hissink te Xieuwersluis is benoemd iot 
v'emeente-opzichter te l.oenen. 

— De boer P. II. Scheltema heeft voor de benoeming tot ar-

e.liiteet vuu het (iciieeskundi; 
's-l.ravenhage bedankt. 

Gesticht voor krankzinnigen te 

V Ar A X X1. BETREKKING F. X. 
_ W a t e r b o u w k u n d i g o p z. i c b t e r by de gemeente, 

werken te 's-llertogcnhoseh. Salaris 11(10 per maand. Adres vóór 
22 Jan. aan den iug.-arch. der gemeente. (Zie adveil. in JU nc) 

— F. r v a r c n b o u w k u n d i g o p z i c b t e r te 's-Uravenhage. 
Adres lett. B. bureau van dit blad. {/if advert, in Jit nu.\ 

B e k w a a m en v lag teekenaar, goed bekend met 
detuilleereii. Adres de aannemen J . .1. vnn Sluisdnm en II. Wien-
boven te (ironingen. 

Te 's-Grartnhage g e v r a a g d een 
e r v a r e n 

r. 
Brieven met opgave van leeftijd en 

van de Architecten waaronder 't laatst 
werkzaam geweest, onder Letter B, 
aan het liareau van ilit Blad. 

Bij ile Gemeente-werken te *• Uer-
togeêtboaeh wordt g e v r a a g d , 
voor ilen lijd van 10 maanden om 
ten spoedigste in dienst te treden, een 

Waterbouwkundig 
Opzichter. 

Salaris ƒ l O O per maand. Adres vóór 
22 Januari e. k. franco en onder over
legging van bewijzen van bekwaam
heid aan den [HOEN1EUR-ARCHI
TECT der (iemeente. 

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , 
l'ractisch ervaren, met de beste aan
bevelingen van 1111 Architecten, zoekt 
plnuitfsiiiK Adres a/h. Bureau van 
ilit Blad, onder lett. II. L . 

,' Fonkelnieuwe kruissuarige in pant
ser voor ÊMitië gebouwde beroemde 

S A L O N P I A N I N O s a / 2 5 5 . 
van Douanen T E KOOP. Adrei motto 
P l a n o , Bureau dezer Courant. 

AAMSTEDItlG 
DE ARCHITECTEN 

P.VAN DE ERVE en A C BUI JZHRD 
le Ure tin 

zullen op Z a t e r d a g den I F e -
b r n a r i ISJMi. ten elf ure, in het 
tijdelijk koffiehuis van den Heer A. DE 
\ V A A R D T te Hooge- Ziralutre en voor 
rekening van den Heer L. A. D K 
V I S S K K te Hooge-Znaluwe, 

n » r i l > « 3 H t o < l e i i : 
H e t h e r b o n w e n v a n een 

W O O M I I IN niet S C H U U R te 
Hooge -Zwaluwe . 

De aanwijzing in loco zal gehouden 
worden op den 25 Januari 18'JÜ, des 
voorniidilags ten elf ure. 

Bestek en teekening zullen van. af 
Donderdag den 28 Januari, tegen be
taling van f l ,SO per stel, verkrijg
baar zijn ten kantore van genoemde 
architecten te Breda. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

FRIESLAND. 
AANBESTEDING. 
Op V r i j d a g , den *4n J a n u a r i 

1 N » « . des namiddags ten een ure, 
zal in het gebouw vun bet Provinciaal 
Bestuur te Leeuwarden, overeenkom
stig S ij I en 2 der Ailm. bcp. van de 
A V., bij e n k e l e i n 8 c h r ij v i n g 
worden aanbesteed: 

H e t m a k e n en ter pluatxe 
l everen en opstel len v a n 
de i j z e r w e r k e n voor de 
i n 1806 te vern ieuwen 
I M M M . E - ot K I . A A R -
K . t n i ' N T K K K K I ' l i . 

R a m i n g f S » T 5 . -
llet bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw, (iezegelde formulieren 
voor inschrijvingsbiljettcn zijn tegen 
betaling van 2.> en bestekken tegen 
betaling van 50 rent op het bureau 
van den l'rov. Hoofdingenieur ver-

I krijgbaar. 
Voorts zijn nadere inlichtingen te be-

! komen bij den Hoofdingenieur van den 
j Provincialen Waterstaat te Leeuwar
den, bij wien ook de dótailteekeningen 
; te bezichtigen zijn. 

L K K I W A K I I E N , 'J Januari 18'Jli. 
De Commissaris iter Koningin 

in de Prorincie Friesland. 
VAN IIAKINXMA T I 1 0 K 8LOOTEN. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der gemeente Dordrecht zijn 
voornemens op J l n a n d a g den 17n 
F e b r u a r i IH1M1 in het openbaar 
n a n te besteden: 

Het n i t d i e p e n en v e r d e r op 
diepte houden v a n ver-
Mcliil lende H a v e n » b i n n e n 
de t .emeente H o r d r e i - h t , 
gedurende den t ijd v a n d r i e 
o f / .e» j a r e n en wel v a n I 
J a n u a r i IMHS tot en niet 
den 3 l n December IS!»S o f 
IHOI. 

De voorwaarden zijn ter Secretarie 
der gemeente Dordrecht, op franco 
aanvrage, verkrijgbaar legen betaling 
van / ' O.SO per exemplaar en liggen 
ter inzage aan liet bureau der Gemeente
werken, alwaar levers nadere inlich
tingen te verkrijgen zijn. 

De, op zegel geschreven en door de 
burgen mede ordeiteekenile, inselirij-
vingsbüjetten moeten worden ingeleverd 
ter Secretaiie voornoemd, vóór nf op 
den dag der Aanbesteding, vóór des 
namiddags 1 uur. 

BOUWTERREIN. 
Aan de H o e r m o m K e h e « t r a a t 

en buiten de <«e l« l er»c l i e Poor t te 
14-itl'Ht zijn verschillende M O f ' I I -
f' / . It It Ui ,V #;.Y T Y\ K O O I * . A.lrei 
bij den heer VAN GASSELT aldaar. 

BRILLIANT R IJWIELEN 
zijn in prijzen van ƒ 1 3 5 tot ƒ 3 0 0 te verkrijgen in het M A G A Z I J N van 

G r . O . L E L . 8 Z . 

Kerkstraat 221 bij tie Vijzelstraat. Amsterdam. 

4. A N K L O E I L I C H T M A A T S C H A P P I J 

„METEOOR. 
X . . ;«*. H K K R K X « R A « ' H T Xo. :M. 

P r i j » P * r B r a n d e r eonipleet met K o u » j e en t . l a* f 4. 
(ieheel en al dezelfde lichtsterkte en hetzelfde systeem alsvan Dr. AÜER. 

ItepiiriDiën en Annleg tot /.eer blHUke piU/cii. 

L. H . K URPERSHOEK, 
C e m e n t - e n K i i i i s t - z n n t l H t e e i i f a l ï r i e i k , 

ROTTERDAM, ZWAANSHALS 20. 
Riolen. Buixeii. Pullen en Kolken. Vloeren, 

«ewelven. Traplreden ena. 
0 
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AANBESTEDING. 
Op V r i j d a g den 2 1 . l a n n a r i 

a . ».. des namiddags 2 aren, zullen 
Kerkvoogden der Hervormde Gemeente 
te Oud-Vosmeer, 

a a n b e s t e d e n : 

D e n Rouw eener P R E D I -
K A X T K W O X I X t t . 

De besteding geschiedt in het lokaal 
van den Heer M. J . AMPT aldaar, 
waar bestek en teekening ter inzage 
liggen. 

Aanwijzing in loco op den dag van 
besteding des voormiddags 10 uren. 

Bestekken verkrijgbaar bij den Se
cretaris J . M. DE G R A A F F te Oud-
Vosmeer ad f 2.— per sink. 

Nadere inlichtingen geeft <le Archi
tect A. LE CI.ERCQ te Kruin in gen. 

Kerkvoogden voornoemd, 
M. A. DOUW, Voorzitter. 
J . M. DE G l i A A F F Az., Secretaris. 

AANBESTEDING 
De WelEd. Geb. Heer F . L E B R E T 

te Dordrecht of zijn gemachtigde, zal 
op D o n d e r d a g <> F e b r u a r i 1S!M>. 
des namiddags te één uur, in het Hotel 
„ D E Or D E H O O R N " te Oud-Beierland, 
trachten 

a a n t e b e s t e d e n : 

H e t a f b r e k e n en « t e d e r op-
kouwen der L A X I D K O I H 
S ( III l i t op de II t ede 
. .He Torenntee". bewoond 
d o o r den l a n d b o u w e r T . 
V A H D E R I.191» K te « « m i n 
waard . 

Bestek en Teekening zijn, zoolang 
de voorraad strekt, tegen betaling van 
/ X.— te verkrijgen bij den Architect 
JOH. SMIT te Oud-beierland, die 
tevens nadere inlichtingen geeft. 

O p e n b a r e 

AAIBESTED1M. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van ROTTERDAM zijn voor
nemens op Di i iNdag den 2H J a n u 
a r i IS1M5. des namiddags te 1 uur, 
ten Itiindhuizp aldaar aan te besteden: 

H e t V E R R I C H T E N v a n 
G r o n d w e r k e n a a n en n a b i j 
de EMHehenlann. 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie on in het Stads-Timmerhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens TOOrf9.78 
verkrijgbaar hij WED. I'. V A N WAES-
BERGE & ZOON. Boekdrukkers, Hout
tuin no. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
a.n gemeld Timmerhuis. De aanwij
zing in loco zal plaats hebben op 
Donderdag den H3 Januari 1S9(>, iles 
voormiddags te II uur. 

De inschrijvingshiljctten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des na
middags één uur zijn ingeleverd in eene 
daarvoor aangewezen gesloten bus. ge
plaatst ter Gemeente-Secretarie, afdee-
ling Algemeene Zaken. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Coevorden zijn voornemens 
op H o n d e r d a g SO J a n u a r i 1*08, 
des voormiddags om 11 uur, ten Ge-
meentchuizc aldaar, bij e n k e l e fn-
s c h r i j v i n g a a n te benteden : 

H e t d e m p e n eener xloot b u l 
ten de v o o r m a l i g e F r i e n r l i e 
poort , langs den weg v a n 
C o e v o r d e n n a a r H a l e n , ter 
lengte v a n ongeveer :tOO 
mieter, en het m a k e n v a n 
een r i o o l d a a r ter plnatxe 
met de noodige z i n k p u t t e n , 

waarvan het bestek van af heden 
ter lezing ligt bij .1. BEKKERING te 
Coevorden, en op franco aanvrage ter 
gemeente-secretarie tegen /*0.50 per 
exemplaar verkrijgbaar is. 

Aanwijzing geschiedt op den dag der 
besteding des niorgeiiN om !t uur, ter
wijl nadere inlichtingen zijn te ver
krijgen bij den gemeente-opzichter U . 
ROZEMA N. 

Coevorden, 15 Januari 1806. 

Burg. en Weth. voornoemd, 
J. W. v. n. L E L I J , Burgemeester. 
W. J . (JASPERS, Wethouder. 

IC Maatschappij 

Bftllldehale tegen 

BECKER & BÜOOINGH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O E K . H E E T -
KN ANDERE 

I X S T R l M E X T E X , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

Geëmaillecrd-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 . 

D e van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
plien—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

s t o o m Ti mm er -
HOUTWOL-FABRIEK 

DIJKERMAN è BDIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
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 en 
T u i n k o e p e l M . 

D. J . B R E E D V E L D , 
S t e e n h o u w e r . D O R D R E C H T . 

Iardsteen-,Marmer- en Zandsteenwerken 
N C I I O O I t N T K K V n A \ T K L « . 

Draaierij v a n M i o r l e y , S a v o n i è r e en S t . « T o i r e . 

Fint Van LflpUi ei Hiknl 6. SCHUTTE J.Fa 
V a l k e n b u r g 1 b y L e i d e n . 

S C H E L P K A L K F A B W I E K en H A N D E L in S T E E N K A L K en TRAS. 
4««ntei i te It.iMer.Inni de Heeren I. Al'ltAXS * Ca-, Z n i d b l a a k Xm. 9». 

Kie, etle te Valkenbnrg de heer HKISFF. 

Fabr ikant i n Gevel-, Plafond- en Studie-Ornament 
L u t h e r s c h e B u r g w a l 2 6 , ' s - G R A V E N H A G E . 

R U I M VOORZIEN V A N M O D E L L E N VOOR T F . E K E X S C I I O I . E X . 
Afg i e t se l* v o o r H o n t e n S teen . 

t M T Specialiteit in het vervaardigen van KUNSTZANDSTEEN. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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K X G K K S C l IK B O U W K U N S T . 
Men meent dikwijls, dat de Kngelsche bouwkunst 

pas van betrekkelijk jongen datum is, en dat zij eerst 
een aanvang neemt met de stichting der kathedraal 
van Kantelberg (Canterbury) in het laatst der 12e 
eeuw. 

Het is waar, dat de Romeinen, die in andere 
landen zulke belangrijke monumenten hebben opge
richt, in Brittanje niet veel van beteekenis schijnen 
te hebben gebouwd. De muren, die van hunne stich
tingen zijn overgebleven, bestaan meestal uit onregelma
tige stukken steen, waartusschen, op bepaalde afstanden 
van elkander, lagen van platte tegels, uit gebakken 
klei gemaakt, zijn aangebracht. Ken voorbeeld hiervan 
is de zoogenoemde Mint Wall te Lincoln. Echter 
komen soms ook regelmatig bewerkte stukken groef-
steen voor, zooals bij dc Romeinsche poort in die
zelfde stad. De zware muren zijn hiermede evenwel 
slechts bekleed, daar het binnenste geheel van beton is. 

De bouwwerken der Romeinen zijn door de bar
baren, welke hen opvolgden, bijna geheel verwoest. 
De talrijke overblijfselen van Romeinsche villa's, die 
overal ontdekt werden, doen zien dat zij opzettelijk 
in brand gestoken zijn. 

Pas toen St. Augustinus door Gregorius den Groote 
naar Brittanje gezonden werd, begon de bouwkunst 
te herleven. Het schijnt dat er toen te Kantel
berg nog een kerk uit den Romeinschen tijd aanwezig 
was, waaronder waarschijnlijk een basiliek zal moeten 
worden verstaan. Dit gebouw, door de aartsbisschoppen 
Cuthbert en Odo in de 8c en ioe eeuw vergroot en 
verfraaid, verbrandde geheel in 1 0 6 7 , zoodat het niet 
bekend is hoe zijn gedaante was. 

De tot het Christendom bekeerde Angelsaksen ver
stonden de kunst van • steenbewerken niet; hunne 
huizen, zoowel als hunne kerken, waren meestal van 
hout. De zeer zeldzame steenen gebouwen uit dit 
tijdperk moeten met behulp van vreemde krachten, 

waarschijnlijk monniken van het vasteland , tot stand 
zijn gebracht. 

Ken dezer kerken is nog te Bradford-on-Avon aan
wezig. Zij is zeer klein, en uit groote, net bewerkte 
steenblokken gebouwd. De plattegrond is langwerpig 
vierkant; aan de oostzijde staat een smaller koor, aan 
de noordzijde een uitgebouwd portiek. De vensters 
zijn, voor zoover zij niet van latere veranderingen af
komstig blijken, bijzonder klein. De muren zijn met 
zeer eigenaardige arcaden versierd, die blijkbaar van 
groote onbeholpenheid getuigen, omdat zij eenvoudig 
in de muren zijn uitgehakt, zonder dat deconstructie 
ze motiveert. 

Of deze kerk uit de Se eeuw afkomstig is, zooals 
sommigen willen, blijft onzeker. Dat zij voor het jaar 
1 0 0 0 ontstaan moet zijn, is echter waarschijnlijk. 

Ken ander Angelsaksisch werk, uit het midden 
der elfde eeuw, is de toren te Karls Barton in Nort
hamptonshire. I )it gebouw, welks bekroning uit lateren 
tijd afkomstig is, wijst duidelijk op de oorspronke
lijke houtconstructie, toen in Engeland algemeen. 
Wij zien hier die constructie als het ware in steen 
overgebracht Stijlen, kruisen, juist zooals men ze 
nog bij de ,,vakwerk"-huizen in het tegenwoordige 
Saksen vindt, komen hier voor. 

Deze toren heeft zijn bekroning niet meer; een 
andere, te Sompting in Sussex, heeft een houten spits 
in den geest van die, welke bij de Duitsch-Romaan-
sche kerken gebruikelijk is. De vensters uit dezen 
tijd zijn van boven driehoekig afgesloten, een zeer 
ongewone constructie, die speciaal Angelsaksisch is. 
Beeldhouwwerk komt niet voor. 

De Xormandische bouwtrant werd in Kngeland in
gevoerd, toen Willem de Veroveraar in 1 0 6 6 de re
geering aanvaardde. Deze invoering geschiedde echter 
niet plotseling. Gedurende de laatste jaren der elfde 
eeuw toch ging de Angelsaksische bouwtrant gelei
delijk in den Xormandischen stijl over. 
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De belangrijkste werken uit dien tijd waren kas
teden , die echter veelal in lateren jaren verbouwd 
zijn. Hen tamelijk goed bewaard Xormandisch kasteel 
is te New-Castle-on-Tyne aanwezig. Het vertoont, 
zooals men van een dergelijk versterkingswerk dan 
ook niet anders verwacht, in het geheel geen ornement. 
De vormen herinneren aan den Romaanschen stijl; 
dit komt nog duidelijker uit in de kapel van den 
Tower te Londen, die van 1081 afkomstig is. Hier 
hebben de korte zuilen een uitgesproken Romaansch 
karakter. Gewelven werden in deze tijden nog niet 
gemaakt. 

herinnert en dien de Kngelschen met den naam van 
„seolloped" bestempelen. In de tweede helft der twaalfde 
eeuw worden de kapiteelen rijk behakt met allerlei 
gestyliseerde plant- en diervormen. 

Het welven had in den Normandischen tijd slechts 
zelden plaats; pas tegen het einde der twaalfde eeuw 
komen kruisgewelven in gebruik. Voor de halfcirkel
vormige koornis, die aan geen enkele Xormandische 
kerk ontbrak, werd altijd een gewelf gebezigd. Slechts 
weinig Normandische koor-afsluitingen zijn bewaard 
gebleven, omdat dc in den Gothischen tijd heerschende 
gewoonte om de kerken naar het oosten te verlengen, 

De Normandische bisschoppen begonnen met grooten 1 de meeste heeft doen verdwijnen. Een voorbeeld is 
ijver de Angelsaksische houten kerken in steen te 
herbouwen. Overblijfselen van hun werkzaamheid zijn 
de krypta der kathedraal te Worcester, gedeelten van 
dc kathedraal te Gloucester, het koor en de kruisbeuk 
van de kathedraal te Durham en het koor en de 
kruisbeuk van de kathedraal te Norwich. 

Dc eigenaardigheden van dezen eersten Norman
dischen stijl, die in het begin der twaalfde eeuw zich 
ontwikkelde, herinneren in vele opzichten aan die van 
den vroeg-Romaanschen. Halfcirkelvormige bogen zijn 
regel, meestal ongeprofileerd, doch met geometrisch 
ornement, als zigzaglijnen en diamantkoppen, versierd. 
Roven de deuren komen ruw behakte tympans voor. 
De vensters zijn klein en steeds op zichzelf geplaatst; 
nu eens zijn zij halfcirkelvormig afgesloten, dan weer 
geheel rond. De oudste gebouwen uit de Normandi
sche periode zijn bijzonder laag. 

Maar weldra kwamen rijker vormen in zwang, die-

in Romsey Abbey, Hants, aanwezig. 
Dc construction worden tegen het einde der twaalfde 

eeuw hoe langer hoe grooter en het is waarschijnlijk, 
dat de Normandische bouwtrant zich tot een geheel 
eigenaardiger! stijl zou gevormd hebben, ware niet 
plotseling de Gothiek, uit Frankrijk overgebracht, 
haar ontwikkeling komen belemmeren. 

In 1174 was de oude kathedraal van Kantelberg 
verbrand. Een zekere Willem van Sens, dus een 
Franschman, werd, naar de kroniek van den monnik 
Gervase meldt, belast met den wederopbouw van het 
gedenktecken. Kigcnaardig is het te vernemen, om 
welke reden juist de keus op een vreemdeling viel; 
deze beloofde namelijk om zooveel mogelijk van het 
oude Normandische werk. dat reeds aanwezig was. 
te zullen sparen, wat den monniken een belangrijke 
bezuiniging toescheen. 

De onregelmatigheden, die het in het laatst dei-
tot den lateren Normandischen stijl leidden, welke twaalfde eeuw gebouwde gedeelte dezer kerk vertoont, 
van 1120 tot het laatst der twaalfde eeuw duurde. 
Talrijke en aanzienlijke kerkgebouwen zijn in dien 
tijd gesticht. De kathedraal van Peterborough werd 
in 1117 door John de Seez begonnen en in 1143 
voltooid. Het schip van de kathedraal te Norwich 
werd tusschen 1122 en 1145 gebouwd en ook een 
gedeelte van de hoofdkerk te Kantelberg kwam in 
1130 gereed. Verscheidene motieven te Kantelberg ge
bruikt , vindt men ook aan de kathedraal te Rochester 
terug. 

moeten dan ook aan het streven, om zooveel mogelijk 
van het bestaande te gebruiken, worden toegeschreven. 
Dat die onregelmatigheden den beschouwer niet hin
derlijk- zijn, pleit wel voor het talent van den bouw
meester. 

De eigenaardigheid van het werk, door Willem 
van Sens uitgevoerd is, dat blijkbaar van den aanvang 
af, op overwelving gerekend is. Middenbeuk en kruis
beuk zijn met de zes-ribbige kruisgewelven gedekt, 
die in den eersten tijd der Fransche Gothiek en latei-

Rijke portalen vooral zijn het, waardoor de latere I 0 o k aan den Rijn zoo veelvuldig werden toegepast: 
Normandische bouwtrant zich onderscheidt. Zij hebben ! overigens zijn gewone kruisgewelven gebezigd. 

Het koor is halfcirkelvormig gesloten; de zijmuren 
loopen schuin, zoodat het koorplan min of meer een 
hoefijzervorm heeft Ofschoon overal spitsbogen voor
komen, zijn toch hier en daar Normandische motieven 
gebruikt. In de veertiende eeuw is aan de westzijde-
der kerk een tweede kruisbeuk gebouwd, met een 
hooge toren: westelijk hiervan is als het ware een 
tweede kerk verrezen, eveneens in den lateren Gothi
schen tijd en van twee torens voorzien. Het geheel 

den rondboog als afdekking; de profielen van boog 
en zijwanden zijn geheel bedekt met allerlei geome
trische ornementen, rozetten enz., alles eenigszins ruw 
uitgevoerd, doch van een goed effect. De vensters 
hebben overeenkomst met de gelijktijdige op het 
vasteland; zij zijn echter versierd op de wijze der 
deuren, zooals aan de kerk te Iffley in Oxfordshire 
te zien is. Vensters uit de twaalfde eeuw zijn evenwel 
in Engeland veel zeldzamer dan portalen uit die pe
riode. Dit wordt veroorzaakt daardoor, dat in den 
(Jothischen tijd, toen men ruimte voor beschilderd 
glas noodig had, de oude vensters vergroot werden. 

De pijlers, die de Normandische bouwmeesters 
maakten, zijn nu eens vierkant, dan weer rond; de 

verkreeg daardoor de enorme lengte van 170 M . 
Het eerste zelfstandige werk, dat de Kngelsche 

Gothiek voortbracht, is de kathedraal van Salisbury, 
in 1220 begonnen. Het is jammer dat dit gebouw-
zooveel geleden heelt door de „restauraties" (?) die 

ronde hebben soms een soort van cannelures als in | James Wyatt in het begin dezer eeuw daaraan heeft 
de krypta der kathedraal te Kantelberg, maar zijn verricht. In naam der „stijleenheid" heeft hij alles. 
ook wel met zigzaglijnen of dergelijken versierd. 
Knkele malen komen ook pijlers voor die aan de 
Romaansche van het vasteland herinneren. Van het 
zoogenaamde teerlingkapiteel is veelvuldig gebruik 
gemaakt; mag deze vorm ook aanvankelijk geen ander 

wat naar zijn* meening niet in of aan het gebouw-
behoorde, eenvoudig gesloopt. Hij brak de kapellen 
en portalen weg, die de veertiende en vijftiende eeuw 
aan de kerk hadtien toegevoegd, hij sloopte de meeste 
graf teekenen, ja hij spaarde zelfs den klokketoren niet, 

doel gehad hebben, dan om later gelegenheid te geven j die aan de noordzijde stond , ofschoon die toch ook 
tot het hakken van ornementen, spoedig werd het j uit de 13e eeuw was. Deze toren, meende hij, be-
motief ook om zichzelfs wille toegepast en op allerlei | hoorde daar niet. Ook de 1 Je-eeuwsche muurbeschil-
wijze gevarieerd. Als een uitvloeisel van dezen vorm I deringen en gekleurde glazen vonden geen genade 
is te beschouwen, die, welke aan een geplooide kraag j in zijn oogen. Alleen enkelen der bestbewaarde ont-
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snapten aan zijn vernielingswoede, maar het overige 
werd op den vuilnishoop geworpen. 

Het is niet te verwonderen dat, na een dergelijke 
behandeling, het interieur thans een kalen, killen 
indruk maakt. De moderne kerkmeubelcn „in stijl" , 
waarmede men later getracht heeft, de door Wyatt 
berokkende verliezen weer goed te maken, kunnen 
dien indruk niet wegnemen. 

De plattegrond van de kerk is typisch voor de 
Kngelsche vroeg-Gothiek, die in het land zelf als 
,,early English" wordt aangeduid. Alles is recht
hoekig, dus ook de koorsluiting en de daarachter ge
legen kapel, die als het ware in de kerk is ingebouwd. 
Zagen wij reeds te Kantelberg twee transepten, ook 
hier komen die voor, en behooren zij tot het oor
spronkelijk plan. leder der transepten bestaat uit twee 
beuken, waarvan telkens de oostelijke de smalste en 
laagste is. Het oostelijk transept springt maar weinig 
voor en is eigenlijk slechts een uitbreiding van het 
koor. De geheele kerk is ongewoon lang, daar zij, 
ongerekend de transepten, achttien traveeën heeft. 

Het systeem onderscheidt zich door een triforium 
van bijzonder groote afmetingen, waarboven bijna 
onmiddellijk de kruisgewelven beginnen, zoodat ervoor 
de vensters van den middenbeuk slechts weinig ruimte 
overbleef. De vensters der zijbeuken hebben een vrij 
aanzienlijke grootte en dragen het meest bij tot de 
verlichting van de kerk. Dc zuilen tusschen de beuken 
zijn rond , met geprofileerde kapiteelen; de schalken 
staan vrij om de schacht. In het groote transept, 
tusschen 1220 en 1250 gebouwd, ziet men vier 
vensters tot een groep geschikt, met een roosvenster 
daarboven. Uit deze groepeering zijn de latere vensters 
met traceeringen voortgekomen. 

In de 13e eeuw ontwikkelde zich ook de Engelsche 
beeldhouwkunst, die in den Normandischen tijd zoo 
goed als niet bestaan had. Wat zij vermocht, bewijst 
de omstreeks 1280 voltooide westelijke gevel van de-
kathedraal te Lichfield. Deze schepping heeft een zeer 
eigenaardig karakter en verschilt ten eenenmale van 
wat de Gothiek op het vasteland voortbracht. Wel 
zijn de hoofdmotieven dezelfde, want twee torens sluiten 
den gevel van den middenbeuk in. De portalen zijn 
echter van weinig beteekenis; slechts één groot venster, 
dat van den middenbeuk, is te zien. De galmgaten der 
torens zijn veel kleiner dan bij andere kerken. I Iet 
groote muurvlak van den gevel is geheel met tracee
ringen en nissen gevuld; iedere nis bevat een beeld 
en dit geeft aan het ensemble een zeldzamen rijkdom. 
De gevel is gerestaureerd en dit maakt het moeilijk-
met juistheid te onderscheiden wat oud en wat nieuw 
is. Tot den oorspronkelijken aanleg behooren onge
twijfeld de slanke steenen torenspitsen, die met een 
derde, boven het kruis der kerk, aan het geheel groote 
schilderachtigheid bijzetten. 

Het systeem der kathedraal te Lichfield herinnert 
aan dat te Salisbury. De pijlers zijn echter van schal
ken voorzien; het triforium is hier ook van groote | 
beteekenis. De gewelven herinneren reeds aan de j 
latere, die als waaiers zich uitspreiden; zij beginnen | 
zoo dicht boven het triforium, dat de vensters van den 
middenbeuk slechts diiehoeken zijn met cirkelvormige 
traceeringen gevuld. Het koor dezer kerk heeft wel 
zijbeuken, doch geen omgang, ofschoon het met drie | 
zijden van den achthoek gesloten is. De vensters der 
koornis hebben bijna de volle hoogte van het gebouw. 
Echt Kngelsch zijn de tinnen, die het koordak om
geven en die aan wereldlijke bouwwerken herinneren. 
De steunbeeren zijn zwaar, de dakhellingen flauw; 
dit alles, gevoegd bij de groote lengte en de betrek

kelijk geringe hoogte van dc kerk, geeft aan het ge
heel iets gedrukts, dat ook bij de meeste andere 
Kngelsche kerken uit den tijd der Gothiek is waar 
te nemen. 

Ken belangrijk werk der Kngelsche vroeg-Gothiek 
is ook het koor der kathedraal te Kly. De overige 
deelen van deze kerk zijn nog uit de Normandische 
periode. De triforiën bezitten hier een rijkdom van 
traceeringen, die aan kantwerk doet denken. Hier 
komen reeds Flamboyantvormen voor, ofschoon de 
geheele bewerking doet zien, dat alles uit de 13e 
eeuw afkomstig is. 

Wie de Engelsche vroeg-Gothiek wil bestudeeren, 
mag niet verzuimen de kathedraal te Lincoln te gaan 
zien. De westelijke gevel van dit bouwwerk is al zeer 
origineel van opvatting en vindt zeker nergens zijn 
gelijke. I let middendeel is nog Romaansch of, om bij 
dc Engelsche terminologie te blijven, Xormandisch. 
Drie zeer diepe en hooge nissen dicteeren den mid
denbeuk en de zijbeuken. Deze nissen zijn in den Nor
mandischen tijd voltooid tot de hoogte der zijbeuken. 
Toen werd in Gothischen stijl het werk voortgezet, 
doch naar de noord- en de zuidzijde verlengd, veel 
verder dan de zijbeuken strekten. Het geheel werd 
opgehaald tot een hoogte bijna gelijk aan die van den 
middenbeuk. Het geheel is dus een zuiver decoratief 
werk , dat bewijst hoe de kunst der middeleeuwen niet 
altijd zoo redegevend geweest is, als men ons nu wil 
doen gelooven. Tot versiering van dezen grootendeels 
blinden gevel zijn talrijke ondiepe nissen gemaakt, allen 
met spitsbogen gedekt en zonder eenig practisch doel. 

Een soortgelijke gevel werd ook nog in de dertiende 
eeuw voor de Normandische kathedraal te Peter
borough geplaatst. Ook hier is alles decoratief; de 
drie portalen hebben de volle hoogte van den midden
beuk; zij worden gescheiden door kolossale pijlers en 
vormen als het ware een reusachtig voorportaal. 

Vele der Kngelsche kathedralen waren in de middel
eeuwen met kloosters verbonden; dikwijls zijn de 
kloostergebouwen, ten deele althans, bewaard gebleven. 
Zoo heeft de kathedraal te Salisbury een kruisgang, 
die met kruisgewelven overdekt is. 

Fransche invloed is merkbaar aan het koor en de 
kruisbeuk der Westminster Abdykerk te Londen. Het 
ontbreekt daar evenwel niet aan echt Engelsche mo
tieven , als het meest karakteristieke waarvan wij het 
groote triforium met zijn aan tegelwerk herinnerende 
omgeving, die het zoogenaame „diapetornament" ver
toont, zouden willen beschouwen. 

Langzamerhand, op het einde tier 13e eeuw, gaat 
de Early-English Style in den Decorated Style over. 
Men is gewoon, aan te nemen, dat de overgang om
streeks 127; heeft plaats gevonden. Waren tot dus
verre de vensters betrekkelijk smal en tot groepen 
samengeschikt geweest, nu worden breede vensters 
met traceeringen toegepast. Aanvankelijk zijn deze 
traceeringen nog zeer eenvoudig, zooals aan de kathe
draal te Exeter, van 1279 129,1 gebouwd, te zien 
is. Ook sommige deelen der kathedraal te Vork, b. v. 
de verbinding tusschen zijbeuk en kapittelzaal, hebben 
dergelijke vensters. Eigenaardig is het, dat ook vier
kante vensters van traceeringen in dezen geest voorzien 
werden. waarvan de kerk te Dorchester in < )xford-
shire, uit het begin der 14e eeuw, een voorbeeld is. 

(>ok roosvensters, in den geest der Fransche , komen 
nu voor, b.v. in den zuidelijken kruisbeuk van West
minster ; dit laatste is echter slecht gerestaureerd. De 
triforiën, voorheen zoo groot, worden nu tot meer 
bescheiden afmetingen teruggebracht. In de hollen der 
lijsten worden nu rozetten aangebracht, terwijl ook 
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hut diapet -ornement zich steeds rijker ontwikkelt. 
Overal worden traceeringen , hogels en kruisbloemen 

ter versiering aangebracht; deze motieven, die in 
Frankrijk reeds in de dertiende eeuw algemeen zijn, 
komen in Engeland pas in de 14e eeuw in zwang. 
Ook fialen vindt men nu talrijk aangebracht, terwijl 
voorheen aan eenvoudige schuine afdekkingen de 
voorkeur placht te worden gegeven. 

Terwijl nu de DecoratedStyle, zooals zijn naam reeds 
aanduidt, overal versieringen aanbrengt, laat hij de 
kapiteelen der zuilen hun ouden vorm. Bladkapiteelen. 
op het vasteland zoo talrijk, behooren in Engeland 
tot de uitzonderingen. Wordt bladwerk gemaakt, dan 
is het van een eigenaardig-conventioneele opvatting. 
nu eens op kamperfoelie, dan weer op varens geïn
spireerd. 

Het meest bekende voorbeeld van dezen stijl is het 
schip der kathedraal te Vork. De gewelven zijn hier 
niet van steen, maar van hout, ofschoon zij geheel 
den in de steenconstructie gebruikelijken vorm hebben. 

Omstreeks 1350 begint een nieuwe verandering van 
stijl, die het eerst zich openbaarde aan de kathedraal 
te Gloucester. Koor cn kruisbeuk zijn hier geprofileerd 
en overwelfd als vroeger, maar in de venstertracee-
ringen komen bijna uitsluitend loodlijnen voor. Het 
verdient opmerking, dat deze kerk nog uit den Nor-
manditchen tijd afkomstig is; in de veertiende eeuw 
werd zij geheel naar den smaak des tijds verbouwd. 
De kruisgang bij deze kathedraal is het eerste bouw
werk , waarbij de later zoo veelvuldig gebruikte ster-
gew elven, of liever waaiervormige gewelven voorkomen. 

Voorbeelden van den Perpendicular Style, die zijn 
naam draagt naar de veelvuldig voorkomende lood
lijnen in de tracecringen, zijn het koor der kathedraal 
te Vork, de kathedraal te Winchester (oorspronkelijk 
Normandisch) St. Mary Redcliffe te Kristol, de kapel 
van St. (ieorge te Windsor, Kings College Chapel 
te Cambridge en eindelijk de kapel van Hendrik VII 
te Westminster. 

De Perpendicular Style komt in vele opzichten 
overeen met wat in het overige I-'uropa laat-Gothiek 
genoemd pleegt te worden. Hij heeft echter toch zijn 
bijzondere eigenaardigheden. Het maken van eigenlijk 
gezegde flamboyantvormen geschiedt wel niet, maar 
toch weten de .steenhouwers hun technische bedreven
heid op allerlei wijze in kunststukjes te vertoonen. De 
waaiervormige gewelven, soms met doorhangende sluit-
steenen, zooals in de kapel van Hendrik VII , geven 
hun voora! daartoe gelegenheid. 

Als kenmerken van dezen stijl moeten ook genoemd 
worden de zoogenoemde ezelsrug-bogen, meest bij 
portalen toegepast, de segmentvormige bogen en de-
vlakke daken. De rijke opengewerkte houten kappen, 
in Kngeland zoo talrijk, behooren allen tot den 1'ci-
pendicular Style. 

Beeldhouwwerk wordt nu gaarne aangebracht, vooral 
bladen, die vierkante, hoekige vormen bezitten. ( >ok 
torens van groote sierlijkheid ziet men nu weer bouwen; 
als de fraaiste geldt die van St. Magdalens College te Ox
ford. De benedenverdiepingen van dezen toren zijn 
zonder eenig sieraad; daarboven is dan al de rijkdom 
aangebracht, waarover de stijl kon beschikken. Deze 
toren werd gebouwd om alleen te staan. De gebouwen, 
daar nu tegenaan geplaatst, zijn van latere dag-
teekening. 

In de latere gebouwen uit dezen tijd is van het or
nement een wel wat al te overvloedig gebruik gemaakt. 
Ken voorbeeld daarvan is de kapel van Hendrik VII 
te Westminster, die meer den indruk maakt van uit 
hout te zijn gesneden, dan van steen te zijn gebouwd. | 

Toch kan niet geloochend worden dat het effect van 
het interieur overweldigend is. 

Over de Renaissance in Engeland hopen wij later 
gelegenheid te hebben iets mede te deelen. 

UIT D E N O U D E N TIJD. 
De archief-studie heeft ons tot in bijzonderheden 

op de hoogte gebracht van dc bouwgeschiedenis en 
de kosten van vele monumenten der latere middel
eeuwen. Maar onlangs zijn bij de opgravingen te 
Epidauros opschriften voor den dag gekomen, die 
deze zelfde bijzonderheden met betrekking tot den 
daar in de vierde eeuw gebouwden tempel van As-
klepiós bevatten. 

Deze tempel was een Dorische peripteros van 13 
M. breed en bijna 25 M . lang; hij had zes zuilen 
in de breedte en elf in de lengte. De cella had een 
voorhal, doch geen ephistodoom; kalksteen was het 
materiaal en alleen voor de beeldwerken was marmer 
gebezigd. Tegen den achtermuur stond het groote 
houten beeld van Asklepios, dat met goud en ivoor 
was bekleed. Dit beeld was het werk van Thrasy-
medes, een leerling van Pheidias. 

Uit het opschrift blijkt, dat de tempel in vier en 
een half jaar voltooid was. De bouwmeester Theodotos 
ontving 1590 drachmen als honorarium; het geheele 
gebouw kostte 125,000 drachmen, zoodat de Grieksche 
architecten voor een veel lager percentage werkten 
dan de onze. Voor de gezamenlijke beeldhouwwerken 
werden 14000 drachmen uitgegeven, onder welk 
bedrag echter het marmer niet is inbegrepen. T i -
motheos van Athene had al de modellen geleverd, 
doch slechts enkele daarvan in marmer uitgevoerd. 
Het hakken van het overige was door Hektoridas, 
Agathinos en Lysion geschied. 

Van het beeldwerk zijn verscheidene fragmenten 
gevonden, die bewijzen, dat Timotheos een kunstenaar 
van groot talent geweest is; hij had in zijn jeugd 
aan de versiering van den tempel, aan Nike Apteros 
gewijd, op de Akropolis te Athene, medegewerkt. 
Later maakte hij met Skopas, Bryaxis en Keochares 
het beeldhouwwerk van het mausoleum te Halikar-
nassos, dat thans te Londen is. 

Van de 14000 drachmen zal hij ongetwijfeld het 
leeuwendeel hebben ontvangen; in ieder geval schijnt 
het zeker, dat de Grieksche beeldhouwers veel beter 
betaald werden dan de bouwmeesters. 

P R I J S V R A G E N 
V R I J S T A A N D I T I U . I E K T E I . E I ' H O I I N - G K I K U W I J K 

O P E É N P L E I N , 

1 Iet programma voor deze door de afdeeling „ A m 
sterdam" der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst uitgeschreven prijsvraag, luidt als volgt: 

Het beschikbaar plein , waarop het gebouwtje zou 
moeten worden gebouwd, is 6.5 bij 8 M . , binnen 
welke afmetingen alle voorsprongen en uitbouwen 
moeten zijn begrepen*. 

Het gebouwtje zal van steen moeten worden opge
trokken en geen tijdelijk, doch een blijvend karakter 
moeten dragen; het moet sierlijk van vorm en bevallig 
van silhouet zijn. 

Het gebouwtje zal moeten bevatten: 
1. een vestibule of zaal voor het publiek, waarin 

vier zooveel mogelijk vrijstaande telefooncellen, ieder 
breed 1 M . en diep 1.30 M . , behoorlijk geïsoleerd 
voor het geluid; 
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2. een klein bureau, ongeveer 1.80 bij 2 M. , voor 
de juffrouw; 

3. een privaat 
Het bureau niet van buiten toegankelijk te maken , 

doch van uit de vestibule of zaal. 
De vloer ligt eenige treden boven de omliggende 

straat Vóór den ingang van het publiek, hetzij in-
of uitgebouwd, een tochtportaal te maken. 

Verlangd worden: plattegrond, twee gevels en een 
doorsnede, allen op '/. r, der ware grootte. 

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 
Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen 

wordt uitgeloofd: als le prijs het getuigschrift der 
afdeeling en f 40. - , en als 2e prijs f 20. 

De mededinging is opengesteld voor alle leden van 
de Maatschappij en de ontwerpen moeten vóór of op 
15 April 1896 vrachtvrij worden ingezonden aanhaar 
Bureau. 402 Marnixstraat te Amsterdam. 

I N G E Z O N D E N . 

A \ N D E I . K D K . N E N H E T I I K S T I T K V A N H E T 
G E N O O T S C H A P . A K O H I T E C T I K A I T A M I C I T I A ' ' 
T E A M S T E R D A M . 

Mijne heet en! 
Hoowi'1 mij op de vergadering van 23 Januari j . l . bet woord 

is ontnomen door bet debat te sluiten over de wetsovertreding, 
naar mijne meening door bet bestuur van het Genootschap, in zake 
de kwestie der aspirant-leden gepleegd, acht ik daarom de zaak 
volstrekt nog niet als afgedaan. 

De manier waarop mij het woord is ontnomen, is volgens 
mijne meening misbruik maken van gezag, want een eerlijk man 
wederstaat zijn tegenstander nils bet bestuur mij ten minste 
daarvoor aanzietl en tracht zijne beweringen te ontzenuwen. 
Eenvoudig iemand te beletten voor zijne meening uit te komen, 
door niet met hem van gedachten te willen lol' te durven'n wis-
Bclen en bij verschil van meening. in figuurlijken zin gesproken, 
den rug toe te draaien, noch het oordeel van andere leden verder 
over de zaak te willen booren, is eenvoudig lal'. 

Ik hoop dat dit niet weder zal plaats vinden en dat dit do 
laatste maal is dat het bestuur bij mondo 'van den Voorzitter zal 
trachten bet vrije woord in de vergadering van Architectura te 
weeren. want niet het machtwoord: „en hiermede M , II. sluit 
k het debat over deze zaak." is de kwestie nog niet opgelost 
en tot klaarheid gebracht. 

Niets liever wenech ik dan het laatste en vertrouw ook tevens 
dat de op die vergadering aanwezige leden en de overige leden, 
na kennismaking met dit schrijven. genoeg billijkheidsgevoel 
zullen bezitten deze zienswijze met mij te deelen. 

Voor de andere leden, die niet tegenwoordig waren diene eerst 
bet volgende ter opheldering. 

Art. 52 der genootscbapswet luidt als volgt: Jlelioudens de be-
palingen in art. 53 is bij alle stemmingen de volstrekte meel derheid 
beslissend. 

Dit wijst dus duidelijk naar art. 53 als uitzondering en dat 
luidt in de hierop betrekking hebbende alinea's ze» en zeven 
als volgt: 

Indien tussehenlijds voorstellen tol verandering of bijvoeging van 
<euig artikel deui wel -.oorden gedaan. moeten de:e sein if lelijk -oor
den'ingediind en ondeisteund dooi lin detde van hel aantal gewone 
leden. 

Minstens een maand na ki nnisgeving -ojoidt het voorstel in behan
deling genomen. 

Wat is au gebeurd'r ln de algeinccue vergadering, gehouden 
op IS Dec. "115, is op -voorstel van het Mestuin-een viertal artikelen 
respectievelijk art. 3, 8bis, 3flhis en 44bis, M gewijzigd i f er 
ziju bepalingen aan toegevoegd. 

Men heeft mij. toen ik in de vergadering van 22 Januari om 
eenige inlichtingen vroeg, geantwoord van de Bestuurstafel, dat 
de aspirantleden voorloopig als jiroef worden aangenomen en 
wanneer het blijkt, bijvoorbeeld na negen maanden, dat het niet 
voldoet, ile genomen besluiten en bepalingen weder vervallen; 
op mijne vraag ol' de aspirantleden dit bekent! was en of hun 
dit by hunne toetreding au aspirant lid |>crsoonlijk werd mede
gedeeld, kreeg ik geen bevredigend antwoord; liet vermoeden 
ligt dus voor de band. dat dit waarschijnlijk niet het geval is. 

Aangenomen echter dat bet wetsvoorstel voorloojiig als |iroef 
in werking is gesteld, dan toch had het Bestuur de bepalingen 
van urt. 53 tie alinea in acht moeten nemen en ook dit wets
voorstel sehriftelijk in moeitn dienen, ondersteund door minstens 
t'én derde der gewone leden, dal is in dit geval negen en twintig leden. 

Dan is bier ook nog in strijd niet de Te alinea van art. 53 
gehandeld, wat voorschrijft: minstens een maand na kennisgeving 
wordt het voorstel in behandeling genomen. 

Aangezien nu in de vergadering van 4 Dec. '115 deze Bestuurs

voorstellen pas waren bekend gemaakt, werden deze voorstellen 
reeds in de volgende. te«eiis algcnieenc vergadering van 1U Dec.'95 
behandeld en heeft het bestuur dc toestemming tot aanneming 
.•li in werking stellen met 1 Januari der nieuwe wetsvoorstellen 
weten te verkrijgen. Tevens diene aangemerkt te worden, dat 
deze nlgemecne vergadering, buiten bet bestuur, slechts bezocht 
was door tien gewone, dus stemgerechtigde leden: dc overige 
leden hadden geen recht van stemming. 

.Men ziet het dus duidelijk: In den onwettigen tijd van zevoo-cu-
twintig dagen, tusschen indiening en behandeling van een voorstel 
tot wetswijziging, dus nog minder tijd als in de Tc alinea van 
art. 53 is toegestaan, om te verstrijken tusschen indiening cn 
behandeling van eeu wetsvoorstel, is 'ui Architectura reeds een 
wetsvoorstel afgekondigd, veertien dagen daarna behandeld en 
goedgekeurd en in werking gesteld. 

I» till ••wettig of niet?! 
l.ant men de asp.-lcden. die er dientengevolge toch reeds zijn 

en tegen wier lidmaatschap ik niets heb. veel minder bezwaren 
nog. waar het slechts eeu proef geldt, er buiten, dan prutesteer 
ik toch nog: 

le. Tegen het sluiten van het debat. 
2e. Tegen de wetsovertreding van art. 53 dc De alinea. 
3e. Tegen „ „ .. ., 53 „ Tc 
4e. Tegen de handelwijze tegenover de aspirant-leden dat ZIJ 

ter beproeving zjju aangenomen, zonder dat hun deze voorwaarden 
persoonlijk worden medegedeeld, waardoor zij misschien bij moge
lijke mislukking der proef om de een of nndcre reden na verloop 
van Korter ol' langer tijd worden teleurgesteld. 

5e. Tegen de meening van den Voorzitter, dat het besluit, ge
nomen op de algemeene vergadering van IX December '!)5. een 
reden zou zijn om de zaak als afgedaan te beschouwen, wanneer 
door de leden bij een volgende vergadering en krachtens de 
Genootsehaj.swct uitgemaakt zal worden, dat het voorstel onwettig 
is ingediend, onwettig is iu behandeling genomen, onwettig dus 
in werking is getreden, ergo dus zelve ecu onwettig bestaan 
voortleeft ca op grond dus van de Genootscbapswet al» n ie t ig 
v c i U l u n i d wordt. 

Tevens verklaar ik dat door mg ten zeerste wordt betreurd 
dat dergelijke handelingen uit kunnen gaan van liet Bestuur van 

Architectura et Amicitia". dat in de ecrBtc plaats is aangewezen 
om de Genootschapwet zelve na te leven en te doen naleven, 
en hoewel deze wet nu juist niet iets is wat men van buiten leert, 
kan men toch verwachten dat bet Bestuur in het allerlaatste 
geval voorstellen zul doen, die in strijd zijn met de wet, noch 
van de letter, noch vuu de bedoeling ooit iets zullen trachten 
af ol' toe te doen. 

Ook is mij door bet ltestuur bij monde van den Voorzitter ver
weten, dat ik niet eerder er mede voor don dag ben gekomen 
en het nu wel een beetje mosterd na den maaltijd is Ligt hierin 
niet een verborgen bekentenis, een geheim schuldbesef, merk
waardig als antwoord, gegeven op mijne eerste vraag in de jongste 
vergadering omtrent dc genoemde kwestiën? Hierop verklaar ik 
volkomen ter goeder troaw te hebben gehandeld en nimmer het 
Bestuur van Architectura, vroeger ooit van éeue onwettige handel
wijze te hebben verdacht. Integendeel. 

Ten zeerste betreur ik nogmaals de manier, waarop het debat 
is gesloten, dat mij noodzaakt tot bet schrijven van een inge
zonden stuk in een blad. dat niet het orgaau van het Ge
nootschap is. aangezien ik ter verklaring van het laatste als reden 
kan opgeven dat eeu nu zes maanden geleden door mij ingezonden 
stuk in"* het Gcnootschapsorgaan en van mijne handteekening voor
zien, eenvoudig is genegeerd; voor cene tweede teleurstelling 
wilde ik mij wachten, op grond, dat het eerstgenoemde inge
zonden stuk (dat ik desnoods bereid ben alsnog te jnibliceereu) 
evenals dit. een m. i. onbillijke handeling van Injnn ditzelfde be
stuur sterk afkeurde, cn aangezien het scliijnt dat het Bestuur niet 
"•aame met zijn eigene wapens bestreden wordt (*). dit ook door 
misbruik van gezag tracht te verhinderen, zoo moest ik mijn 
toevlucht wel nemen tot dezen maatregel. 

Tevens noodig ik alle leden uit om van hunne belangstelling 
in deze zaak te willen laten blijken met niet te schitteren door 
afwezigheid en liet bestuur te noodzaken krachtens art. 50 van 
de Genootscbapswet zich te verklaren en niet tc dulden dat door 
den Voorzitter bet debat over een nog lang niet afgehandelde 
zaak wordt gesloten. 

.1. B. I.AMI'.K.I.k Ju., 
Gewoon lid van Architectura et Amicitia. 

B o i w i< A 1.1: N D i: l i . 
In antwoord op bet ingezonden stuk van de heeren Schill en 

Haverkamp over den Bouwkalender, naar aanleiding van mijne 
opmerkingen in no. 2 van dit Weekblad, geel' ik hierbij eenige 
mutation vnn het korps ojizicbters van den Waterstaat en by de 
Staatsspoorwegen in 18'J5. 

Omtrent de datums dei- iiiututié'u bij den Waterstaat, moet ik 
mededeeleii, dat die door mij niet zoo zuiver zijn genoteerd, aan
gezien ik verbunker en geen samenstellei des Kouwkaleiiders ben. 

Wanneer ik De Opmerker of De Ingenieui ontvang, verander 

(•) Tromp gaf bij Duins eeu schoon voorbeeld van het tegen
overgestelde. 
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mijn kalender, alleen voor 

l)ij do S. S. zijn grooteu-

ik de daarin opgegeven mutatiën in 
eigen gemak. 

De plaatsgehad hebbende mutatiën 
deels vóór 1 November geweest. 

Het bevreemdt mij /eer, dat voor bet drukken van den kalender, 
twee maanden, Kegge 2 maanden, noodig zyn, een tijd w uur in 
heel wat kan gebeuren on alhoewel ik geen drukker of lithograaf 
ben, acht ik dien tijd veel te groot. 

Alt» in. i. met bet drukken i5 December werd begonnen en al 
kregen de .verbruiker* den kalender nu eens eenige dagen later, 
de juistheid van den kalender zou allicht opwegen tegen de ont
bering van die enkele dagen, aangezien men thans soms den 15n 
December al in het bezit in van een kalender voor bet vol
gende jaar 

lk dank u. mijnheer de Redacteur, voor de mij verleende plaats-
ruimte en besluit hiermede mijne opmerkingen over bovengenoemd 
onderwerp. H. 
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der Vereeniging op 10 December 1897, waarvoor men buiten
gewone prijHvragen zal uitschryven en een expositie op grooto 
schaal van liet werk der leden zal houden. Het ledental wan slechts 
met 8 achteruitgegaan, zoodat de Vereeniging thans 13H leden telt. 
Aan de beurt van aftreding waren de heeren Henri livers en B. Th. 
Krauijvanger, welke laatste zich door drukke bezigheden niet 
meer beschikbaar stelde; dc Voorzitter werd met «Igemeene stem
men herkozen en in plaats van den beer Krnnyvangor werd met 
algcmeene stemmen gekozen de heer C. X. van Goor. 

In de commissie van de Sociëteit werden herkozen de aftredende 
heeren G. Telt J.Jz. en I*. A. Weeldenburg. 

In de zaal waren geëxposeerd de photographieën en opmetingen 
van de commissie tot opmeting van mnldeleeuwsehe gebouwen. 

Nadat nog besloten werd van vergaderlokaal te veranderen, 
werd de vergadering door den Voorzitter, onder dank voor de 
talrijke opkomst, gesloten. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
GttvoHc Vrrga drying op Woensdag 82 Jan. 1806, 

Na opening der vergadering en lezing der notulen, werd mede-
deeling gedaan van eeu ingekomen scbryveu. waarin de heer J . 
II. Lclimnn terugkomt op zijn kortelings genomen besluit en 
weder lid en donateur van het Genootschup wenscht te worden. 

In verband met het te houden congres van de Maatschappij 
van Nijverheid, in welks commissie de heer C. \Y. Nijhoft- als 
vertegenwoordiger van Architectura et Amicitia zal plaats nemen, 
wenscht de Voorzitter van de Vergadering te vernemen ot de 
bilen ook enkele punten weten aan te geven, waarop in hoofd
zaak acht moet worden geslagen en stelt voor dit te behandelen 
als de heer Nijhoft' op een volgende vergadering tegenwoordig is. 

Bezichtigd werd hierna het plaatwerk . dat onder redactie 
van den heer Rocrsma zal verschijnen, en een werk van Viollet-
le-Duc, met details van de Nutre-Damc te Parijs 

De beer Lumbeck vraagt vervolgens inlichtingen omtrent do 
handelwijze van het Bestuur in zake de wetsverandering, door 
het toelaten van aspirant-leden. Hierbij is zyus inziens te kort 
gedaan aan art, 53 en 52 van de wet, waar bepaald wordt dut 
een voorstel tot zulk eene verandering minstens «'én maand voor 
de behandeling in de vergadering moet bekend gemaakt worden. 
De Voorzitter antwoordt dat hier geen verandering beeft plaats 
gehad, doch men de zaak geheel als proef moet beschouwen om 
er later een voorstel van te maken. 

De heer .1. Visser wordt nu als gewoon lid voorgesteld door 
de heeren Kip en Koftieberg. terwijl de heer M. .1. M. Smits als 
aspirant-lid toetreedt. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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BOUWKUNST KN VKIFXDSCHAP TE ROTTERDAM. 
l'rtgadrring van 17 Januari 1S9C. 

In deze vergadering werden uitgereikt de bronzen medaille met 
getuigschrift en ƒ50 aan den heer J . van Wijngaarden, het ge 
tuigsehriit en /'40 aan den heer \V. Coepijn en bet getuigschrift 
en /'25 aan de heeren B. Bakker en Herman Kloot, allen leden 
der Vereeniging. nis bekroonden in zake dc uitgeschreven prijs
vraag voor ren ijstent; cn aan de heeren W. Bruynzeol Czn. en 
G. Hamper, eveneens leden der Vereeniging, ieder f 12.50 en het 
getuigschrift der Vereeniging. als bekroonden van de prijsvraag 
voor het convocatie-biljet. Vervolgens werd verslag gegevendoor 
ile verschillende commission, waaruit bleek dat vooral dc sociëteit 
zich blijft verheugen in een toenemenden bloei en veel bijdraagt 
tot de onderlinge vriendschap. De begrooting voor 1806 werd 
vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op ^ / 1250, terwijl de kas 
zich mag verheugen in een batig saldo vnn + / 1JO0, welk bedrag 
men wil besparen voor de feestviering van het 12^-jarig bestaan 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING D K K BOEWKL'XST. 
AFDEELING A MSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 1* Januari 1806. 
De Voorzitter heette de leden welkom in deze eerste bijeenkomst 

in 18%: na lezing en goedkeuring van de notulen werd mede
gedeeld, dat nog in deze maand oen voordracht zal worden ge
houden doordenheerJ.il. Weve, irBmeonto-architee.t van Nymegen. 

Door den Secretartü, den heer B. J . Ouëndag, werd daarna verslag 
uitgebracht over do verrichtingen van do Afdeeling gedurende het 
jaar 1805, welk verslag onder dank werd goedgekeurd en indruk 
aan de leden zal worden uitgereikt. 

De Penningmeester, do hoer J . X. Landré, bracht vervolgens 
verslag uit over den tinancieelon toestand der Afdeeling, welke 
rekening en verantwoording door eeno commissie werd nagezien 
en goedgekeurd, waarop den penningmeester dank betuigd werd 
voor zyn accuraat beheer. 

De begrooting voor het jaar 1806, groot f424, word daarna 
besproken en vastgesteld. 

Alvoreus over te gaan tot de keuzo van tweo bestuurder» tot 
voorziening in de vacaturen X. M. Koning (overleden, en P. F. 
Laarman (niet herkiesbaar), bracht do Voorzitter byzonderen dank 
aan het aftredend li i. den heer P. K. Laarman, die vele jaren lid 
van bet bestuur geweest is. Tot bestuursleden werden gekozen 
do heeren A. 0, Bleys on D. A. X. Margadant, die niet ter ver
gadering aanwezig waren. 

Hierna werd het woord verleend aan den heer J . II. de Groot 
tot het houden zijner aangekondigde bydrage, getiteld „Geheimen". 

Hoewel dezo titel wel wat vreemd klinkt, bedoelde spreker 
daarmede bepaaldelyk atelier-geheimen en meer in het byzonder 
de z. g. „Oulde Snede", waarover spreker veel had gehoord, spreker 
ging uitvoerig na wat bij omtrent do z. g. galde snedo had ge
vonden en hoo Lij daarbij, al werkende, gebruik had gemaakt van 
een rechthoekigon driehot k. waarvan do tegenoverliggende hoek 
tiO" was. Vervolgens ging Bpreker na, op welke wijze men door een
voudige toepassing van wat bij gevonden had en van eenigo wis
kundige waarheden en zonder gebruik van pasBor (anders dan om 
cirkels te trekken) of van graadboog, een cirkel in allerlei deelen 
kan verdoelen. De heer De Groot had verscheidene schetsen ge
maakt met behulp van genoemden driehoek, dio mot zeer veel 
aandacht werden bezichtigd. 

De Voorzitter bcdankto den spreker voor zyn voordracht, hoe
wel by voor zich het niet geheel eens was mot de heer De Groot 
en hot niet wenschelyk acht, dat men zich to voel aan een drie
hoeken-systeem bindt. 
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Ten slotte werd nog medegedeeld, dat het bestuur eeo prijsvraag 
heelt uitgeschreven voor een publiek telefoongebouwtje, vrystaande 
op een plein; de mededinging ia opengesteld voor de leden der 
Maatschappij en hare afdeelingen. 

De ingekomen ontwerpen zullen worden beoordeeld door een 
commissie, bestaande uit de heeren: 11. I'. Berlage N/.n.. A Salm 
G.Bzn. en J . L. Springer. 

Do vergadering, die ook door een aantal dames werd bijgewoond, 
werd daarop gesloten. 

A F K E U K O 's-Gii.\VKMi\t.i:. 

Veigadering van Vrijdag 24 'Januari 1896. 
De In-er J . Mutters Jr., die de vergadering opende, heette do 

leden welkom en wekte hen tot krachtige samenwerking np, 
erop wijzende dat de hoop bestaat op eene betere verhouding 
tot de Maatschappij. Na het lezen der notulen van de laatst 
gehouden vergadering, waarvoor den heer Mondt do dunk van 
den Voorzitter werd gebracht, volgde de mededeeling dat de 
heeren J . \ \ . II. Berden, Nic. Molennar en M. A, van Wade-
noyen schriftelijk bedankt hadden voor de sedert HO December 
j l . aanvaarde betrekking als lid van het Bestuur en dat de beer 
J . A. Mialaret dit voorbeeld op de bestuursvergadering gevolgd 
had. In verband daarmede werd de heer Mutters tot vice-voor-
zitter benoemd en moeten vier bestuurders gekozen worden. 

Er werden 22 stemmen uitgebracht en wel op de heeren J . 
Brouwer 21, Knuttel 20. Brommer 10, Sluijterman Hl. Peters 4, 
Brant 1. Bourgignon 1 en blanco 1, zoodnt de vier eerstgenoem-
den gekozen zyn De heeren Knuttel en Brommer ter vergadering 
tegenwoordig, namen de benoeming aan. 

l i t het nu aangevulde bestuur werd de beer Mondt mot 21 
van de 25 stemmen als Voorzitter gekozen; de benoemde ver
klaarde zeer gevoelig te zyn voor het bom geschonken ver
trouwen en de waard"ei*ende woorden van den Voorzitter, maar 
meende dat het in het belang van de Afdeeling was, deze taak 
aan jeugdiger krachten op te dragen. De heer Knuttel stelde 
daarop eene vergcefreho poging in het werk om den hrer Mondt 
tot andere gedachten te brengen. 

Bij de tweede stemming verkregen de heeren Mondt 12. Mut
ters 10, Knuttel 2 en Brouwer 1 stem, zoodat niemand de vol
strekte meerderheid bekwam. Nadat de heer Mondt nogmaals 
verklaard had eene evcutueele benoeming niet te zullen aan
vaarden, bad de derde stemming plaats, waarbij de heeren Knuttel 
15 en Mutters 10 stemmen verkregen. De heer Knuttel nam de 
benoeming aan. 

De Voorzitter maakte melding vnn de ontvangst van een 
schrijven der Timmerliedenvereeniging, omtrent loon en arbeids
duur, en van de brieven van de heeren Victor dc Stuers en Berden, 
waarin /ij voor het lidmaatschap bedanken. 

Het stembureau ontving den dank van den Voorzitter en de 
Secretaris las de nnmen van de leden der verschillende commis-
siën voor de beantwoording der vragen van het Hoofdbestuur, 
waarna het bestuurslid Mondt den waarnemenden Voorzittor 
Mutters bedankte voor de Leiding der vergadering en de door 
hem georganiseerde kunstbeschouwing van Ia l).\o,ation Florale 
en Hotels ei Maisons dr J'aris, 

DE NIEUWE HAAG8CHE VEREENIGING. 
Een aantal beoefenaren der Bouwkunst en aanverwante vakken 

Tergaderde op Vrijdag 24 Januari in bet Hotel d'Angleterre te 
"s-Grnvenbnge. 

Het doel der bijeenkomst was bet oprichten eener vereeniging 
tot het bevorderen der Bouwkunst, enz., en tot uitgangspunt by 
do bespreking dezer zaak diende dc inhoud eener circulaire, waarin 
in algemcene termen was omschreven de wyze hoe men zich 
voorstelt. dat dc op te richten vereeniging haar taak zal moeten 
opvatten. 

Over deze opvatting werd vry uitvoerig van gedachten gewis
seld. Daarbij bleek het algemeen gevoeleu der Vergadering te 
/ijn, dat de op te richten vereeniging niet moet optreden als 
mededingster van bestaande vereenïgingen, doch haar streven een 
ander moet zyn en hare inrichting va» dien aard, dat de gebreken, 
die undcre vereenigingen aankleven, zooveel mogelijk worden 
vermeden. 

Reeds zoo menige vereeniging nam bij hare oprichting de 
kiem in zich op, zoo niet van haren ondergang, dan toch van 
een ziekelyk. kwynend bestaan, dut er voorbeelden genoeg zyn 
waaraan de oprichters van nieuwe zich kunnen spiegelen. 

Aansluiting aan of samensmelting met bestaande corporaties 
werd eveneens in 't voorbygaan overwogen, maar in de bestaande 
omstandigheden vooralsnog minder gewenscht geacht. 

Ten slotte ging men over tot het kiezen vnn een voorloopig 
bestuur, dat de taak van de samenstelling der statuten op zich 
nam, terwyl zeker alle aanwezigen huiswaarts keerden met de 
overtuiging deze zaak in goede honden to hebben neergelegd, 

In het voorloopig bestuur werden gekozen de heeren: J , W. 
II. Berden. II. E. de Baan. II. J . Kockx, J . A. Mialaret, J . .1. 
van Xieukerken, P. II. Scheltema en P. du Rieu Kzn. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
*s-Oit wKNMUii:. De inspecteur der bouwpolitie heeft de aandacht 

gevcatigd op do omstandigheid, dat het personeel van den onder 
zyn beheer stannden tak van dienst noodwendig dicut te worden 
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uitgebreid. Op voorstel van B. en \ \ \ worden met ingang van 
1 April e. k. twee adjunct-inspecteurs. ieder op een jaarwedde 
vnn f800, aangesteld. 

— De Minister van waterstaat, handel en nijverheid brengt 
ter kennis van belanghebbenden dat op een nader te bepalen 
dag liet examen zal worden afgenomen van ben die voor de 
betrekking van ad spirant-ingénieur voor liet stoomwezen in nau-
merking wenschen te komen. 

Zy, die aan dat examen wenschen deel te nemen, moeten zich 
daarvoor vóór 1 Maart by gezegeld adres bij den minister van 
waterstaat, handel en nijverheid aanmelden met opgave van naam 
en woonplaats en onder overlegging hunner geboorte akte. 

— Zaterdag 25 dezer wordt in Pulchri Studio ecu tentoonstelling 
geopend van schilderijen der werkende leden. 

A M S T E R D A M * In de vorige week is hier-ter-stede, bij Krasnapolskv. 
de eerste vergadering gehouden van de onlangs opgerichte „Ver
eeniging van Nederlandsche Sclielpkalkfabrikanteu". Thans is 
een definitief bestuur verkozen, samengesteld uit de heeren: 
A A. L. de Lint, te Delft, voorzitter; EL l'eenstra. te Sneek, 
onder-voorzitter; (J. Schutte J.Fz , te Amsterdam, secretaris; ! \ 
F. v. d. Wallen, id., penningmeester; A . A . I I . Sweijs. firma v. d. 
Wallen & Co. te Rotterdam; M. Mees, te Groningen, en J . A . J . 
Trip. te Dedcmsvaart. 

l i t de discussie bleek, dat de verkoop tegen den verhoogden 
prys door het geheele land zeer vlot gaat. 

De in het Rijksmuseum gevestigde Rijksschool voor Kunst-
nijverheid wenscht onderwijs te geven in de nieuwe kunst, om 
borduurwerk op naaimachines te verrichten, en heeft de Singer 
Manufacturing Comp. daurom uitgenoodigd. een collectie van de 
geborduurde voorwerpen te exposeeren, die op de laatste wereld
tentoonstelling te Chicago zooveel succes gehad hebben. 

Aan deze uitnoodiging wordt van 20 tot en met 28 dezer gevolg 
gegeven en wel in de bovenzaal van bet gebouw .,Lensgezindheid". 
Spui 12, alhier. De toegang tot deze expositie zal geheel vrij zijn. 
om een ieder in de gelegenheid te stellen haar te bezoeken. 

II.V\I;I.I;M . Op het Museum van Kunstnijverheid is thans eene 
tentoonstelling van decorutieve kunst en van teekeuiiigcn, ont
werpen en modellen van op de ambachtsnijverheid toegepaste 
kunst geopend. 

Do commissie van bovengenoemd museum heeft zich beijverd 
een aantal werken byeen te brengen en werd daarin gesteund 
door de heeren Mengelberg. F. Poel en Stoltefus en Janssen, door 
wie in hoofdzaak de rcligicuse kunst vertegenwoordigd wordt, 
terwijl door de heeren Berlage. Sommer. Sluijterman, Franco de 
Amicis, Basel en Lauweriks Wolf, Stnbcr en vele anderen, werken 
van de meest verschillende strekking op bet gebied der kunst
ambachten werden ingezonden. Het valt niet te ontkennen dat, 
ofschoon oen dergelyko tentoonstelling hior-to-lande voor het eerst 
gehouden wordt, zy toch als geslaagd kan worden beschouwd. De 
commissie heeft het plan opgevat zoo mogelijk in het vervolg elk 
jaar een dergelijke tentoonstelling te orgauiseeren; zij hoopt daar
door het werk der artisten, die zich op dat gebied bewegen, naar 
waarde te doen schatten cn tevens de belangstelling van het 
publiek voor eene artistieke richting op te wekken, die ten onzent 
al te lang verwaarloosd werd. De tentoonstelling zal tot I Maart 
geopend blijven. 

Ai tMi iM. De Hooge Rand deed Maandag j l . uitspraak in zake 
het St.-Elisabethsgasthuis alhier, betreffende het plaatsen van oen 
afsluithek Genoemde Raad verklaarde de toegenasto verordening 
der gemeente Arnhem in stryd met de wet en bet aan de requi-
rantcn (de leden van het bestuur van het gasthuis) ten laste 
gelegde niet strafbaar, zoodat zy deswege van alle rechtsvervol
ging zyn ontslagen. 

UTRECHT. De jaarlyksche schilderijententoonstelling van het 
schilder- en teekenkundig genootschup „Kunstliefde" zal dit jaar 
van Zondag 5 tot Zondag 19 April geliouden worden cn niet alleen 
kunstwerken bevatten van leden, maar ook van ..enkele uitge-
uoodigdo Nederlandsche kunstenaars". 

MWSTI.'ICUT. Het bestuur van „Momus" is voornemens do tentoon
stelling van werken van schilder-, tecken-, ets- cn beeldhouwkunst 
van binnen- en buitenlandschc kunstenaars, te openen op 23 Aug. 

'e»HERTOGERBOectf. Dc Oetcldonksche club, die hier-ter-stode 
met carnevul eeu gecostuineerilen optocht houdt, heeft besloten 
daarvan een escorte te doen voorstellen: de ingenieur-architect, 
omringd door zijn 0 opzichters. Wellicht zou daarby aan den 
Gemeenteraad een waardige plaats kunnen worden ingeruimd. 

Li \ M I.ki ; ; K . De teekeuvcreeniging ..Help u zeiven" zal het 
volgende jaar een tentoonstelling houden van bouwkundigo on 
crayon-teekeningen, door leerlingen en oud-leerliugeu vervaardigd 
Gedurende de 24 jaren van haar bestaan staat de hoer As. den 
Oudsten aan 't hoofd de/.er school. 

— Aflevering 1 van De Xatuut (uitgave van J . G. BroeBe to 
l'trecht) bevat: Het voorhistorisch monument Stnuehange en zyn 
sterrenkundige rol. - Do tegenwoordige methoden van verwar
ming, door Dr. A. J . C. Snijdera. — Over Aquariums en Terra
riums, door J . C. Bosch. — Vyaoden der naaldboonien. door 
Dr. II. J . Calkoen. - Iets over konijnenfokkerij, door J l . van 
llolk. — De verdeel machine voor cirkels van de tinna Becker 
& Buddingh te Arnhem. — Korte mededoelingcn. — Do toepas-
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singen vnn liet acetyleen, door Hr. L. Bleekrode. — Verscheiden
heid on photographisch gobied, door Dr. .1. E. Rombouts. — 
Sterrenkundige opgaven en inededeelingen, door Ant. 1'anne-
koek. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— By Kon. besluit is niet ingang vun den 1 n Hel u. s. bij de murine : 
lo. de hoot'ding euieur l i . C . P. \\ . \ iflnor. hoofd vun het vak 

vnn Ki>hec|isboiiw bij 's Kijks werf te Willemsoord, op zijn verzoek, 
eervol uit zijne betrekking ontslagen; 

2o. do hoofdingenieur <i. Turk. toegevoegd nun den chef der 
nfdeeiin<; Materieel bij liet Departement vnn Murine. geplaatst 
iiln hoofdingenieur der murine, hoofd van het vnk vun BCDeepe-
boow by "s ryks werf te Willemsoord; 

3o. bevorderd: tot hoofdingenieur de ing. le kl. J . F, van Beek: 
tot ing. le kl. de ing. 2e kl. .1. 't Hooit, en tot ing- 2e kl. de 
adapirant-ing, M. <i. de Gelder. 

— Itij den Waterstaat in Ned.-lndië is: 
b e n o e m d : tot opz. ïte kl. de tijdelijke opziehtcrs C'. A. Torn', 

I.. I'. vun Kekhout en H. O. A. Hennevelt. 
toegevoegd: aan den chef der werken en opnemingen aan 

de Solo-rivier, de benoemde adnp.-ingenieuT M. A. vnn (tort; 
geplaatat: by de directie, de benoemde ndsp.-ingoniour J . J , 

S. van Leeuwen. 
— I.en tweejarig verlof, wegens ziekte, is verleend aan don 

bouwkundig ambtenaar le kl. bij don aanleg van Staatsspoorwegen 
op Java. Th. ('. Colcnbrander. 

— Benoemd tot ing. le kl. bij den aanleg van staatsspoorwegen 
de ambt. op non-act. R. 1». O. D. Wijnmalen, laatstelijk die be
trekking bekleed bobbende bij den dienst der staatsspoorwegen 
ter Sumatra's Westkust, 

— Mij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is. wegens 
ziekte, eervol uit zijne betrekking ontslagen de oudempzichter 
le kl. S. vnn dor Heijden. 

- lïy Kon. In-sluit is, met ingang van 1 April 18911. aan den 
heer Joseph Th. J.Cuypers, civiel en bouwkundig ingenieur, op 
zyu verzoek, eervol ontslag verleend als loeraar bij de Normaal
school voor teekenonderwijzers en als leeraar bij de School voor 
kunstnijverheid, en in zijn plaats benoemd de hoer .1. W. H. licrden. 
te 's-Gravenhage. 

Door den Minister v&n Koloniën is de boor «I. Ivooraans 
gestold tor beschikking van don <H>uvernour-(>eneranl van Ned.-
Indië. om te worden benoemd tot ingenieur bij het mijnwezen 
daar-te-laude. 

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

Oproeping v.n Jongelingen 
De aandacht wordt gevestigd op de 

voorwaarden tot opleiding van jonge
l ingen \oor het Kader der Genie
troepen in X e i l e i - l i i n d M ' l i - l i i d i ë . 
Omschreven in de Nederlandsche Staats
courant van 'Jl Januari ÏH'.X! No. 17. 
waarvan afdrukken kosteloos zijn te 
bekomen bij liet Departement van 
Koloniën. 

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , 
Practisch ervaren, met de beste aan
bevelingen van 11II. Architecten, zoekt 
plaatNing. Adres a/h. Bureau van 
dit Blad, onder lett. H. L . 

Tot directeur der gasfabriek te Winschoten is benoemd de 
heer J . \ \ . .1. Klanssen. 

— Ter vervanging van den beer Jhr. \V. lloeuH't, aan wien 
tegen 1 April op zijn verzoek eervol ontslag wordt verleend als 
sectie-ingenieur by de Maatschnppjj tot Exploitatie van Stunts-
spoorwegen te Rotterdam, zul de heer A. ,1. Kuis. sectie-ingenieur 
te Groningen, nuar Rotterdam worden verplaatst. 

— Met ingang vnn 1 Manrt e. k. is dc lieer P. vnn der Woijden. 
technisch ambtenaar le klasse hij de Muatschnppij tot Exploitatie 
vnn Staatsspoorwegen te l'trcclit, benoemd tot ingenieur chef vnn 
Weg en Werken hij de Noord-Brabantscb-Duitsche Spoorweg
maatschappij, standpoints Gennep. 

— Door Burg. cn Weth. vun Leeuwarden is uit 73 sollicitanten 
tot opzichter der gemeentewerken benoemd do heer .1. .Meyer, 
onder-opz. der gemeentewerken, te Rotterdam, t het lot tegen 
den beer II. van Duren, tijdelijk opzichter der gemeentewerken 
te Leeuwarden. 

— Benoemd tot directeur van dc aide.ding Beeldende Kunsten 
der academie ...Minerva" te Groningen, de heer l'erd. G. W. 
01dew.lt, kunstschilder te Amsterdam, leernnr aan dc-school voor 
kunstnijverheid te Haarlem. 

— Door bh. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant zyn bij 
den provincialen waterstaat iu dnt gewest benoemd tot oplichter 
3e klasse: dc hoeren M. \V. .1. Ilcestermans, te Vrijenban, en 
II. G. Lnmers, te Grave. 

- Met ingang van I Juni is benoemd tot sectie-ingenieur hy 
de Maatscdiappij tot exploitatie vnn Staatsspoorwegen 1'' Groningen 
de beer II. J. van llooru. 

— Do heer W. de Vries, onderopzichter vnn Kjjnlaiid. to 
Spnnrmlnm. heeft onder algemeene deelneming den dug gevierd, 
waarop hij vóór ,">0 jaar hij dat hoogheemraadschap in dienst kwam. 

— Te Winterswyk is overleden de heer Jan Willink, lid der 
Provinciale Staten van Gelderland, oud-lid der Tweede Kamer.de 
onvermoeide yvernnr voor en ontwerper vnn den Noordooster-
spoorweg. 

VACANTE BETREK K I M ; EN. 

— H o o f d o p z i c h t e r voorden houw van het krankzinnigen
gesticht te Leiden. Salaris ƒ120 per maand. Adres Burg. en Weth 

— Leeraar in w e r k t u i g k u n d i g t e e k e n e n aan de 
Kweekschool veer ui neb in istcu to .V iiistcrduui. 

BECKER & BUDOINGH. 
A r n h e m . 

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 - I I O K K J I F E T -
EN ANDERE 

I W I ' R I J I L M E X , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enx. 

Geëmailleerd-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 . 

-Maatschappij 

schade 

l » e 
m 

van 1845. 

JOHN KIEVITS & VAN REEDE Cz. 
Itlacliinen- en Motorenfabriek, 

S o l i e e p s b o u w w e r f , 
K E T E L M A K E R I J , G I E T E R I J . 

P A P E V O H E C H T n n n rt~ ^ O O M O . 

J. BELTMAN JWz, Deventer. Handelskade. 
F a b r i k a n t i n M o l e n w e r k e n . 

SPECIALE IMtll I I T I M . T O O M 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20 Zut-

plien—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuiilblaak 50 -Breda, Prinsen-1 L E V E R I K G VAX 
kade. 

Lage preniién. Heeren Bouwonder-
nemen, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS, 
BAK K E li IJ EN, (IRUTTE RIJEN. 
OLIEFABRIEKEN, IIOUTZAGFJUJENenu, 
OLIE-GASMOTOREN. 

IMRINli VA\ lLti\Bfci\OOÜII.DHEI)H\. OLIE- i GASMOTOREN. 
Ter drukkery der Nanmloozo Vennootschap „liet Vnderlnnd." 
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T E N T O O N S T E L L I N G 
V A X D E C O R A T I E V E K U N S T . 

Wij ontvingen de volgende uitnoodiging: „ D e 
Commissie van het .Museum van Kunstnijverheid te 
Haarlem heeft de eer u te berichten , dat de Tentoon
stelling voor decoratieve en toegepaste kunst in ge
noemd Museum van 20 Januari tot i Maart geopend 
is en neemt dc vrijheid u tot een bezoek aan deze 
Tentoonstelling uit te noodigen". 

Dat wij van deze uitnoodiging met graagte gebruik 
maakten zal ieder begrijpen, die weet, hoe het onze 
vaste overtuiging is, dat het de versierkunst zal wezen, 
die ons dc welbegeerde nieuwe bouwkunst eenmaal 
brengt. 

Vóór wij enkele inzendingen in het bijzonder be
spreken , moge hier eerst een woord van waardeering 
voor het streven dergenen , die tot deze tentoonstelling 
het initiatief namen, een plaats vinden. De kunst-
nijveren en versierders hier te lande kunnen niet dank
baar genoeg zijn voor een gelegenheid als deze, om 
het publiek met hunne scheppingen bekend te maken. 

Wij beseffen ten volle de moeilijkheden aan het 
organiseeren eener dergelijke tentoonstelling, die als 
de eerste in dit speciale kunstvak mag beschouwd 
worden, verbonden. De ervaring, thans opgedaan, 
zal der Commissie bij de tentoonstellingen, die naar 
wij hopen zullen volgen, veel leeren. 

Zoo zal het, in het vervolg , gewenscht zijn, de 
„Masseiifiiodttction" der hedendaagsche R.-K.-kerk-
fabrikanten uit te sluiten. Met onze pas-opbloeiende 
kunstnijverheid hebben de voortbrengselen dezer heeren 
niets te maken. Die onbegrepen navolgingen van de 
kunst der 13d", I4 d e of I5 d e eeuw hebben wij al zoo 
dikwijls gezien, dat er geen noodzaak is, ze nog weer 
eens te vertoonen. Het wordt wezenlijk tijd, dat het 
jonge Katholieke Nederland , dat zich op kunstgebied 
reeds vaak onderscheiden heeft, zich dc kerkelijke 
kunst eens aantrekt en ons verlost van het treurig werka 

der Stolzenbergen, der Mengelbergen, der Te l'oels, der 
Stciltefussen, der Janssen's en hoe zij meer mogen herten. 

De navolgingskunst (?) heeft haar tijd gehad; de 
Kerk, die in de 19 eeuwen van haar bestaan zich van 
de meest verschillende stijlen bediend heelt, zal ook 
de moderne kunstuitingen niet verwerpen, al zal het 
sommigen geestelijken aanvankelijk vreemd schijnen, 
dat andere dan de sinds een dertig jaar gebruikelijke 
Neo-Gothieke in zwang komen. 

Blijkbaar heeft de Commissie met die „ l 'nmasse" 
van kerkelijke kunstproducten in haar maag gezeten; 
dc beleefdheid verbood weigering, nu van te voren 
geen beperkende bepalingen gemaakt waren. Zoo heeft 
zij er dan dit op gevonden, dat de kerkfabrikanten 
in één zaal, de overige inzenders in een andere zaal 
bijeen zijn gebracht. Voor één firma is echter een 
uitzondering gemaakt, en wel voor Mengelberg; de 
plaats, die deze in de kerkelijke zaal toekwam, is haar 
onthouden, en daar zijn modellen van het Gemeente
museum te Amsterdam opgesteld, die te midden van 
al die kerksieraden een vreemd effect maken. Bij de 
keuze dezer modellen is men niet gelukkig geweest; 
het meerendeel der boetseersels toch betreft orne
menten , die boven aan het gebouw voorkomen en die 
dus uit den aard der zaak breed behandeld zijn. Nu 
kan men zich voorstellen hoe zonderling deze modellen 
zich voordoen, gehangen tegen de muren van een 
betrekkelijk niet groote zaal. Indiende heer Weissman 
de modellen van de vestibule- en hoofdtrap-details had 
ingezonden, zou men een beter denkbeeld hebben ge
kregen van zijn, zeker eigenaardige, plant- en diercom-
posities. Ook het talent van den overleden beeldhouwer 
Johannes Franse had men dun van een gunstiger zijde 
lecren kennen. Nu is het alleen het kleine paneel met 
papavers, dat van des beeldhouwers vaardigheid getuigt. 

In het algemeen kan men over de ornementatie van 
een bouwwerk pas een oordeel vellen, wanneer men 
Hes op de plaats ziet, die de bouwmeester daarvoor 
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bestemd heeft. Bij het tentoonstellen van dergelijke 
bouwdetails moet men, om een eenigszins aan de 
werkelijkheid beantwoordend effect te krijgen, zooveel 
mogelijk rekening houden met het standpunt, van 
waar de ontwerper gerekend heeft, dat men zijn 
werk zou beschouwen Is het waar qu' ii faut jugei 
les écrits d'apics leur date, niet minder waar mag 
het heeten qu'il faut juget les details d'apris leur place. 
Men verliest dit echter dikwijls uit het oog en zoo 
maakt zelfs het zoo beroemd beeldwerk van Phidias' 
leerlingen, thans in het Britsch Museum als in een 
pakhuis opgeslagen, op den onbevooroordeeldcn be
zoeker maar weinig indruk; hoe geheel anders moet 
dit geweest zijn, toen het Parthenon nog in welstand was! 

Zijn de modellen van het Amsterdamsch Gemeente
museum onder de kerkelijke kunst verzeild geraakt, 
het werk van Mengelberg vond een plaats in een 
zeer wereldsche omgeving. 1 let monument van Thomas 
a Kempis wordt ons nog eens voorgezet. Wij blijven 
ook nu bij onze meening, dat dit werk behoort tot 
die zoetelijke, niets zeggende kerkbeelden-plastiek, 
die slechts uiterlijkheden gemeen heeft met het ka
rakteristieke werk der 15e eeuw. Even zoetelijk als 
het andere werk dezer firma, zijn de bronzen deuren 
voor den Dom te Keulen, in photographic en model 
aanwezig, dc statiën en de andere kerkbenoodigd-
heden, hier bijeen. 

Het is een verademing, na deze opwarmingskunst 
de inzendingen van de heeren De Bazel en Lauweriks 
te beschouwen. Het schijnt ons toe, dat dit zeer 
artistiek tweelingpaar op het oogenblik aan de spits 
staat der phalanx van jongeren, die zich aan de 
versierkunst gewijd hebben. Hun kunst krijgt meer 
en meer iets oorspronkelijks, iets persoonlijk. Op 
den weg. die naar den nieuwen stijl leidt, zijn zij 
het verst gekomen. 

Zeer aantrekkelijk vonden wij het ontwerp voor 
hun bureau-ameublement, waarvan een der stoelen, 
uitgevoerd, de practische bruikbaarheid bewees. Het 
is te hopen, dat dit even fraai als doeltreffend geheel 
de aandacht onzer groote meubelfabrikanten moge 
trekken. Indien zij de heeren De Bazel en Lauweriks 
om ontwerpen vragen, dan krijgen zij wat beters, 
dan de vervelende stijl-nabootsels, die, ad nauseam, 
het koopend publiek als het schoonste, dat bestaat, 
zijn aangeprezen. 

Niet minder ingenomen, dan met deze meubel
ontwerpen , zijn wij met de vlakorneinenten door het 
tweetal artisten ingezonden. In het bijzonder zijn het 
die composities, waarbij geen figuren voorkomen, die 
ons aantrekken. Die figuren toch schijnen ons het 
zwakke punt van de kunst, zooals die door deze 
heeren wordt opgevat. Ook met de harde roode en 
blauw e tinten, die de heer De Bazel op zijn omslag 
voor een tijdschrift heeft aangebracht, hebben wij geen 
vrede. Men kan echter niet alles op ééns verlangen j 
en wij hebben goeden moed dat waar de kunstenaars 
reeds zooveel talent toonden voor kunstnijverheids- | 
compositie en vlakornement, een fijner gevoel voor 
kleur en voor het eigenaardig schoon van het mensch- i 
beeld vanzelf wel komen zal. 

Berlage's kunst onderscheidt zich meer door vaardig- | 
heid, dan door oorspronkelijkheid Zij heeft dezen trek 
genieën met de kunst van sommige schilders die in 
allerlei manieren kunnen werken, behalve in hun eigen 
trant. Zoo wordt de habiliteit dikwijls een gevaarlijke 
eigenschap. Bcrlage heeft veel geteekend; hoe groot 
zijn vruchtbaarheid is, bleek uit de tentoonstelling van 
zijn werk, een jaar geleden te dezer plaatse gehouden 
cn uitvoerig door ons besproken. Dc omslag van de 

„Rouwviolen' ' bewijst, dat hij ook in de tegenwoordig 
voor dergelijk werk in zwang zijnde manier iets kan 
leveren, dat eerbied afdwingt Eenige ontwerpteeke-
ningen van onderdeelen van gebouwen zijn eveneens 
door Berlage ingezonden. In hoeverre zij op een 
tentoonstelling als deze thuisbehooren, kan hier onbe
sproken blijven Het zou ons niet verwonderen als de 
inzender bedoeld had ze te geven als proeven van 
het „ d e c o r a t i e f bouwkundig teekenen, dat hij zich 
sinds een paar jaar heeft aangewend. Deze teeken-
wijze, daarin bestaande, dat alles met dikke, aan oude 
houtsneden herinnerende inktlijnen wordt omgetrokken , 
dan op archaïsch-naieve manier wordt gekleurd en 
eindelijk van een ornementrand voorzien, schijnt ons 
meer excentriek dan behaaglijk. Zal een bouwkunstige 
perspectiefteekening recht van bestaan hebben, dan 
dient zij een juist beeld van wat uitgevoerd is te 
geven. Aan dit vereischte voldoen deze perspectieven 
zeker niet 

^ Eigenaardig is hut, dat Bcrlage — die ons in zijn 
Verzekeringsgebouwen, die langzamerhand zijn specia
liteit gaan worden, altijd de gewild-eenvoudige. haast 
fortificatorische Neo-Amerikaansche vormen deed zien 

in het ontwerp van een proeflokaal te Parijs de 17e 
ecuwsche Hollandsche-Renaissance heeft gehuldigd. 
Moeten wij hier een terugkeer tot de oude paden in 
zien , of heeft de kunstenaar ons alleen willen toonen, 
hooveel snaren hij wel op zijn instrument heeft ? Zooveel 
is zeker, dat dc boven geschetste manier van teekenen 
hier nog minder voldoet, dan bij de andere ontwerpen. 

Is Berlage een vaardig teekenaar, Sluyterman is 
dat niet minder. Maar ook hier heeft de gemakkelijk
heid van factuur het nadeel, van tot geen persoonlijke 
manier te leiden. De ontwerpen voor zilversmidswerk 
zijn meer of minder geslaagde navolgingen uit ver
schillende historische stijlperioden , vermoedelijk, omdat 
de firma, die ze bestelde, dit zoo verlangde. Enkele 
teekeningen schijnen te bewijzen, dat de zoo vaardige 
hand, als men haar maar vrij laat, wel wat oor-
spronkelijkers kan voortbrengen. 

Aangenaam van aspect en goed decoratief gevoeld, 
schenen ons dc bloempaneelen van 1 lartgering. ()fschoon 
de motieven op Japansche manier gestyliseerd zijn, 
is de ontwerper er toch in geslaagd zoo door eigen
aardige compositie als door een sober en toch elfect-
vol coloriet aan het geheel een ongemeen cachet te 
geven. 

Van soortgelijke beginselen als de vervaardiger der 
vorige decoratieve paneelcn toepaste, spreken ook de 
composities van Stuber. Wanneer het effect hier minder 
gelukkig is, dan komt dit, omdat alle styliseeren tot 
niets leidt, als goede smaak daarbij niet voorzit. Als 
voorbeeld zullen wij het paneel beschouwen, dat 
„Mietje buiten" betiteld is. Stuber heeft hier niet gewild, 
dat men zijn werk zou aanzien voor dat van een 
gewoon fijnschilder. Daarom trok hij, midden over 
zijn veld, een as cn plaatste „Mietje" een klein zit
tend meisje . daar symmetrisch in; ook de boompjes 
in het perk achter haar blijven aan de wetten der 
symmetrie getrouw. Tegen dit alles zou niets in te 
brengen zijn, indien nu het overige daarmede in 
overeenstemming was. Maar de heer Stuber heeft 
ons de illusie der werkelijkheid willen geven en daarom 
het gesymmetriseerde Mietje geplaatst in een tuintje 
met een huisje op den achtergrond. 1 Iet huis herin
nert levendig aan het bekende „huis van Adriaan" 
uit onze jeugd; tot meerdere sierlijkheid is de ach
tergrond aangevuld door een gestyliseerd waschlijntje, 
waaraan twee gestyliseerde broekjes van Mietje (in 
een waarvan zelfs een vermoedelijk ook gestyliseerde 

huismoeder een gestyliseerd stukje heeft ingezet) han
gen te wapperen. 

Een dergelijk komiek effect is zeker niet door den 
heer Stuber bedoeld; maar waarom koos hij ook 
zulk een gek onderwerp! Van de gestyliseerde zuig-
flesch zullen wij maar zwijgen. De heer Stuber late 
zich niet op een dwaalspoor brengen door het volgen 
van verkeerde voorbeelden. Het gcwild-naïef zijn is 
een der ergste misslagen die een kunstenaar kan be
gaan. Als een kind van één jaar gebroken spreekt, 
vindt men dat aardig; doet een man van vijftig zoo, 
dan maakt hij zich bespottelijk. 

Het overige werk van den heer Stuber is beter; 
wij verkiezen daarboven evenwel de gestyliseerde 
Japansche lelies van den heer Roelofzen, die van 
een zeer juist begrip van ornement blijk geven. 

I'x-n belofte voor de toekomst meenen wij in de 
inzendingen van den heer Breman te zien; in zijn 
ontwerpen voor de inwendige versiering van de hoofd
ingangen in een tentoonstellingsgebouw ging hij van 
gezonde beginselen uit. Hij trachte nu. voortbouwend 
op deze basis, ons ook iets van zijn eigen ik te geven. 

Wat het vreemde gebouw van Bauer, dat al zoo 
dikwijls is uitgestald geweest, op deze tentoonstelling 
doet, is ons een raadsel; wij kunnen het noch onder 
de decoratieve, noch onder de toegepaste kunst brengen. 
Of hebben wij het niet ernstig op te vatten en is 
het bedoeld als een karikatuur op de toekomst-bouw
kunst, op de wijze van de befaamde villa Silberstein ? 

De heraldieke kunst is op deze tentoonstelling 
schaars vertegenwoordigd. Zondert men het van 
juist heraldisch begrip getuigende wapen der familie 
Lopez-Suasso uit, dat zich onder het werk van Joh. 
Franse bevindt, dan levert alleen de heer Van der 
Laars proeven van wapenkunst. Zijn stamboom onzer 
Koningin is in vele opzichten verdienstelijk, maar wij 
vinden daarin hetzelfde gebrek aan stijleenheid, dat 
aan het effect der meeste heraldieke scheppingen van 
dezen tijd zooveel schade doet. Als vrouweschild is 
nu eens gebruikt de 16e-eeuwsche ruit, (die van 
tenanten voorzien een komiek effect maakt) dan weer 
het 1 je-eeuwsche ovaal, dat pas in zwang kwam, 
toen de wapenkunst in diep verval was Het kiezen 
van deze schildvormen was te minder gewenscht, 
omdat zij vuor eenigszins samengestelde blazoenen, 
zooals hier nog al eens voorkomen, geheel ongeschikt 
zijn. Onzen wapenkunstenaars kan niet genoeg aan
geraden worden , hunne voorbeelden uit tien tijd van 
vóór 1330 te kiezen; wat na dien tijd gemaakt is, 
heeft te groote gebreken, om nagevolgd te kunnen 
worden. 

Wat moeten wij nu zeggen van de inzending van 
den heer Somnier? Over zijn eigenlijk gezegde deco
ratiekunst kunnen wij te eerder zwijgen, omdat die 
in de smalle zaal te hoog gehangen is, dan dat men 
er een juist oordeel over zou kunnen vellen. Maar 
zijn in grooten getale ingezonden schetsen van too-
neeldecoraties, ten deele als maquettes ons vertoond , 
moeten met een enkel woord besproken worden. Het 
is alles gemaakt op de wijze, zooals wij dat gewend 
zijn. Een diep indringen in historische stijlen, voor 
den tooneeldecorateur even noodig als het voor den 
werkelijken bouwmeester gevaarlijk is, heeft den heer 
Sommer zoo min als zijn overigen collega's hier-te-lande 
slapelooze nachten bezorgd. Hij volgt het oude recept, 
neemt een paar overbekende motieven, werkt die 
uit zoo goed en zoo kwaad het gaat, en het decor 
is klaar. Hij zal misschien denken, waarom zou ik 
mij om archeologische getrouwheid bekommeren, als 
k toch weet, dat costumes en requisiten daarmede 

zullen vloeken? Misschien heeft hij gelijk, als hij 
geen moeite doet, om na te gaan, hoe een kasteel-
vertrek te Antwerpen in den tijd van Hendrik den 
Vogelaar er heeft uitgezien; want wat zou dit alles 
baten als Klsa toch in een moderne baljapon hare 
hartroerende melodieën zingt en Lohengrin in het 
traditioneele riddergewaad, dat alleen op tooneelen 
gezien wordt, haar antwoord geeft? 

Er is nog veel meer ingezonden, maar het zou ons 
te ver voeren, dit alles in bijzonderheden te bespreken, 
te meer, daar wij niet op volledigheid aanspraak 
zouden kunnen maken. 

Het glanspunt van de tentoonstelling wordt, naar 
onze meening, gevormd door de inzendingen van de 
heeren De Bazel en Lauweriks. Wat zij te zien gaven 
zou nog beter uitkomen, indien de commissie, die 
niet veel ruimte te harer beschikking had, veel minder 
interessant werk, dat nu, om een typische Duitsche uit
drukking te gebruiken „sii/i breit macht" geweigerd had. 

De volgende maal onthale de commissie ons eens 
op een „keuze tentoonstelling" van decoratieve kunst, 
een tentoonstelling klein, maar rein 

U I T A M S T E R D A M . 
Men had in langen, haast al te langen tijd niets 

van de beursquestie gehoord. Velen waanden haar 
reeds opgelost door het statusquo, anderen dachten 
dat zij nu voorgoed in den bekenden doofpot was 
gedaan. Waar waren de goede dagen gebleven, toen 
de Amsterdamsche beursvraag nog een echte qtwestie 
(let op de a zetter!) was? Waar was de tijd, dat 
men zich op vergaderingen verdrong, requesten aan 
den Raad teekende, aan bitter- en biertafels opgewekte 
debatten over beurs-emplacementen voerde, tentoon
stellingen van beursprojecten bezocht, of voor win
kelramen naar het „allerlaatste" beursproject stond 
te kijken? 

Men grabbelde in de millioenen — waarvan booze 
tongen zeiden, dat men ze niet had — zelfs het 
meest grootsche was niet grootsch genoeg! Een jury 
kwam uit alle wereldstreken samen, werd vorstelijk 
van gemeentewege onthaald en ging weer naar huis, 
de zoo gastvrije Amsterdammers met de gebakken 
peren latende zitten. Zooveel ging zeker, een bouw
meester uit het buitenland was alleen waardig het 
fameus gebouw te doen verrijzen 

Maar den bekroonden bouwmeester uit het buitenland 
ging het niet naar den vleeze. Hij kreeg zijn tien
duizend gulden wel, maar als hij aanklopte om nu 
met bouwen te beginnen, kreeg hij geen gehoor. Men 
vond zijn plan niet practisch, men vond zijn plan 
te duur, men liet een goedkooper maken door den 
veelgesniaden anonymus, maar men kwam niet verder. 

ifet was een echte ziekte, die in 1887 haar crisis 
bereikte. Daar scheen het, in 1S91 , toen de Raad 
het eindelijk over het emplacement was eens geworden, 
dat de kwaal een einde zou nemen. De Tweede 
Kamer stak nu echter een spaak in het wiel, cn 
stemde de onteigeningswet af; nu lag de patient ho
peloos. De Damrakbewoners riepen voor de zieltogende 
Nieuwe Beurs nog wel de hulp van Professor Springer 
in, maar het scheen dat de kunst niets meer vermocht 
en dat men weldra de begrafenis der beursquestie 
zou kunnen bijwonen. 

In de voordracht, door Burgemeester en Wethou
ders in Februari 1894 gedaan, meenden velen de 
doodsklok reeds te hooren luiden. Van millioenen, 
van kunst, van wereldstad, van eischen van den han
del, van eischen van het verkeer . . . . niets meer! 
Koele becijferingen, vingerwijzingen naar den slechten 
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toestand der gemeentekas, ziedaar, den hoofdinhoud 
der voordracht. Ken der beurs-uitbouwen zou ver
vallen en de korenbeurs een meer blijvende gedaante 
krijgen! 

De vette jaren leken voor Amsterdam voorbij. Het 
scheen of armenzorg, werkeloosheid, arbeidscontrac
ten, kindervoeding en meer prozaïsche dingen nog 
maar alleen de aandacht werden waardig gekeurd, 
en of de schoonheid en hare priesteren afgedaan 
hadden. 

Sociale politiek was het parool en van belangstel
ling in het beurs-vraagstuk was niets meer te be
merken. Toch wilde men niet, dat de patiënt het 
zou afleggen. De „handel", dat wil zeggen „de effec-
tenhoek", begon te dreigen zelf een beurs te zullen 
gaan bouwen, als de gemeente het niet deed. Maar 
de beschreven vaderen wisten wel dat blaffende hon
den niet bijten en zij benoemden een Raadscommissie, 
die moest trachten „de beurs te verbeteren". 

De destijds nog bestaande gemeente-architect werd 
aan het werk gezet en deze moest de beurs inkorten 
en aan de andere zijde uitbreiden. Het schijnt, dat 
hij in deze taak nog al naar wensch slaagde, althans 
de couranten wisten al de heerlijkheden en gerief
lijkheden op te sommen, die het beursbezoekend pu
bliek, als het plan voor / 300,000 zou zijn uitgevoerd, 
zou genieten. 

De gemeente-architect kreeg kort daarop de bons 
en van zijn plan hoorde men niet meer. Ook van 
werkzaamheid der commissie verluidde niets. Maar 
nu meldt, na twee jaar, het „Bouwkundig Weekblad" 
dat de commissie den heer H . 1'. Berlage Nz. aan 
het werk heeft gezet, om zijn krachten aan het vraag
stuk te beproeven. 

Deze heer, die , zooveel wij weten, niet tot het 
personeel der gemeente behoort, zal voor die werk
zaamheden natuurlijk gehonoreerd moeten worden. 
Maar der commissie zijn geen fondsen ter beschikking 
gesteld. 

Enfin, dat zal zich wel vinden, want Amsterdam , 
hoe arm in schijn, heeft nog meer dan men denkt. 

Nu steken echter de Amsterdamsche bouwmeesters 
hun hoofden bij elkander en zij vragen: „betalen wij 
soms ook geen belasting?" Waarom één van ons met 
een dergelijk faveurtje begunstigd? Waarom geen 
prijsvraag uitgeschreven ? Het zou ons zelfs niet ver
wonderen , indien dit alles, nu nog maar gemompeld, 
incourant of request den Raad onder den neus werd 
gewreven. 

Toen de gemeente nog haar eigen architect had , 
konden de particuliere architecten niet klagen. Maar 
nu ziet elk in zijn uil een valk, dien hij ook wel eens 
naar het beursduifje zou willen laten vliegen. 

Misschien echter is het bericht slechts zóó op te 
vatten, dat de heer Berlage der Commissie zijn diensten 
aanbood op hoop van zegen, zoodat zijn plan niets 
anders zou zijn dan het bekende spierinkje , waarmede 
men de kabeljauw tracht te vangen. Mocht dit zoo 
zijn, dan kan men verwachten, dat ook al de andere 
beursplannenmakers van vroeger aan het hengelen 
gaan en dat er een massa van plannen, denkbeelden 
enz., meer of minder rijp, den Raad zullen bereiken. 

Edoch, met dit al wil het ons nog, als vroeger, 
schijnen, dat Zocher's schepping, die, wat er ook in 
haar nadeel moge zijn opgemerkt, toch aan soliditeit 
niets te wenschen overlaat, zich nog heel wat jaren 
in den zuiderzon zal blijven koesteren. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Dc Redactie van het Weekblad Architectura is 

„allerminst voldaan" over het antwoord, dat wij heb
ben gegeven op haar artikel in no. 2. 

Zij meent dat wij, door op de „officiéél-gezind
heid" van het Genootschap te wijzen, dit lichaam 
„verdacht" hebben gemaakt, en verlangt van ons, 
dat wij duidelijk zullen aanwijzen „welke personen 
zouden hebben getracht van hunne positie in Archi
tectura et Amicitia misbruik te maken ten eigen bate." 

Is nu iemand, die „officieel" gezind is, daardoor 
„verdacht"? Immers neen, want ieder is in de kunst 
vrij zich aan te sluiten hij de richting, die hem de 
beste schijnt, en, men weet het, de officieele richting-
is het huldigen van de kunstopvattingen dei middeleeu
wen, zooals die -Jjn nedergelegd in de geselt ziften van 
Viollet-le-Due. Wie die richting niet volgt, zal geen 
Rijksbetrekking krijgen; wie eenige kans wil hebben 
op het bekleeden van een ambt, zoo eervol als dat 
van leeraar aan de Rijks-normaalschool, dient Viollet-
le-Duc zijn knieval toe te brengen. Dat een dergelijke 
kniebuiging iemand „verdacht" zou maken, zal wel 
niemand willen volhouden. 

Indien de Redactie van Aichitectuia weten wil, wie 
van de genootschapsleden naar de thans aan den heer 
Berden toegewezen betrekking hebben gedongen, dan 
informeere zij dat aan het Ministerie van Binnen-
landsche Zaken, afdeeling Kunsten cn Wetenschappen, 
Dat die sollicitanten „van hunne positie misbruik heb
ben gemaakt ten eigen bate" zien wij volstrekt niet in. 

Er is in den boezem des (ienootschaps in den laat
sten tijd een liefde voor, misschien beter een ge
koketteer met de olficieele kunst merkbaar geweest, 
waarover allen, die zich het lichaam in vroegere 
jaren herinneren, zich zullen hebben verbaasd. Het 
te laat gekomen Romantisme van den heer Cuypers Sr. 
toch mag vóór een twintig jaren nog voor jongeren 
de bekoorlijkheid van het nieuwe hebben gehad, het 
is onbegrijpelijk hoe het, (reeds vieux feu geworden 
en alleen op dc kurk die Victor de Stuers heet, nog 
drijvend), de illusie van jonge hedendaagsche bouw-

1 kunstenaars kan zijn. Maar het Rijk heeft veel bouw-
I kundige werkkrachten noodig.en dit verklaart misschien 
veel, wat anders duister zou blijven. 

Indien de Redactie van Aiehiteetura een andere 
verklaring weet te geven, houden wij ons daarvoor 
aanbevolen. 

E N G E L S C H E M E U B E L E N . 
Wanneer gij tegenwoordig, in een onzer groote 

steden een mcubelmagazijn bezoekt, dan zal de 
eigenaar, na u allerlei imitaties van den stijl der 
Franschc koningen te hebben laten zien, ook niet 
in gebreke blijven, u eenige meubelen te vertoonen , 
die hij als „in Engelschen stijl" bestempelt. 

In den laatsten tijd zijn dergelijke Engelsche meu
belen zeer in den smaak gekomen, en daarom is 't 
zeker niet onbelangrijk hieromtrent het een en ander 
mede te deden. 

Een eigenaardigheid van de moderne Engelsche 
meubelen (althans van die aan de overzijde van het 
kanaal , want wat op het vaste land voorkomt, is 
meestal namaak) bestaat daarin, dat zij altijd naar 
de nationale historische voorbeelden gevolgd zijn. 

Die navolging begon reeds zeer vroeg. De Gothiek 
kwam al in de 18e eeuw weer in den smaak en dat 
bracht sommige Engelsche meubelmakers ertoe, 
omstreeks 1750 enkele middeleeuwsche vormen in 
hun ontwerpen op te nemen. Na 1830 ging men 
hierbij consequenter te werk, vooral sedert A . W . 
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1'ugin in 1834 zijn meubelontwerpen had uitgegeven 
en daarbij de oude koorbanken en bisschopszetels als 
voorbeelden had genomen. Pugin's ontwerpen zijn 
echter te architectonisch opgevat en veel te overladen 
met hogels, fialen en traceeringen. 

Omstreeks i860 begon men meubelen te maken 
overeenkomstig de principes der middeleeuwsche kunst, 
zooals die in Viollet-le-Due's werken waren uiteen
gezet. Alles moest nu blank eikenhout wezen en in 
ieder geval de constructie duidelijk blijken, al zou 
dit de meubelen ook lastig in het gebruik doen zijn. 
Geen andere versieringen dan kapellen, kialen, kortom 
alles wat met zaag, schaaf en steekbeitel te verkrijgen 
was, werden geduld. 

Maar deze droge en strenge opvatting duurde slechts 
kort. In 1868 gaf Talbert zijn meubelontwerpen uit, 
waarbij de Gothische motieven met veel grooter vrij
heid behandeld en de paneclen en vullingen met 
schilderwerk, tegels, gedreven reliefs in metaal enz. ver
sierd werden. 

De Gothische traditie is in de Engelsche meubelen 
der 16e eeuw nog zeer duidelijk te zien; de [tali-
aansche Renaissance, die in Nederland toen de mo
tieven tot zoo menig prachtig werk leverde, bleef 
in Engeland onbekend. I'as de Nederlandsche Re
naissance, zooals zij zich in de meubelen van ± 1600 
openbaart, wekte in Engeland navolging. De Neder
landsche meubelmakers van dien tijd behandelden de 
Renaissanccvormen geheel op hunne wijze en hun 
ornement was meer karakteristiek dan fijn. De zoo
genaamde ..Jacobean style" is als een uitvloeisel van 
deze Hollandsche manier te beschouwen; hier wordt 
nog minder op fijnheid in de ornementatie gelet, 
doch in plaats van snijwerk meest draaiwerk toegepast. 
Het is nu uit een vermenging van Gothische met 
.Jacobean" motieven, dat de moderne Engelsche 
meubelstijl ontstond. 

Maar op het oogenblik, nu die stijl op het vasteland 
zoo in den smaak is, maakt men in Engeland al weer 
wat anders. Het publiek vond de rechtlijnige meu
belen niet gemakkelijk genoeg en meende, dat zij in 
salons geen goed effect maakten. Het eikenhout achtte 
men op den duur te eentonig; de opgei ij mde fineer
platen , eerst zoo verworpen, kwamen weer in de 
mode, en daarmede ook het marqueteriewerk en de 
Louis XVI-stijl. 

Engelsche meubelen uit de 18e eeuw werden toen 
ijverig bestudeerd. De oude meubelontwerpen van 
Chippendale, Copeland, Johnson en hunne tijdgenooten 
deden weer opgeld, nadat zij meer dan een eeuw in 
vergetelheid waren geraakt. De meest uitgebreide 
verzameling van ontwerpen bevat Thomas Chippen
dale's „Gentlemen's and Cabinet Makers Director", dat 
in 1754 verscheen cn in 1759 en 1762 herdrukt werd. 
De vormen zijn hier die van den Louis XV-stijl , 
doch sober en met het oog op de eischen der practijk 
behandeld. Kabinetten, latafels, schrijftafels, stoelen, 
die allen hebben de eigenaardige gebogen vormen, 
die ook hier te lande toen zoo in den smaak waren. 
Zijn de Franschc meubelen van dien tijd uitsluitend 
pronkstukken, dc Hollandsche en Engelsche zijn vooral 
met het oog op practische bruikbaarheid gemaakt. 

Dat de liefhebberij voor de Chineesche kunst, die 
in de 18e eeuw zoo algemeen was, zich in Chippen
dale's werk doet bespeuren, is begrijpelijk. Een zon
derlingen indruk maakt het echter, in een andere ver
zameling, die Halfpenny omstreeks 1750 uitgaf, 
meubelen in den Gothischen en Chineeschen stijl te-
vinden. Dat de teekenaar van beide stijlen al heel 
weinig begrip had, is dadelijk te zien. 

Omstreeks 1770 kwam de Louis XVI-stijl naar 
Engeland. Hij werd echter strenger opgevat dan in 
Frankrijk-, zooals uit het meubelboek van Adams, 
dat in 1779 het licht zag, kan blijken. 

Had Chippendale zijn meubelen reeds zoo trachten 
te maken, dat zij voor de gebruikers zoo gemakke
lijk mogelijk waren, hij werd nog overtroffen door 
Thomas Sheraton, wiens „Cabinet Maker and Uphol
sterers drawing book", in 1791 verschenen, „Ie der
nier mot du comfort" spreekt. 

Het is nu deze laat-achttiendc-eeuwsche stijl, die 
thans weer in de mode gekomen is, en waardoor de 
modern Engelsche reeds zoo goed als verdrongen 
werd. Op duidelijk sprekende constructie is men 
niet meer gesteld; fineerplaten, vroeger in naam der 
waarheid verbannen, worden weer overal gebruikt, 
soms als marqueterie. Bleef het hout der meubelen 
veelal blank, toen de Gothische traditiën nog heerschten, 
nu wordt het gepolitoerd, ja zelfs wel in de sprekendste 
kleuren beschilderd; zeegroen en donkerrood zijn 
vooral in den smaak. 

Ook meubelen zooals zij in het begin dezer eeuw 
in zwang waren, en zooals wij ze nog bij onze groot
vaders zagen staan. vallen nu in Engeland weer in 
den geest. 1 Iet is niet zeldzaam, op Engelsche slaap
kamers stoelen aan te treffen, die als twee druppels 
water gelijken op onze matten stoelen, zooals zij hier-
te-lande nog bij de boeren gebruikelijk zijn. 

De zucht naar comfort, waarvan de Engelsche 
meubelen der vorige eeuw spreken, doet zich ook thans 
gelden. In welken stijl de hedendaagsche buffetten, 
schrijftafels, of andere meubelen ook mogen zijn op
gevat, altijd zijn zij stevig en practisch ingericht. 

Een eigenaardigheid van den hedendaagschen En
gelschen smaak is, dat aan inrichtingen „in stijl" vol
strekt geen waarde meer gehecht wordt. Stoelen van 
allerlei vorm b.v. kan men in één kamer zien; alleen 
in eetkamers plegen de stoelen van hetzelfde model 
te zijn. Dat aan de „stijleenheid", die hier nog. onder 
den invloed der even kunstlooze als verwaande be
hangers, op tyrannieke wijze heerscht, in Engeland 
een einde is gekomen, heeft daar reeds het verheu
gend resultaat gehad, dat de kamers er veel huise
lijker uitzien dan vroeger. Ieder vindt nu een stoel 
van zijn gading, als hij ergens op bezoek komt; de 
meubelen maken niet meer den indruk, van zóó het 
magazijn verlaten te hebben. 

Wij kunnen, wat de inrichting onzer huizen betreft, 
van de Engelschen veel ieeren. Maar deze studie moet 
niet in navolging, zooals die bij de hedendaagsche 
mode-behangers gebruikelijk is, ontaarden. Wij moeten 
niet na-apen, maar onderzoeken, welke de beginselen 
zijn waardoor de Engelschen zich laten leiden. Die 
beginselen moeten wij dan toepassen onder inachtne
ming van onze gewoonten, van onzen stijl. Het is nu 
(zoolang het duurt) gebruikelijk, Engelsche eigenaar
digheden hier na te bootsen. Waren wij van ouder 
tot ouder gewoon onze thee na den maaltijd te 
drinken, en vóór het eten een glas port te gebruiken, 
nu zijn menschen, die erg „deftig" willen doen, ge
woon de Engelsche mode te volgen. In naam der 
deftigheid zwelgen zij thee vóór het eten en drinken 
zij port aan het dessert, hoe weinig smakelijk zij dit 
ook mogen vinden. 

Jammer is het, dat deze Anglomanie ook reeds 
aan ons Hof is doorgedrongen. Dan is de Duitsche 
Keizer toch een ander man. Ofschoon zijn moeder en 
zijn grootmoeder Engelschen waren en ofschoon hij 
in vele opzichten met de Britten sympathiseert, herin
nert hij zich toch dat zijn vader en beide grootvaders 
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Duitschcrs waren en hij volgt dc Duitsche leefwijze. 

Ken der beste boeken om de Engelsche principes, 
voor huisversiering en inrichting geldende, te bestu-
deeren. blijft nog altijd „Decoration and Furniture of 
Town Houses, n Seties of Cantot Lie tuns delivered 
before the Society of . bis; Ijiidon C. Regan Raul 
&• Co., i Paternoster Square. I Jit boek, van de hand 
van Robert W . Kdis, F . S. A . , F . R. I. B. A . , ofschoon 
van 1881 en dus reeds vijftien jaar oud, blijft nog 
altijd zijn waarde behouden. 

Het is in zeer populairen, onderhoudenden stijl ge
schreven en houdt niet slechts rekening met de eischen 
van comfort en practische bruikbaarheid, doch ook 
met beperkte beurzen. Veel slaat natuurlijk alleen op 
Kngelsche toestanden; wie het echter met aandacht 
leest zal er ook veel in vinden dat voor ons waarde 
heeft. 

A l zou men uit een bock als dit maar alleen leeren 
dat wi) de stijlen en de stijlen niet ons moeten be-
heerschen, dan ware reeds veel verkregen. 

K O O K S C H O O O L T E ' s - G R A V E N H A G E . 
Onvoorziene omstandigheden zijn oorzaak dat de 

toelichtende beschrijving der drie bij dit nommer toe
gezonden platen eer.-t de volgende week kan worden 
opgenomen. 

YERKKMI.i l .Vri TOT BEVORDERING DER H O I W K T N S T 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 25 Januari 1S!»C. 
De vergadering word door den lieer L. M Moolenwr geopend 

niet een woord mn welkom nan den lieer A. V. v. d. Kloes, 
leeruur aan de Polytechnische school te Delft, die overgekomen 
was 0111 de Vereeniging met zjjn kennis en ervaring voor tc lichten. 
Dat zjjn tegenwoordigheid op hoogen prjjs gesteld werd. Ideek uit 
het groot aantel opgekomen leden en gelhtrodneeerden, die met een 
krachtig applaus de hartelijke woorden van den Voorzitter be
zegelden. Na lezing en goedkeuring van de notulen van dc vorige 
bijeenkomst volgde de mededeeling. dat zich vier heeren voor 
het lidmaatschap hadden aangemeld. 

Het Bestuur stelde den leden voor een keuze to doen uit de 
volgende drie ontwerpen voor het uitschrijven eener prijsvraag: 
lo. een tramstation: 2o. een verplaatsbare tribune voor wed
rennen; 'Ji n gewoon hurgcrwoonhuis|; door den heer \V. van 
Boven aangevuld met 4o. een kamerbetimmering. Gekozen werd 
een gewoon hurgcrwoonhuis. De voorgestelde wijziging van het 
reglement om in navolging van de zustervereniging „Architectura 
et Amicitia" te Amsterdam ook jonge leden — van 16 tot 23 
jaar — aan te nemen, zal in de volgende vergadering behandeld 
worden. 

De Voorzitter gal vervolgens het woord aan den heer Van der 
Klncs, die een leziug hield over tras. 

Haar hij niet tot leerlingen, maar tot mannen van het vak 
sprak en de correspondenties in de vakbladen over dit onderwerp 
verleden jaar gevoerd, het een en ander aan het licht hadden ge
bracht, zou hij zich tot een kort overzicht bepalen. Zeer onder
houdend bracht de bekwame spreker in herinnering dat tras niets is 
zonder kalk cn dat het algemeen heerschend begrip, dat tras door 
invloed van water of' door bevriezen bedorven wordt, ongegrond is. 
Hieruit volgt, dut men heel voorzichtig met eigen waarnemingen in 
de practijk moei zyn. In bijzonderheden gaat de spreker het Terkrj-
gen van kalk na. dat koolzure kalk tet eindproduct geeft. Iletkalk-
deeg heeft dit met nlle deegsooorten genieën, dat het krimpt eti 
scheurt cn niet aan elkaar plukt Om dergelijk deeg voor krimpen 
te bewaren moet het vermengd worden niet poeder van zand of 
steen. Vun tc veel zand wordt het rul en kan dan niet verwerkt 
worden. Andere kalksoorten verharden zonder toevoer vun kool
zuur uit de lucht als de kalksteen leem bevat, doch zijn ook aan 
krimpen onderhevig. Xa gewezen tc hebben op de meerdere of 
mindere bvdrauliciteit vun waterkalk,schelpkalk en vette l.uiksche 
kalk. merkt de heer V. d. Ivloes op, dat wij hjj Romeinsche- en 
Portland cement een gepast mengsel van ku'lk cn klei aantreffen. 
Van oudsher werden de leemachtige poeders met den niet vol
komen joisten naam van cement aangeduid. Voor die leemachtige 
gebrande poeders zou de naam van hydraulische toeslagen beter 
zijn, «elke 0. a. in Indië een uitmuntend metselwerk opleveren. 
In de nutuur komen poeders van steenen voor, die een gepast 
hydraulisehen toeslag geven. Daartoe behoort hot tras uit het 
Kifelgebcrgte, dut in ons land zoo veel gebruikt wordt. Vandaal 
de meening in het buitenland, dat het vun Holland komt. Het 
trus uit het dal van dc Notbc wordt voor het beste gehouden. 
Het gele, grauwe en blauwe gesteente wordt door elkaar gemalen 
en levert het handelstras op. Daar de exploitatie in handen is van 
groote grondbezitters kan men verzekerd zjjn vun zijne uitstekonde 

qualiteit, Het zoogenaamde wildgesteentc onder de echte steen 
is wegens de groote kosten vnn het wegmalen van het water 
(soms 23 M. hoogte) onvoldoende onderzocht. Het tras van bet 
llrohldal is van andere formatie, waartoe allerlei bonken van 
•teen, verkoolde boomstukken, blokken van lava, lei en basalt 
cn allerlei mineralen hebben medegewerkt. Chemisch zuiver tras 
bestaat niet. De invoer van wild tras uit deze groeven is sedert 
het opheffen van het verbod tot invoer vertienvoudigd, hetgeen aan 
onze trasmolens zeer veel schade heeft toegebracht. De liouw-
tufsteeu van don Eifel is een uitmuntende bouwsteen, voor ver-
weering haast niet vatbaar. Van de proeven op do deugdelijkheid 
vun het cement is dc zoogenaamde trekproef de meest afdoende. 
De uaaldproel. hoewel niet te verwerpen, geeft niet zoo goed dc 
mate van versteoning aan als de trekproef. Aan de gloeiproef hecht 
spreker niet zoo veel waarde. Daarna wordt de korrelgroottc cn de 
verhouding vun tras en kalk behandeld. Hoe fijner dc korrel is, 
hoe beter. In 't algemeen leert de ervaring, in bijzonderheden in 
dc .Algemeens Voorschriften" uiteengezet cn aangeduid, dat dc 
verhouding van tras en kalk is als 1 :1. Te veel tras in dc mortel 
kan nooit kwaad, het werkt als zand; tc veel kalk in de mortel 
kun wel kwaad, omdat het de innige verbinding tegenhoudt. Over 
'talgemeen werkt men te weinig met zand. De voegen vallen 
uit cn do vorst krjjgt de schuld in plaats van de mortel. B{ rijks
werken is dit voorul op te merken, omdat de metselspecie door 
de groote hoeveelheid kulk te vet is. Voor regenbakken en kelders 
is „vet spul" aanbevelenswaardig. Met schelpkalk krijgt men droger 
muren dan niet stecnkalk. Van het doorslaan van maren krijgen 
de steenen veelal de schuld; de kalk is de schuldige. Het krimpen 
van de mortel van de basaltzuilen te IJmuidcn. het afschilferen 
van de steenen vnn den Aiustcrduinschcn schouwburg is toe tc 
schrijven aan te vette mortel 

Dc Doorniksche kalk is zeer geschikt tot pleisterwerk, waarbij 
Teel zand noodig is. Voor plafonds geldt dit ook in zeken' mate', 
ofschoon het moeilijk absoluut krimpvrij is te krijgen. 

liet eenige voegen, trasgestceuteu eu prooven Helderde dc ge
achte spreker zijne interessante lezing op. 

Eenige hoeren maakten van het debat gebruik. De heer Switters 
deelde uit zijne ervaring mede, dat de vrees voor het nat worden 
van gemalen tras ongegrond is. Opgedroogd wordt het weer tras
poeder. Dat tras vetseh gemalen moet zijn is ounoodig. De beer 
Van der Kloes deelde zijne meening en voegde eraan toe, dat 
gemalen tras wol een eeuw bewaard kan worden zonder dat het ver
andert. Op de vraag van den heer Eissens ten opzichte van de 
grofheid of scherpheid van hot zand, wordt geantwoord dat fijn 
zand de voorkeur verdient, duar hot beter tloor het mengsel ge
werkt kan worden. Als men zand genoeg neemt is dit niet be
paald noodig. 

De heer .Mees wijst erop dat de heer Hraat in zijne brochure 
juist geelle waarde hecht aan de trekproef. De beer Van der Kloes 
verwind hieromtrent naar de stukken van zijne hand. voorkomende 
in „De Ambnchtmun" en bet technisch gedeelte van „Architec
tura". Op eene volgende vraag tiaar een rationeel middel tegen 
doorslaande muren antwoordt de spreker ratioueelc mortel! 

Na een woord van dank aan den heer Van der Kloes, die zich 
uls spreker eu redacteur bij de leden houdt aanbevolen, sluit de 
Voorzitter de vergadering. 

VEREENIGING VOOR l!( H WK I '.VST ES A A N V E R W A N T E 
AMBACHTEN TE A L K M A A R 

Vergadering van Zaterdag 25 Januari 181111. 

Xadat de vergadering door den Voorzitter was geopend en 
eenige zaken van huishoudeljjkcn aard waren behandeld, hield 
dc Voorzitter, de heer U Loonian . de aangekondigde lezing 
over „de Gilden".• Spreker stond eerst stil bij den oorsprong der 
gilden, waartoe hij terugging tot den tijd der oude Germanen, 
waar de verbonden van vrjje mannen tot hulp en trouw, tot 
gezamenlijke offerande en gemeenschappelijke offermaaltijden. 
den naam van gilden, ge-hilden, ontvingen. Dit waren de gods
dienstige gilden, die evenwel spoedig werden aangevuld door de 
schutsgilden, ontstaan door den strijdlustige!! geest der Germanen. 
I.titer, in dcu tijd der middeneeuwen, toen door meerdere be
schaving de ambachten ontstonden, kwamen ook de ambachts
gilden tot stand en in verband met deze de gilden der waag
dragers, schuitenvoerders enz. Elk gild was hou en trouw ver
schuldigd aan de stud, zoo zelfs dat toen in I t ïd de lakeuvoldei-s 
Amsterdam wilden verlaten, omdat ze ontevreden waren. Hertog 
Karei de Stoute aan alle volders met hunne knechts gebood 
0111, op verbeurte van lijf on goed, iu de stad te blijven en cr 
bun ambacht uit t i oefenen, gelijk zij schuldig waren. 

Daarna toonde spreker den invloed aan, dien de gilden hadden 
op de maatschappij in 't algemeen en de umbuchten in '1 bijzonder, 
maar bewees tevens door tal van voorbeelden dat het spreken 
van den „goeden ouden tijd" op dit gebied zeer relatief is. Met 
het inluiden van de Kransche revolutie werd ook het verval 
van het gildewezen aangekondigd, want in 1Ï!IN word dit door 
de constitutie van dat jaar openljjk afgeschaft en ieder toegestaan 
om zoodanig eerljjk bedrijf u>' 'e ooienen als hjj /elf verkoos. 

Kn thans, terwijl de tijden zyn viranderd eu wjj met hen. is 
cr toch weder iets te bespeuren van die verbonden van vrjje 
mannen tot onderlinge hulp, waar de groote arbeidsvcreeiiigingcn 
feitelijk uitingen zjjn van een gildewezen in anderen vorm. (lok 
thans worden gemeenschappelijke belangen bepleit, maar andore 
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toestanden deden de grondslagen waarop de strijd gevoerd werd. 
Teranderen. Waar alle weblcnkenden zich evenwel scharen onder 
de fraaie lens „lucta et emergo". zal dit zeker in de eerste 
plaats ten goede komen 0111 den niiibiichtsstnnd. uit bet gilde
wezen voortgekomen, te verheffen. 

Met belangstelling werd de exacte uiteenzetting van het on
derwerp door dc Vergadering gevolgd, die den gearhtcii spreker 
dan ook. 1>Ü monde vun den 2 ' " Secretaris, den welverdienden 
dank bracht. 

Nadat verder do aanwezigen een gedeelte van de collectie 
oude bestaands gebouwen, door den Voorzitter der Vergadering 
als kunstbeschouwing aangeboden, hadden bezichtigd, werd de 
bijeenkomst gesloten. 

M A A T S C H A P P I J T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AFOEKI.ING AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 24 Januari 18!)6. 
Dc Vicc-voorzitter. de heer l'.d. Cuypers, opende bij afwezig

heid vnn den heer C. B. Postlninios Meijjes, die door onge
steldheid verhinderd was, de vergadering en verwelkomde niet 
hartelijke woorden de nieuw gekozen bestuursleden de heeren 
A. C. Blegs cn D. A. X. Margndant. 

De heer Cuvpcrs sprak daarbij den wonseh uit. dut beide 
heeren de belangen van de Afdeeling wel zouden steunen 0111 
zoodoende ook aan het doel. dat de Maatschappij beoogt, bevor
derlijk te zijn, daar zjj juist in dezen tijd aansluiting noodig 
heelt van mannen, die het wel met haar meenen. 

De notulen werden daarna gelezen en goedgekeurd. Hierna 
werd het woord verleend ann den heer .1. .1. Wove, gemeente
architect van Nijmegen, tot het houden zijner aangekondigde 
bidrage getiteld: „De verhouding van het zinnelijk tot het 
bovenzinnelijk element in de kunst". 

Spreker ving aan met eene vluchtige beschouwing over het 
innerlijke wezen van de kunst, om daarna hare elementen te 
bespreken, en toonde niet eenige aanhalingen uit Multatuli aan 
dat de schoonheid tot den mensch in dc innerlijkste betrekking 
staat. Veel wordt echter schoon genoemd, waaraan slechts den 
naam goed mocht gegeven worden. Dc niacbt der schoonheid 
is -root en dc geest voelt zich gesterkt voor liet outer der kunst. 

Vervolgeus ging spreker na, wat men onder ideaal heeft te 
verstaan "en sprak de meening uit. dat zinnelijk behagen geen 
doel van de kunst mag zijn, daar die enkel veredeling van het 
monschclijk hart mag beoogen. 

Ken geheel losmaken vuil de (iodsdienst cn dc kunst is voor 
dc kunst noodlottig, want de kunst moet voor alles (iodsdienst 
zijn. Bij de vluchtige beschouwing van de kunstuitingen van de 
Oostersche volken ziet men, dat dc (iodsdienst in zeer nauw 
Terband staat met de kunst en dat juist die volken monumenten 
hebben gesticht, wier I iodsdienst tot ideale begrippen uiliileiding gal'. 

Hierna trad spreker in eene beschouwing over de kunsten in 
het Westen. „ . 

Do Grieksche kunst is lang beschouwd als dc kunst bij uit
nemendheid en uit haar spreekt geheel het volk dat haar schiep, 
hoewel het zinnelijk element er duidelijk in is waar tc nemen. 

De Romeinsche kunst, uit navolging ontstaan, is vormenspel, 
geen vormentaal. 

Kerst in den Bvzantijnschcn stijlen vervolgens 111 de 1 hnstcluke 
kunst ontwikkelde zich nieuw leven en werden niet scheppende 
hand waarlijk monumentale gebouwen opgetrokken. 

Spreker ging verder dc geschiedenis der linthische kunst nu cn 
hoe die. toen'liet zinnelijk element meer op den voorgrond trad. 
door de Renaissance werd gevolgd. 

Met eene aanhaling van eenige versregels van Da' ostu eindigde 
spreker zijn zeer toegejuichte rede. 

Xadat do waarnemende Voorzitter den leer Wove bedankt had 
namens de Afdeeling en ook het Kcrelid van dc A ld., de heer 
l.climan hulde nan den sprokcr huil gebracht, hoewel hijhetniet 
geheel eens is met hetgeen de heer Weve omtrent de Renaissance 
heeft gezegd, werd deze druk bezochte vergadering gesloten. 

AFDEELING ARNHEM. 

Vergadering tan 2 7 Januari 1 8 9 6 . 
Nadat de Voorzitter cetiigo mededeelingen heelt gedaan omtrent 

de gebeurtenissen van de laatste tijden, wat betrolt de Maatschappij 
en de afdeelingen, komt ter sprako het zenden vnn een verzoek
schrift aan het bestuur van de Ambachtsschool omtrent het openen 
van een cursus voor metselaars. 

De heer Berghuis heeft enkele bezwaren, zonder dat spreker 
daaruit de conclusie wil zien getrokken dat hij tegen hel verzoek
schrift is. Zal, zoo vraagt spreker, een jongen Tan 15 i 18 jaar op 
de steigers komen metselen, of zullen wellicht de jaren tusschen 
15 eu 18 op een andere wjjzo worden doorgebracht 'r 

liet lid 1'reem ziet hierin geen bezwaar: dit hangt geheel al 
van de handigheid van den jeugdigen metselaar. Zoo die zijn vak 
goed verstaat, zal hij spoedig op een punt van het gebouw staan 
waartoe 1111-11 de beste gewoonlijk kiest, lil. op de boeken. 

Voorts is de heer Berghuis van oordeel, dat voor metselaars 
een 2-jarige cursus wellicht voldoende is, met voortgezet iivontl-
sclioolonderwijs. Xa eenige discussie over een en ander, wordt 
met algemeens stemmen besloten het verzoekschrift tc /.ouden 
en nan de heeren Roskam (inleider van dit puntl en Berghuis 
opgedragen een concept-adres op te stellen. 

Daarna wordt het woord gegeven aan den heer Crnllaer. die 
eeu historisch overzicht gaf van de ontwikkeling der fundeenngs-
wijzc met Baanigepcrstc lucht, Overal wanr de bodem te slap is 
voor heipalen, of in grintachtige bodems, waar het afdammen 
bijna niet mogelijk is. past men dc fandeeringtwQze met samen
geperste lucht toe. 

In 1841 is deze wjjze het eerst toegepast door den ingenieur 
l'igec Snvéo voor schachten in kolenmijnen. Hy gebruikte daartoe 
giet-jjzcron buizen, waarvan de onderste iets wijder was om het 
gemakkelijke zakken te bevorderen. 

Spreker behandelde de verbeteringen op dit gebied, na verloop 
vnn jaren tot stand gebracht en gaf door tal van tcekeningen en 
modéllen, die op keurige wijze voor dit doel waren vervaardigd, 
eene zeer duidelijke voorstelling van de inrichting der pneuma
tische pSlerfundeeringen. Door den Voorzitter word den heer 
Crolluer hartelijk dank gezegd voor zyne interessante en lcerri.ike 
mededeelingen. 

B I N N K N L A N D S C H K B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Het programma is verschonen vnn de (Drie-

jaarlijksche)Tentooiistellingvan kunstwerken van levende meesters, 
'dit jaar in de Teeken-aeademie op de Prinoessegracht te houden, 
en wel vun 24 Mei tot 5 Juli. 

— Voor het eerstdaags alhier te honden examen voor adspirant-
opziehtor dor telegraphic hebben zich voor drie plaatsen 1(1 condi-
diiten aangemeld. 

AMSTERDAM. DO eerste aflevering van het Bouwkundig Tijdschrift, 
uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
zal in Februari verschijnen. Het voornemen is elk jnnr vier 
afleveringen bet licht te doen zien. 

— De thans afgeloopen tentoonstelling, welke de Singer-niaat-
schuppjj vnn op bare naaimachines geborduurde voorwerpen ge
durende tien dagen in .Eensgezindheid" te Amsterdam gehouden 
heeft, werd iu dezen korten tijd door 13(i5!l personen bezocht.Op 
den laatstee dag alléén waren cr niet minder dan 2818 bezoekers. 
Wel een bewijs, hoeveel belang men in ruime kringen in de 
nieuwe kunst stelt, borduurwerk op de Singer-machine te verrich
ten, welke kunst trouwens ook geschikt schijnt, in den borduur-
arbeid eene omwenteling te brengen, zooals ruim 30 jaar geleden 
door de naaimachine in den gewonen naald-arbeid werd teweeg
gebracht. 

DORDRECHT. DO Voorzitter deelde den Gemeenteraad mede. dat 
het vervaardigen van eeu plan voor eene nieuwe haven beneden 
de spoorwegbrug aan den ingenieur J . Schotel te Rotterdam is 
opgedragen. 

ALMELO . Op 22 Jan. j l . had alhier de aanbesteding plaats van 
bet voltooien van den houw der uitspanning .de Kroon" voor den 
heer J . J . Mönch te Utrecht. Hoewel eeu veertigtal aannemers 
tegenwoordig was. werd geen enkel biljet ingeleverd. De reden 
hiervoor is, naar men ons meldt, gelegen in de omstandigheid, 
dat dc aannemers die borgen moesten stellen, deze ook ver
langden vnn den aanbesteder, die daaraan echter niet scheen te 
kunnen voldoen. 

LEEUWARDEN. Het waarborgkapitaal voor de iu 1811(1 te houden 
tentoonstelling vun nijverheid, landbouw, veeteelt en tuinbouw is 
voltcekend, zoodat het comité besloten heeft de tentoonstelling 
te iloon iloorgaim. Zij zul worden gel len iu het Harmonie-
gobouw 011 omliggende terreinen van 4 tot en met 27 Juli. 

P E R S O N A L I A . 
Hij Kon. besluit is de gopeiisionneerdc Oost-Indische hoofd

ambtenaar S. L. lluizer, chef der afdeeling stoomwezen van het 
departement der burgerlijke openbare werken, benoemd tot ridder 
in de orde van den Nederluudschcu Leeuw. 

— Bij Kou. besluit is aan de commissie tot het houden van een 
vergelijkend onderzoek van usndidnten, dingende naar het getuig
schrift van voldoend afgelegd examen voor opzichter vnn den 
Rijkswaterstaat, nog als lid toegevoegd de Rijksbouwmeester 
D. E, C. Knuttel. 

— Bij den aanleg van StoutBspoorw ogen op Java geplaatst: bij do 
lijn Probolinggo—Pnnarockan, do benoemde ingenieur le kl. H. P. 
(i. D. Wijnmalen. Belast: met het beheer dor Se sectic van de 
genoemde lijn, dc ingenieur Wijnmalen wel. en zulks niet aan
wijzing van Bondowosso als standplaats. Eervol ontheven: Tan het 
beheer der lie se.-tie. de adjunct-ingenieur le kl. .1. Kadersina. 

— Benoemd tot adjunct-directeur der gemeente-gasfabriek te 
Almelo, do heer C. G. Breukel te 1'trecht. op een jaarwedde van 
f760. Er luidden zich f>7 sollicitanten aangemeld. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
T e o k e n u a r , bekend mot kapconstructies, tegen flink 

salaris. Adres met opgave van leeftijd, getuigschriften enz. ouder 
lett. D. E. W., Algcm. Adv.-hur. Xijgh & Van Ditinar, Rotterdam. 

L e 0 r a a r i n het o r n e m e n t - e u v a k t e e k 0 n e n 
aan do Ambachtsschool te Haarlem. Adres den secretaris G. L . 
van Lennep, voor 4 Fcbr. 
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A D V E R T E N T I Ë N . A A N B E S T E D I N G . 

v a n Jonge l ingen . 

De aandacht wordt gevestigd op de 
voorwaarden tot opleiding vun jonge
l i n g e n voor het Kader der Genie
troepen in Neder inndxrl i I n d i ë , 
omschreven in cle Nederlandsche Staat*-
courant van '21 Januari 1 8 9 ( 1 Xo. 17. 
waarvan afdrukken kosteloos zijn te 
liekoinen bij bet Departement van 
Koloniën. 

opruiming" 
v a n vroegere j a a r g a n g e n v a n 

„ H E O P M E R K F R . " 
Wegens gebrek aan plaats worden 

de volgende Jaargarige ii vnn •* l>e 
O p m e r k e r " tegen de daarbij ver
melde prijzen opgeruimd. 

In losse 
Ingenaaid. 

f 2— 
bladen. 

JAARGANG 1884 f 1.50 
„ I8H5 ., 1.50 
„ 1886 „ 1.50 „ 2.— 
„ 18*7 ., i 50 „ •>.-
„ 1888 ., 1 5(1 „ 2.— 

1889 „ 1.50 „ 2.— 
„ 1800 „ 1 50 „ 2.— 
„ 1891 ., 1 50 „ 2 . -
„ 1892 ., 1 50 „ 2.— 

189.1 „ 1.50 „ 2 — 
„ 1894 „ 2 — „ 2 50 

1895 „ 2 50 „ 3 . -

Na ontvangst van postwissel, waarop 
vermeld is welke jaargangen men ver
langt, volgt ile toezending {rttneo. 

DE ADMINISTRATIE 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op IHiiNdiigilon llden F e b r u a r i 

I H 1 H J . ile> namiddags ten Ü ure (locale 
tijd), aan het Centraalhureau der Maat
schappij int Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Morei Ise Park te [TTBECHT, 
van: 

BESTEK No. 173. 

H e t l everen v a n S T A I , I ' . \ 
IM, t T i : \ ten behoeve v a n 
de Staatsspoorwegen . 

De besteding geschiedt volgens Art. lti 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 28n Januari 
189(i ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Morcelso 1'nrk en aan het bureau 
van den Meer Ingenieur, ('hef der 
Werkplaat-en en Magazijnen ( I . I. F. 
V A X VRI.IUERGIIE DE ('OXINGH, 
te Utrecht en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraalhureau 
(Dienst van Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van f I.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalhureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Ingenieur voor-
noeind. 

U T R E C H T , den 28stcn Januari 189f>. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van ( 'artiji ui. / u I le n op H o n d e r 
d a g O F e b r u a r i IMIMt, 's morgens 
11 uur, ten Gemeentehuize aldaar, bij 
e n k e l e i ns c h r ij v i n g aanbe
steden : 

H e t v erbouw en en vergroo-
ten v a n het T e l e g r a a f - en 
H n l p p o a t k a n t o o r te F o r t -
g e n e . 

Aanwijzing tenzelfden dage, 's mor
gens 10 uur. Termijn van oplevering 
15 October 1806. 

Bestek en teekening verkrijgbaar ter 
Secretarie aldaar, tegen betaling van 
ft---

Cortgene,, 22 Januari 1896. 
WAGTIIO, Burgemeester. 
V. S C l i r i I / W E R Y E , Secretaris. 

AANBESTEDING 
v a n liet b o n n e n v n n een 

W 1 N If H O l i F. X en een 
II O I, F, X A A K S B ' O \ I X W 
voor den R o r r e g e e « t e r -
po lder . 

Op H o n d e r d a g 13 F e b r u a r i 
a. s. des middags te 12 uren in de 
herberg „Dl O U I K V A A R " , te Uitgeest. 

Aanwijzing Maandag den loden, op 
hetzelfde uur. 

Bestekken zijn voor f I.— te ver
krijgen bij den Secretaris des polders 
te 'Uitgeest, en ook bij Gebrs. V R E D E N -
Dl'l.N', te Zaandijk, waar de teekening 
ter inzage ligt. 

AANBESTEDING. 
Namens de Maatschappij ,.#»•/«•»•-

nntiottale H « I I O et* Nutter* 
Itltattttimttteer/te**", gevestigd 
te Rotterdam, zal op K a t e r d a g Hit 
F e b r u a r i a. n. des namiddags te 1 
uur in het Café P I K T K K M A N Xe Zwijn-
drecht, worden t*at*be»leeil i 

H e t m a k e n v a n F u n d e e r i n -
gen, F a b r i e k s g e b o u w e n . 
l .o ixUen enz . , op h a a r 
t e r r e i n , gelegen i n de ge
meente 7.\\ i jml i eeht. 

Na 1 Februari zijn Bestekken en 
Teekeningen ü / ' 4.50 per stel, ver
krijgbaar aan het Algemeen Adver
tentie-Bureau der Firma NIJ(ill en 
V A N DITMAR, Wijnharen 113, te 
Botterdam. 

Nadere inlichtingen verstrekt aan 
zijn Bureau, Open llijstuin 9, des voor-
tniddags van 9-10 ure 

de Architect, 
P. A. W E E L D E N B l . R G 

Maatschappij 

tegen •<'h;nl, 

H e imvmwaiwm\ van isa. 

's-Gravenhage, Nohelstraat 20 Zut-
pben—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaak 5(1—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premié'n. Uecren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

CRAMER ELSENBURG & C°„ 
Hafleeetrattetei-B, 

A M S T E R D A M . 

{j%..Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders.Deoren, 
Brandwaafborgkasteo en Geldkisten. 

Centraalvprwarmlng door heete lucht. 

RESINOLIN. 
is onmisbaar voor houten p a r k e t v l o e r e n , l i n o l e u m , zei l enz.; het 
vervangt, de wrijl'was, welke zeer bewerkelijk, en b.v. voor trappen, wegens 
de gladheid, hoogst gevaarlijk ia. Iu lilerbussen met gebruiksaanwijzing. 

A. MULDER, Drogist, 3e Wageostraat 165, 's-Gravenhage. 
Dobb's Patent Scoriae Paver Cy. 

B O T T F . l t I I K a n t o o r H K R R F R S T R A A T < « . 
I . r v r r l N C O K I A E P A V F . R M voor Mtralen en Mt ' i i e i i . ook bijzondergeeebttri 

voor Fabr ieken. Dit materiaal vormt een zuiver gelijke doch stroeve oppervlakte, v u r 
>v«r de zwaarste voertuigen met weinig geraas paasfceren. 

Bg de Oobba's Patent Scoriae Pavers worden de ballen, die bg' de Oude Scortu 
Bricks voorkwamen, vermeden. 

IU| verton en Attesten van Heeren Gemeente-Architecten worden gaarne vsrstrskt 
Mounter* op u s v r t i e koatelooa v t r k r U i i u a r . 

T R O T T O I R B E S T R A T i m 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Bet Vaderland," 

R E D A C T E U R : F.W. V A N GENDT JG7. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van Dl Opmerker, Van-li)landtstraat 116, 's-Gravenhagt 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . 
voor lielgie, bij vooruitbetaling . . . , 
voor de overige landen der Postunie, niet inbegrip van 

Nederlandscb-lndie en Transvaal, bij vooruitlietaling. 
voor de overige landen, bij vooruitlietaling 

ADVERTKNTleN per regel f 0 . 2 0 , en /' 0 . 1 0 voor \\*X btwiisnommer 
(iroote letters worden lurekend naar plaat- uiinte. 

Abonnementen voor advertentiën tegen lage ,ari<\en. 

7 . 5 0 

1 0 . — A F Z O N D E R L I J K E NOMMF.RS met plaat ƒ 0 . 2 5 . zonder plaa', / 0 . 1 5 

M K T M A K K X V A X T O O X K E K D K C O R A T 1 E S . 
Ieder, die wel eens een schouwburg bezocht heeft, 

was in cle gelegenheid met de voortbrengselen van 
den tooneel-decorateur kennis te maken. Dat dit 
kunstvak hier-te-lande niet zoo hoog staat als in het 
buitenland, is bekend en begrijpelijk, als men bedenkt 
welk een kostbare zaak liet maken van goede nieuwe 
decoraties is 

A l zijn wij gelukkig de periode voorbij, die een 
vijftig jaren geleden den schoolmeester aanleiding gaf 
tot zijn parodie: „Het toonecl verbeeldt een kleedver
trek , met verscheiden ameublementen ; aan de rechter
zijde ziet men tussen.11 twee armstoelen het klooster 
in (iijsbrecht van Aemstel, hetwelk men bij vergissing 
na de laatste representatie heeft vergeten weg te 
schuiven; in t verschiet is een open raam, dat ons 
een landschap vertoont, voornamelijk bestaande uit 
een boom en een populier, mitsgaders verscheiden 
gaten in de wolken" •— de kunstkeurige bezoeker 
heeft dikwijls nog reden tot ergernis genoeg. 

Eigenaardig mag het heetcn, dat de hedendaagsche 
tooneelcritici — die toch werkelijk niet voor de poes 
zijn cn die in dag- en weekbladen over allerlei te 
keer gaan — over dc decoratiën (een van hen pleegt 
van „het decors" (sic) te spreken) nooit een verstandig 
woord in het midden brengen. Zeker, opera's, treur
spelen en blijspelen kunnen, mits door mannen van 
talent gemaakt, hun werking doen ook zonder ecnig 
decor; maar als de noodzakelijkheid van de moderne 
tooneelinrichting erkend wordt, dan dient die ook der 
volmaaktheid zoo nabij mogelijk te komen. 

Voor den tooneeldecorateur is, meer nog dan voor 
den architect, stijlkennis in de eerste plaats noodza
kelijk; van de honderd decoraties, die geschilderd 
worden , zijn er zeker negentig, waarbij de architec
tuur een grootere of kleinere rol speelt. Deze bouw
vormen in hun juist historisch karakter aan den toe
schouwer te vertoonen , is de taak van den schilder. 

Het is niet te ontkennen, dat de theater-decorateurs 
in 1'rankrijk en Duitschland de onze verre vooruit 
zijn. Men ga Lohengrin maar eens in de Opera te 
Parijs, of Tannhauscr in die te Dresden zien en men 
zal tot cle overtuiging komen. dat er voor onze too-
neelschilclers heel wat te leeren is. In juistheid van 
historische stijlopvatting geven cle Duitschers den Fran-
schen niets toe; cle goede smaak der laatsten doet 
hen echter den cerepalm wegdragen, daar hun werk 
altijd meer harmonisch van coloriet is dan dat onzer 
oostelijke naburen, wier eenigszins harde tinten zeker 
minder behaaglijk zijn. 

Tot voor betrekkelijk korten tijd was cle inrichting 
der tooneclen nog ongeveer dezelfde als in het begin 
der 18e eeuw, toen de leden der familie Bibbiena zich 
als decorateurs veel naam hadden gemaakt. Ken achter
doek, coulissen, friezen, en enkele losse stukken, die ge
plaatst werden overal waar men ze noodig had, ziedaar 
alles, liet was al een heele nieuwigheid, toen, in na
volging van Parijs, de gesloten kamers werden inge
voerd , die van boven geen friezen, maar een werke
lijk plafond hebben. Thans heeft men in het buiten
land allerlei nieuwigheden, waarvan wij in den Stads
schouwburg te Amsterdam nu ook een klein proefje 
hebben, althans wat machinerie betreft, want het ge
schilderde decor blijft povertjes. 

Ken tooneel-decorateur moet groote bedrevenheid 
in de perspectief bezitten, zal zijn werk op den be
schouwer den verlangden indruk maken; werd vroeger 
alles door het penseel verkregen, thans tracht men 
op andere wijze het effect te bereiken. Zoo werd een 
straat voorheen verbeeld door een achterdoek, cou
lissen en friezen. Dc huizen waren op de coulissen 
geschilderd. Maar thans worden de gebouwen uit 
verschillende deelen samengesteld, van deuren voorzien 
die wezenlijk geopend kunnen worden. Moet de straat 
oploopen, clan werd dit vroeger door de beschildering 
van het achterdoek verkregen. Thans timmert men 
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terrassen of schuin oploopende gedeelten, waardoor 
het effect zeker natuurlijker wordt. 

Het is nu ook, meer dan vroeger, gebruikelijk de 
requisitcn werkelijk ten toonccle te brengen; schilde
rijen, kasten, gordijnen en dergelijken worden nu niet 
meer als weleer, geschilderd. Is dus, wat dit onderdeel 
betreft, de taak van den decorateur vereenvoudigd, 
in andere opzichten is die zeer verzwaard. 

Moet een decor geschilderd worden, dan begint 
hij met een schets te maken, waarbij alle voorschriften 
van den tooneelschrijver zooveel mogelijk worden op
gevolgd. Is het decor slechts voor één bepaald stuk 
bestemd, dan kan dit volgen zeer getrouw geschieden. 
Maar hier-te-lande komt dit maar zelden voor en 
daarom moeten de meeste decors zóó gemaakt wor
den , dat zij voor allerlei stukken kunnen dienen. 
Welk een nadeel dit is, daarvan heeft iedereen zich 
kunnen overtuigen, die af en toe onze schouwburgen 
bezoekt. Een eeuw of wat stijlverschil geldt daar als 
de natuurlijkste zaak ter wereld. 

Is de schets gereed, dan moet zij, als er architec
tuur in te pas komt, eerst zorgvuldig in perspectief 
gebracht worden; het oogpunt wordt gemeenlijk mid
den in het parterre, soms wat hooger verondersteld 
Het is natuurlijk niet mogelijk de perspectief zoo te 
maken, dat zij voor alle toeschouwers juist is; men 
moet dus een keuze doen. Ook dient er bij de tegen
woordige wijze van tooneelinrichting aan gedacht tc 
worden dat alles zich niet in platte vlakken vertoont, 
maar dikwijls belangrijke hoeken met het tafereel 
maakt. Ervaring en smaak zijn hier onmisbaar om 
een bevredigend geheel te verkrijgen. 

Is alles geconstrueerd, dan wordt op kleine schaal 
een schets in kleuren gemaakt en deze, als op een 
kindertooneeltje, werkelijk opgesteld om het effect te 
kunnen beoordeelen. Deze maquette is het, waarnaar 
de uitvoering plaats vindt. 

Het schilderen der decoraties gebeurt op grof 
linnen, dat op een houten vloer wordt uitgelegd en 
met draadnagels sterk gespannen wordt gehouden. Nu 
wordt het doek gegrond, en wel met lijm en krijt, 
dat warm gebruikt wordt. Het gronden moet met 
zorg geschieden; is de grond te weinig of te veel 
gelijmd, dan kan dit voor de duurzaamheid de nood-
lottigste gevolgen hebben. 

De grond moet een dag drogen voor men met 
het teekenen beginnen kan. Over de maquette worden 
ruiten getrokken, die, vergroot, door middel van met 
houtskool bestreken touwtjes, ook op het linnen komen. 
In iedere ruit wordt nu met houtskool nauwkeurig 
geteekend wat daar komen moet. 

De decorateurs moeten natuurlijk over hun werk 
loopen en daarom dragen zij pantoffels zonder hakken. 
Hun houtskool en linialen hebben lange handvatten, 
opdat zij zich niet te veel behoeven te bukken. Ver
keerde of onnoodige lijnen veegt men weg of klopt 
men af. 

Is alles dus in houtskool gereed, dan wordt, met 
lange penseeelen, alles in zwarte lijmverf omgetrokken. 
Dit is noodig, omdat het vele loopen de houtskool-
lijnen snel doet verdwijnen. Deze zwarte lijnen blijven 
door de latere verf heenschijnen, en zijn daarom een 
welkom hulpmiddel bij de afwerking. 

Het schilderen geschiedt met lijmverf, die zoo dun 
mogelijk moet zijn, want hoe minder verf op een 
doek is gesmeerd, hoe langer het kan duren. Is de 
verf dik opgebracht, dan bladdert zij bij het vele 
heen cn weder dragen, dat bij decoraties onvermij
delijk is, spoedig af. 

De kleuren worden, al naar de maquette dit aangeeft, 

in voldoende hoeveelheid gemaakt. Men begint meestal 
met de lucht van den achtergrond. Het schilderen 
van zulk een lucht is veel moeilijker dan men zou 
meencn. Lijmverf toch is, als zij nat is, veel don
kerder dan wanneer zij is opgedroogd; zij moet ook 
in eens worden uitgestreken, zal de plek waar men 
opgehouden en weder begonnen is, geen hinderlijke 
vlek worden. Het schilderen van een lucht moet 
vooral vlug geschieden; na het drogen kan men 
pas oordeelen, hoe zij is uitgevallen. Is zij niet dadelijk 
goed, dan wordt zij dit nooit, omdat bijwerken of 
retoucheeren in lijmverf niets helpt. 

Wanneer de lucht dus klaar is, begint men met 
het aanleggen van de rest. De kleuren worden in 
houten tobbetjes op een beweegbaar onderstel bij den 
schilder geplaatst, die natuurlijk met lange penseelen 
van verschillende dikte werkt. Het komt er op aan, 
de tinten hare juiste waarde te geven, daar overschil
deren zooveel mogelijk dient te worden vermeden. 
Alleen de hoogste lichten en de onvermijdelijke scha
duwen worden over de tint geschilderd. Alles moet 
vlug gaan; wie aarzelt, wordt nooit een goede too-
neeldecorateur. Het drogen der lijmverven gaat zoo 
gauw, dat men geen tijd heeft, zich lang te bedenken. 

H E T NIEUWE GEBOUW VOOR 
DE AMBACHTSSCHOOL EN A V O N D S C H O O L 

VOOR H A N D W E R K S L I E D E N T E A R N H E M . 
Ter aanvulling van de teekeningen , gevoegd bij het 

eerste gedeelte van deze beschrijving (zit bladz. 414, 
Jaargang 1895), wordt bij dit nummer nog een teeke
ning van den voorgevel van de directeurswoning over
gelegd. 

Bij de beschrijving van de fundeering werd melding 
gemaakt van de aan dit onderdeel van den bouw 
verwerkte hoeveelheden. Thans volge eene dergelijke 
opgave betreffende den bovenbouw. 

2430 M \ metselwerk. 
65(̂ 0 M 2 . voegwerk. 

16 M 1 . hardsteen. 
33 ., zandsteen. 

377 „ hout voor binten en kappen, waarvan 
21 M*. op den beganen grond gekyaniseerd. 

3244 M \ bebording. 
4582 „ houten vloeren, waarvan 1456 M*. op den 

beganen grond gekyaniseerd. 
159 „ cemcntvloeren. 
77 ., gemetselde vloeren. 
16 „ tegelvloeren. 

2023 „ klinkerbestrating (hiervan 413 M 2 . later 
door steenen vloeren te vervangen). 

33 st. buitendeuren. 
123 „ binnendeuren. 
123 „ ramen met kozijnen. 
142 „ „ zonder kozijnen. 
261 M 2 . rietplanken voor muren. 
253 „ „ „ plafonds. 

2153 houten plafonds. 
319 ,, gestukadoorde plafonds. 

9605 KG. gesmeed en getrokken ijzer aan div. 
2653 „ „ „ „ ijzer aan afsluithekken. 
700 „ „ „ , trapbalusters. 

4097 „ stalen binten. 
2692 „ gegoten ijzer aan roosters, privaatbuizen 

enz. 
420 M' . gegoten ijzeren gevelbuizen. 

6733 K G . lood voor dakwerk. 
1625 bekleeding traptreden. 
161 o waterleiding- en afvoerbuizen. 
3794 „ zink „ goten. 

1)F. OPMERKER 1896. 
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42 Photolith.van G. J.Thieme, Arnhem. 
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277 M 2 . houtccmcnt. 
2970 „ panbedekking. 
3461 „ cementbepleistering voor lambrizeeringen 

enz. 
6141 „ gipsbepleistering. 

78 „ houten lambrizeering. 
32 „ stucmarmer-lambrizeering. 

754 glas. 
598 M ' . ijzeraardbuis. 

1202 „ gasbuis. 
75 >> gekyaniseerd-vurenhouten afrastering. 

Betreffende de kosten van den bouw kan het vol
gende worden medegedeeld. Bij het vragen van het 
crediet voor den bouw aan den Gemeenteraad werden 
de volgende cijfers gesteld: 

aankoop terrein ƒ 23,620.— 
ophooging terrein . . ƒ 8,000.— 
schoolgebouw (1174 M\ 

van 3 verdiepingen en 
1259 M 2 . vani dito) „ 101,550.— 

Directeurswoning 
(125 M') 10,600.--

Conciergewoning met 
schaftkamer (96 M 1 . ) ,, 4,600.— 

Bestrating, toezicht, on
voorzien 5,630.— 

" 130.380 — 
Totaal . . . /' 154,000.— 

Voorts werd eene mogelijke overschrijding van dit 
bedrag met ƒ 2000 a f 3000 in uitzicht gesteld. 

De rekening van den bouw is nog niet geheel af
gesloten. Ook moeten later nog verschillende werk
zaamheden , als het leggen van steenen- en parket
vloeren en het afvervcn (binnen) verricht worden. Toch 
kan thans reeds als vrij zeker worden aangenomen, 
dat de vóór den bouw geuite voorspellingen van som
beren aard niet verwezenlijkt zullen worden. Zoo het 
toegestaan crediet van f 154,000 overschreden zal 
worden, zal deze overschrijding niet van groote be
teekenis zijn en binnen de vroeger gestelde speelruimte 
beperkt blijven. 

Op dit oogenblik wijst de bouwrekening de vol
gende cijfers aan: 

Bestek fundeering . . / 20,803.— 
„ bovenbouw . . „ 92,506.— 
„ verfwerk, (J. Th . 

Verhoeven, te 
Arnhem) . . . f 927.— 

Verfwerk in eigen 
beheer 1,055.— 

„ 1,982.— 
Bchangwerk in eigen be

heer 185. — 
Bestek gasleiding (II. 

Landers te Arnhem) /' 707.— 
Aanleg gasleiding 

in eigen beheer . ,.235. 

Aanleg waterlei
ding in eigen beheer f 1023.— 

Aansluiting door 
deArnh. Wat-Mij. „ 111 .— 

f 942-

'34-
Privaattrechters (Voltz en 

Wittmer te Straatsburg) . / 
Marmeren schoorsteen

mantels ( H . Hutjens en II. 
Putman te Arnhem). . . „ 

Transporteeren . . ƒ 1 1 8 , 1 9 2 . — 

112. 

428.— 

Transport . . ƒ118,192.— 
Engelsche tegels (de Lint 

en Co. tc Rotterdam) . . „ 95.— 
Kyaniseeren van hout (II. 

Lensink te Arnhem). . . „ 721.— 
Levering van gekyaniscerd 

hout (id. id.) , 461.— 
Gesmeed ijzerwerk aan 

trapbalusters ( H . J . Simons 
Jr. te Arnhem) , 860.— 

Hansler's houtcement 
(firma A . W . Lensink & Co. 
te Arnhem) , 693.—• 

Levering van koperen 
tuimelraam-garnituren (J. M . 
de Vries te Amsterdam) . „ 351.— 

Brandstoffenlift(Jan Hamei
en Co. te Amsterdam) . . „ 380. 

Verharding uitweg in eigen 
beheer „ 120.— 

Klinkerbcstratingen id. id. ,, 2S18.— 
Aanleg tuin directeur id. id. .. 70.— 
Levering van brandstoffen ,, 108.— 
Diverse werkzaamheden 

en leveringen 1666.— 
Uitgekeerd voor invaliditeit ,, 197.— 

ƒ 126,732.— 
Kosten toezicht „ 2,280.— 
Kosten aankoop grond 23,616.— 

Totaal . . . „ 152,628.— 
In het geheel werd ten behoeve van de uitvoering 

van werken in eigen beheer f 2720 aan arbeidsloon 
betaald. 

Betreffende den post: „uitgekeerd voor invaliditeit" 
zij opgemerkt, dat bij de Arnhemsche Gemeente
werken de gebruikelijke vergoeding van gemeentewege 
aan den betrokken arbeider wordt betaald en op de 
aannemingssom wordt gekort. De aannemers sluiten 
meestal eene verzekering, doch zijn hiertoe niet ver
plicht. 

Uit dc tcekeningen heeft de lezer kunnen opmerken, 
wat voor het bedrag van ± f 154,000 is verkregen. 
Volledigheidshalve volge hier nog een opgave be-v 
treffende de oppervlakten der verschillende lokalen. 
De cijfers tusschen haakjes hebben betrekking op het 
verlaten gebouw. 

M * . 
Lokalen voor bestuur, directeur, leer

aren, administratie en wachtkamer 188 (46) 
Meubelmaker- met politoerkamer . . 1 8 2 (66) 
Verfwinkel met lakkamer 129 (89) 
Beschikbare werkplaats 139 
Smederij 230 (90) 
Machinekamer 69 
Brandstoffen-bergplaats 25 
Timmeren 180 (147) 
Boetseeren 64 
Magazijn en modelkamer-oefeningstuk

ken 171 (23) 
Werktuigk. teekencn en modelkamer

machinerieën 148 
Lager onderwijs (3 lokalen). . . . 120 (66) 
Handteekenen (7 lokalen) . . . . 447 (7°) 
Lijnteekenen (12 lokalen) 1010 (261) 
Modelkamers (3) 79 
Privaten - . . . . 76 
Kelders 77 
Gangen en trappen 1013 

Totaal . . . 4347 M * . 
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P L A A T TI 

Bij het kennisnemen van deze cijfers dient men wel 
in het oog tc houden, dat in het nieuwe gebouw 
ruimte moest zijn voor de geheele Avondschool '). 
Deze school telde bij den aanvang van den cursus 
1895/96 460 leerlingen, verdeeld in 21 klassen. De 
cursus 1895/96 der Ambachtsschool werd aangevan
gen met 170 leerlingen, waarvan: 

49 timmerlieden 
5 8 smeden en machinisten. 
33 meubelmakers, 

en 30 ververs. 
Het ontwerpen van den bouw en de uitvoering 

werd opgedragen aan het bureau der gemeentewerken. 
Het leeuwenaandeel in het ontwerpen en uitwerken 
der plannen kwam voor rekening van den opzichter* 
teekenaar C. de Ligt Hij werd bijgestaan door den 
onder-opzichter W . H . Coops en den tijdelijken op
zichter C. Jansen. welke laatste kort na den aanvang 
van den bouw, wegens verbetering van positie, den 
gemeentedienst verliet en werd opgevolgd door den 
tijdelijken opzichter J. G . van den Berg. 

Met de hoofdleiding der uitvoering was belast de 
adjunct-directeur F , L . S. F . Baron van Tuyll van 
Serooskerken. Aan hem waren voor het uitoefenen 
van het dagelijksch toezicht toegevoegd achtereen
volgens de genoemde tijdelijke opzichters en, voor
namelijk voor het uitvoeren der werkzaamheden in 
eigen beheer, de opzichters \ Y . A . Visser en A . A . 
Th. Üdinot . 

Zoo ik mij tot het noemen van deze namen bepaal, 
geschiedt dit niet omdat de diensten, door andere 

schrijvingssommen deelde de Wethouder van Publieke 
Werken mede, dat dc toewijzing later bekend zou 
gemaakt worden, maar dat dr ongezegelde biljetten 
niet ui aanmerking 'jouden genomen worden. 

Kn heden, meer dan 21/, maand na den dag der 
besteding, heeft openbare mededeeling van de toewij
zing nog niet plaats gevonden en blijkt bij de vraag 
om inlichtingen omtrent die toewijzing, dat in de 
vorige week de opdracht tot het werk gegeven is aan 
den heer De Koster, dus aan een der inschrijvers, 
wiens biljet officieel van onwaarde verklaard is. 

Ter verklaring van die handelwijze werd mij mede
gedeeld, dat geen der ingeleverde ontwerpen goed
gekeurd kon worden, dat daarom de geheele aan
besteding nietig verklaard werd en dat men daarna 
in onderhandeling is getreden met den heer De Koster. 

Nu waren bijna alle inschrijvers zeer bekende en 
competente firma's, zoodat, ofschoon ik de ingeleverde 
ontwerpen niet ken, het afbrekend oordcel mij onaan
neembaar voorkomt. 

.Mijn ontwerp ten minste was geheel conform aan 
de beschrijving van het bestek en eene soortgelijke 
inrichting was, zooals ik het in eene toelichting ver
meldde , elders gedurende een paar jaar met goed 
gevolg in werking. En al ware het nu , dat men een 
paar wijzigingen verlangde, dan konden die niet van 
zóó ingrijpenden aard zijn, dat daarom de geheele 
aanbesteding als niet-uitgeschreven moest beschouwd 
worden. 

De handelingen van eene gemeente (die als zoodanig 
vooral een goed voorbeeld mocht geven) om eene 

ambtenaren te dezer zake bewezen, door mij minder j aanbesteding van bona fide inschrijvingen van bekende 
op prijs worden gesteld. Doch, waar bij den bouw firma's nietig te verklaren en het werk op te dragen 
van een werk van dezen omvang door een gemeente aan een der inschrijvers, lang niet de laagste, wiens 
als Arnhem, nagenoeg van alle aan het Bureau der 
gemeentewerken verbonden krachten in meerdere of 
mindere mate gebruik wordt gemaakt, is men wel 
gedwongen zich bij het noemen van namen te beperken. 

In een volgend nummer stel ik mij voor een cn 
ander mede te deelen betreffende den geldelijken band , 
die tusschen de gemeente en de twee scholen bestaat 
en betreffende de exploitatiekosten der twee inrich
tingen. 

J. W . C. T E L L E G E N . 

Arnhem, Januari 1896 

E E N E A A N B E S T E D I N G 
D E R G E M E E N T E A M S T E R D A M . 

(Ingezonden.) 

Op Maandag den n n November 1.1., nadat de aan
kondiging per advertentie liet eerst had gestaan in de 
technische bladen, die Zaterdag den 2n dierzelfdc 
maand uitkwamen, werd door de gemeente Amster
dam in het openbaar aanbesteed het leveren cn plaatsen 
van eene verwarmingsinrichting voor het Centraal '1'ele-
phoongebouw 

Er waren ingeleverd 11 inschrijvingsbiljetten, waar
van in opklimmend bedrag gerangschikt: 

N° . 1. II. I. Wolter (dc laagste) voor / 4488.— 
„ 6. Th. A . de Koster 6812.— 
„ 8. I.. Schiitz & Zoon 7400.— 
,, 11. Gebr. Korting (de hoogste) „ „ 8700.— 

(De overige inschrijvingen worden hier kortheids
halve niet vermeld, daar zij van geen belang zijn bij 
de volgende mededeelingen). 

Alle inschrijvingsbiljetten waren gezegeld, behalve 
die van No. 6 eu Xo. 8; na de oplezing der in-

') De tweede verdieping wordt uitsluitend door dc Avondschool 
gebruikt. 

biljet van onwaarde verklaard was, is m, i. zeer te 
laken en het ware, dunkt nvj, van het Dagelijksch 
Bestuur voorzichtiger geweest eene openbare herbe
steding met voorgeschreven systeem en inrichting uit 
te schrijven; de commentaren van allerlei aard, die 
op de nu gevolgde handelwijze allerwege gemaakt 
zullen worden, had het clan voorkomen. 

Amersfoort, 31 Januari 1895. H . J. W O L T E R . 

K O O K - E N I i r i S l l O L Ü S C H O O I . T E 

' s - G R A V E N H A G E . 

(Met drie platen, verzonden bij . V " . 5.) 
Dit gebouw wordt opgetrokken op een daarvoor 

allergunstigst gelegen terrein tusschen de beide Van
den- Boschstraten, tegenover de zoo schilderachtige 
Engelsche kerk, cn beslaat eene oppervlakte van ruim 
vierduizend vierkante meters, met inbegrip van tuin 
en vrije omgeving. 

Gelegen tc midden eener rijke omgeving is het 
plan regelmatig, zooveel mogelijk zonder gangen en 
op zeer eenvoudige wijze ontworpen. 

De hoofdgedachte was ruime, hooge, goed ver
lichte en geventileerde lokalen te verkrijgen, allen 
zooveel mogelijk gelegen aan een groote trappenhal 
en met elkander in gemeenschap gebracht, ten einde 
daardoor orde cn onmiddellijke bekendheid met de 
geheele inrichting te verkrijgen. 

Voor het doel zijn drie afzonderlijke toegangen 
ontworpen en wel één voor de internen, één voor 
de volksklasse en één voor de zaal van openbare 
lessen, waardoor iedere afdeeling als het ware af
zonderlijk , geheel vrij en ongestoord, hare oefeningen 
kan houden. 

Omtrent de inrichting der zalen en verschillende 
lokalen en ook omtrent de ligging ten opzichte van 
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elkander, geeft het ontwerp voldoende licht, waarom 
eene verdere uiteenzetting overbodig geacht mag 
worden. 

De gevel is opgetrokken in baksteen, afgewisseld 
met arduin en witte steen en op eenvoudige wijze 
ontworpen. 

De aanbesteding van het werk heeft plaats gehad 
den 9'1" November j.1. en de bouw werd opgedragen 
aan den aannemer I,. Kooien, voor een bedrag van 
/' 64000. 

Kinde Augustus van dit jaar hoopt men het ge
bouw in dienst te kunnen stellen. 

\ V . B. VAX 1.IKI I.AXI) , 
Architect. 

PRIJSVRAGEN 
S C H I L D V O O R E E N S C H E U R K A L E N D E R . 

Op deze prijsvraag, waarvan het programma voor
komt op bladz. 303 van den voorgaanden jaargang, 
zijn 28 antwoorden ingekomen. De Jury, bestaande 
uit de heeren A . F. Gips, Dr. J. Herderschee en 
D. Mijs, heeft dezer dagen uitspraak gedaan en den 
eersten prijs van f 50 toegekend aan den heer C. .1. 
Addicks te Rotterdam en den tweeden prijs van ƒ 2 5 
aan den heer W . G . I". Jansen te llarlingen. Reide 
bekroonden zijn als decoratieschilders werkzaam bij 
de firma Eckhart te Rotterdam. 

H E T O P E R A - G E B O U W T E PARIJS. 
In een Kngelsch blad komen onrustbarende mede-

deelingen voor omtrent het fraaie opera-gebouw te 
Parijs, waaraan ongeveer twintig jaren geleden de 
laatste hand werd gelegd. A l is er voor het oogen-
blik geen gevaar voorhanden, schijnt het toch een 
feit te zijn , dat het steenhouwwerk reden tot bezorgd
heid geeft, zoodat het den bezoekers van de Fran-
sche hoofdstad moet worden aangeraden op eenigen 
afstand van het gebouw te blijven. 

Een dame en een heer, die in de Rue Ilalcvy wan
delden , hoorden een onheilspellend gekraak, waarop 
ze zich zoo snel mogelijk van het opera-gebouw naar 
het midden van de straat begaven en dit was hun 
geluk, want daardoor ontsnapten ze juist aan het ge
vaar om verpletterd te worden door een afvallend 
stuk gehouwen steen van ± 70 K t ; , zwaarte Een 
volledig en nauwkeurig onderzoek naar den staat van 
het steenhouwwerk zal plaats vinden onder leiding 
van den architect. 

Het vallen van de steenmassa van het operagebouw 
heeft de aandacht van het publiek gevestigd op den 
toestand van verscheidene gebouwen in het drukste 
gedeelte der stad. A l meer en meer wint de 
opinie veld dat de voortdurende trilling, door de elec-
trischc geleidingen opgewekt, en ook de menigvul
dige toepassing van de hoogdruk-stoomwerktuigen, 
trams enz. aanleiding geven tot het bedreigen van 
de stabiliteit van verschillende kerken, schouwbur
gen en andere omvangrijke en hooge gebouwen. 

Het is een feit dat de genoemde trilling in het 
centrum der stad op de gezondheid van zwakke en 
zenuwachtige menschen allernadeeligst werkt 

B O r W K I X S T K.V VRIENDSCHAP TK ROTTERDAM. 
Vergadering van Woensdag 2!l Januari 1890. 

In ilo/.e vergadering trad nis spreker op de heer I. (losschnlk, 
en wol met de behandeling vnn bel onderwerp: Herstelling van 
Monumenten, 

Spreker zegt, dut bet onderwerp zeer actueel ia. vooral door 
bet wellicht ondoordacht, maar zeker onberaden optreden der 
My. tot bevordering der Houwkunst, waardoor noch de bouwkunst 
noch de vriendschap bevorderd werd! Daarop komt bij nader 
torng. 

Spreker zul geen verhandeling voordragen: die komt hem voor 
als een mat de trekpen getrokken lijn Ken voordracht voor de 
vuist, ul is die dan ook niet zoo afgerond, vergelijkt bij met een 
uit de band getrokken lijn, die wel niet zoo glad. maar indivi-
dueeler is. 

Wat is con monument, is de eerste vruag die zich voordoet. 
In llclgiö jwaar reeds sedert 1S35 een commissie werkzaam is) 

luidt dc instructie dier commissie: ,.ndvicH geven over dc herstel
lingen aau monumenten, die door bun oudheid, door de herinne
ringen die zjj opwekken, of door hun belangrijkheid uit het oogpunt 
vnn kunst, opmerkenswaardig zjjn." 

Zoo ongeveer luidde ook de instructie van wijlen de lijjks-
uilviseurs. 

Echter als hjj iedere definitie, wordt ook hier de deur wjjd 
opengezet voor opmerkingen en twistgeschrijf. 

Wnt voor den een 'n monument is, is voor den ander een 
steenhoop; hjj den een wekt bet herinneringen op, torvrijl een 
ander het onbeteekenend acht. 

Kr zjju dus geen regels te stellen, leder gevul moet op zichzelf 
beschouwd worden, zoouls de nrts ieder ziektegeval op ziehzcli 
beschouwt. Kr behoort takt 0111 door dc moeilijkheden heen te 
zeilen. 

Men moet echter voor uilen ook bier liefd. hebben, lielde voor 
kunst, liefde voor geschiedenis, liefde voor land en volk! In 
zake der herstelling vnn monumenten zjjn verschillende stroomin
gen merkbaar. De eerste is die van het behouden, zooals het 
is. Deze, nuar spreker meent van Kngelschcu oorsprong, schjjnt 
uit te gaan van schilders en archeologen en lieden, die nooit tot 
herstelling van een oud gebouw (liet woord monument luat hjj 
achterwege) geroepen werden Wnt goed scheen, is vaak bij 
nader onderzoek reeds zoo bouwvallig, dut het ook weldra zou 
ineenstorten. Wat moet men alsdan doenr Behouden Unn men 
niet; oen nieuwe ruïne bouwen? Ook dat is bedenkelijk! 

liet tweede gevul waarvoor men vaak staat is: zal men trachten 
te herstellen '..wals het g.ijtr.i' ^.wc.st is'i Dan doen zich allerlei 
rund-els voor. is aan de fantasie, aau de persoonlijke voor
keur wel wnt veel vrij spel gelaten. Wat is bedoeld in den loop 
dor eeuwen? Moet men een smnkelouzc vernieuwing vun vroeger 
herstellen, nl zondigt zij tegen nlle architectuur? Ook hier dient 
ieder geval op zichzelf overwogen. 

Het derde geval, het meest algemeene, dat zich voordoet, is 
een gebouw herstellen en tevens voor een nieuw, vaak ander 
gebruik inrichten. Dit laatste geschiedt o. n. waar oorspronkelijke 
Katholieke kerken voor den Protestants!ben eeredienst moeten 
worden in gebruik gesteld. 

Vuil ieder dier gevallen heeft spreker voorbeelden meegebracht, 
grootendeels verschulclied unn hot kunstenaarspaar Cuypers. vader 
en zoon. 

Als voorbeeld eener herstelling, die duidelijk aangewezen is, 
wijst spreker op do kerk St. I'leehelm te Oldenznnl. van den 
heer Cuypers Jr.; op de kerk te Sustereu in Limburg, een be
langrijk streng-Koinaansob gebouw; op dc Onze-Lieve-Vrouw te 
.Maastricht. evenzeer uit velerlei oogpunt merkwaardig. 

Als voorbeeld van bet tweede geval voert hij aau de merk-
wnardige St.-Servaas te Maastricht en deelt hij het vinden mede 
van een overoude krocht en van een groote zoal; bij vertoont het 
vermakelijke viering- of kruistorent.je uit den pruikentijd. 

Als oen dor gelukkigste herstellingen vun den heer Cuypers Sr. 
wijst hij op bet prachtige kruistorentje der kerk te Hulst. 

Als voorbeelden van het derde geval stunt spreker stil bij her
stellingen hein zelf opgedragen, als de stadhuizen te lleusdcn, 
te Gouda (door eon under voltooid 1. de prachtige, zoogenaamde 
Bovenkerk te Kampen. bet schilderachtige Waterpoortje te 
Snoek, enz. 

Spreker komt nu terug op cle jongste beweging tegen liet 
overbrengen van de directie der herstellingswerken aan dc groote 
znnl te 's-Hngc van Waterstaat nuur Hinnenl. Zaken, waar zij 
onder den beer De Stuers zou komen. 

Hjj z e t te vreezen, dut de zaal, die slechts ruim 2U meter 
spanning heeft, den lieden tin de XIX siècle, die nun heel wa,t 
meer gewend zjjn, niet zal verbazen, en leest ilanrhjj voor w-nt 
hjj in "1891 over de herstelling schreef in een brochure over de 
herstelling van het Binnenhof. Al zou bij als minnaar der oudheid 
cn der traditie, die restauratie gaarne zien, zijn verstand komt 
daartegen op. Voor een feestzaal, een Imliligingszanl enz. is zjj 
niet geschikt, noch geschikt te maken, tenzij men er zooveel 
veranderingen uanbrenge, dat de oorspronkelijke (overigens een
voudige) vormen verloron gaan. 

Wat nu te zeggen van bet adres der Maatschappij tot bevordering 
dor Houwkunst? Dut is in hooge unite inopportuun. 

Spreker leest voor, hetgeen hjj in de Amsterdammer, .Wekblad 
voor Nederland, daarover schreef in het nonimer van l.'i Doe. 
Toen men zag aankomen dut dc mmissic opgeheven zon worden, 
buil dc Maatschappij met een bezadigd woord, (en wetende dat 
in Nederland, waar de liefde voor houwkunst gering is, men 
blijde zou zjjn over monumenten niet meer te hooren zeuren) 
in bet midden moeten komen en op voortzetting aandringen. Nu 
zoude een commissie slechts den beer Do Stuers het voetje 
lichten . 't geen te betreuren zoude zjjn. 

En welke jonge lieden zjjn er nun te wjjzen. die getoond 
hebben liefde voor de studie der monumenten te bezitten? Het 
gebeurde met de groote kerk te Arnhem, doet hem vragen, of 
dnar wed tuct en kennis samengingenI Spreker eindigt zijne be-
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schouwing met dc opwekking tot licfdo voor Tolk, trnditio, ge
schiedenis , die van zelf tot bestudecring der monumenten zal 
roeren. 

Na dc pauze vertoonde de spreker eenige onuitgevoerde, of 
wellicht minder bekende projoeton van hem zelf, 

In dc eerste plaats een sebcts, als vogelperspectief bchandold, 
van oen Oud-Amsterdam, bestemd geweest (volgens dc mode!) 
als appendix dienst te doen voor een koloniale- en visscherytentoon-
stelling. in voorbereiding voor do jaren 18!)6 of 18117; toen het plan 
voor de ten vorigon jare gehouden tontoonstelling ochtcr open
baar werd, ontbond zich de commissie, waarin spreker zitting bad 
gehad. De commissie had geredeneerd, öf do tentoonstelling van 
1895 wordt goed öf zy wordt slecht. In beide gevallen is een 
latere ternauwernood meer mogelijk! Spreker geeft een beschrij
ving van het terrein hy' den Buitenamstcl cn staat in bot breedc 
stil by het denkbeeld van zyn ontworp. 

Op de iMuntsluis stnnnde. had men vooruit de Kalvorstrant mot 
dc Heilige Stede, thans de kapel, wanrin het Amsterdamscb mi
rakel gebeurd was, rechts het Kondcol met zyn achtergelegen 
Doelen, verder dc Heiligewog met zjjn oud klooster, later het 
Rasphuis. 

Op dit thema had hy een architectonische Amsterdanisehe 
geschiedkundige roman gedicht. Wellicht bad men dc unktmst-
lerisehc, onpoëtische, onbevredigende aaneenschakeling van kleine 
huisjes en achterbuurten van oud-Holland daarvoor vermeden, 
het marktplein, dat zoo ongunstig afstak bij oud-Antwerpen, of 
het plein der voedingstentoonstelling. 

Verder liet spreker cirenleeren photographieën en teekeningen 
van illuminaties, door hem ontworpen en uitgevoerd, onder anderen 
de zoogenaamde galjoot in de Heercngruebt in 1887, dc door 
de spraakmakende gemeente aldus gedoopte Aprilpoort van 1872 
en verschillende strantversieringen. 

Ten Blotte eenige onuitgevoerde bekroonde prijsvraag-ontwerpen, 
als van een beurs voor Leeuwarden, een ontwerp voor een Mu
seum te Hnarlem en meer anderen. 

VEREENTGINC, TOT BEVORDERING DE It HOUWKUNST. 
TE LEIDEN. 

Vergadering van Vrijdag jt Junuari 1 8 9 6 . 
Na afloop vnn de gewone huishoudelijke bezigheden, bracht 

de Voorzitter van de commissie voor de samenstelling van een 
reglement voor de nieuwe verecniging dit stuk ter tafel. Het 
reglement werd artikelsgewijze behandeld, waarby het voorstel 
om onder de contributie der leden het abonnement op De Op
merker te begrjjpen bij meerderheid van stemmen werd verworpen. 
Volgens de dunrop genomen besluiten is te Leiden eene Ver
eeniging tot bevordering der Bouwkunst opgericht met leden, dona
teurs en eerelcden. De jaarlyksehe contributie bedraagt voor de 
leden f4 —, voor de donateurs /'2 50 of wel /'25.— ineens, 
terwijl de eereleden van betaling zijn vrijgesteld. Volgens bet 
vastgestelde reglement kunnen jongelieden, die den aebttieujarigen 
leeftijd hebben als lid worden aangenomen. 

Nadat bet Hestuur der voormalige Afdeeling te kennen bud 
gegeven, zich voor do verdere leiding niet meer beschikbaar te 
stellen, werden nu eenige stemmingen tot bestuurders gekozen 
de heeren O R. van Runven, I'. G. I.nncel. I'. A. Wc 111 pc, I'. 
de Wilde en D. Veilbrief. 

Uit dat Bestuur werd de heer O. R van Kujjvon met alge
meene stemmen tot Voorzitter gekozen: de overige function 
regelt bet Hestuur onderling. 

Ten slotte dankte de Vergadering het afgetreden bestuur, 
waarop de Voorzitter den leden eenige hartelijke woorden toe
sprak en een warm woord van aanbeveling der nieuwe Verecniging 
toeriep. 

I N G E Z O N D E N . 

Door liet weder openstellen van bet debat over do questie 
tiiBBchen my en bet Bestuur van Architectura gerezen cn be
handeld in De Opmerker van 211 Januari '96, is mij gebleken, 
ook door dc verklaringen door bet Bestuur gedaan, dut "de grond
slag der question berustte op eene redacticve fout en op een 
misverstaan door het Hestuur van cene door my gebezigde uit
drukking, zoo neem ik gaarne na do van weerszijden bicrover 
gedane ophelderingen, het woord laf, door my in bet b. g. 
schrijven in dit orgaan van 20' Januari gebruikt, terug. 

J . B. LAMIII:I:K Jn. 

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

's-Gi • AVKNHAIIE . Do architecten H . \ \ 'esstrn Jr. en J . J . van 
Nieukcrken, zyn door de justitie belast met een onderzoek naar 
de vermoedelijke oorzaak van de instorting van den muur van 
het buis uan de Kyklof-van-tloensstraat alhier, welk ongeval 
deze week plaats vond. 

— De volgende circulaire is verzonden: 
De vereenigde besturen vun bet genootschap „Pulchri Studio" 

en der maatschappij „Arti et Amicitiac" hebben de eer hierby 
ter kennis van Nederlandsche beeldende kunstonnars to brongen, 
dat zy, op verzoek van het hoofdeomité van de Internationale 
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Tentoonstelling van fraaie kunsten to Herlijn, te houden bij het 
200-jarig bestaan dor Kun, Akademie der Künate, zich zullen 
belasten met de regeling der Nederlandsche afdeeling. 

Zij nemen de vryhoid erop te wijzen, dat de te houden tentoon
stelling eeno zeer belangrijke zal zyn en vertrouwen, dat goede 
medewerking hen in staat zal Btellen om ook te Berlijn een getrouw 
beeld der tegenwoordige Nederlandsche Kunst to kunnen geven. 

In gezamcnlyk overleg z(jn uit hun midden de heeren H. W. 
Mesdag, C. L . Dake, Willy Martens cn Oorard Muller aangowezon, 
die zich als comité met de regeling dezer afdeeling zullen belasten. 

Dit comité heeft zich als volgt geconstitueerd: 
H. W. Hesdag, voorzitter, C. L . Dake, vice-voorzitter, (ierard 

Muller, secretaris en Willy Martens, 2e secretaris. 
/ y wenschen er met nadruk op te wijzen, dat de voor de 

Hollandsche afdeeling beschikbare ruimte niet meer gelegenheid 
geeft dan tot het plaatsen van + honderd schilderijen, vyftig 
teekeningen en eenig beeldhouwwerk. 

Zy verzoeken don Nedcrlandschen kunstenaars om met deze, 
niet te wijzigen omstandigheid, hij hunne inzending rekening te 
houden, en brengen (een acuter dc circulaire afgedrukt) programma 
ter kennis van alle belanghebbenden. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs vergadert Dinsdag 
11 Februari in het lokaal Diligentia. volgent de agenda worden 
dc volgende voordrachten gehouden, als: 

a. Mededeeling van liet lid Th. Stang over de ervaring, opge
daan bij do exploitatie van do Scheveningsch-Wassenaarsche 
duinen ten behoeve van de 's (irnvenhnagsche duinwaterleiding. 

b. Beraadslagingen over dc in de vorige Instituutsvergadering 
medegedeelde voordracht van het lid J . van Hasselt over ervarin
gen met draineerbuizen voor duinwaterleiding tc Amsterdam. 

c. Mededeeling van het raadslid Dr. E . F. van Dissel over den 
stormvloed van 1 November 1570. 

d. Mededeeling van het lid A. Huet over hellende schepraderen, 
door sloom gedreven. 

WAGERINGEN . De Gemeenteraad heeft met 9 tegen 8 stemmen 
besloten aan de heeren Paijens te Nijmegen, Lagaaij te Rotter
dam, en Kuijpers te Nieuweramstel, liet beheer over de te 
bouwen gasfabriek op to dragen tegen vergoeding van ƒ 5">00 
voor hunne bemoeiingen, tcrwyl de fabriek zal worden aanbe
steed. Raming f S0.000. 

Aan l i . en W. is opgedragen advies uit to brengon over even-
tneele overneming der buizenleiding der oude fabriek. De nieuwe 
fabriek zal den ln November gereed moeten zyn, 

H . U Ï L I N C K N . De Engelsche gasmaatschappij heeft het voorstel 
van den Gemeenteraad om de gasfabriek over te nemen voor 
f48.000, aangenomen. 

B O R N E (<>,,. Er is besloten eene maatschappij tot het leveren 
van electrisch licht en kracht op te richten en ook de straat
verlichting op clcctrische wijze te doen geschieden. 

liet bouwen eener fabriek zal ten spoedigste plaats hebben; dc 
uitvoering wordt opgedragen aan den heer K, W. 11. Hofstede 
Cru 11, elcctro-techniseli ingenieur. 

Dit zal dus de eerste kleine gemeente in Nederland zijn. waar 
het electrisch licht algemeen wordt ingevoerd. 

P E R S O N A L I A. 
— Bij den "Waterstaat in Xederlandscli-Indiö is: 
G e p l a a t s t : in de res. Pckalongan, de benoemde opz. 3e kl . 

II. C. van der Veen; 
b e p a a l d : dat dc opz. le kl. P. J . van der Ham in do res. 

Preanger-Rcgentscliappen geplaatst blijtt; 
o v e r g e p l a a t s t : naar Buitenzorg, do opz. 2e kl. W, H . 

Berkhemer; 
t o e g e v o e g d : aan den chef der irrigatie-afd. Serang. met 

aanwijzing van Gedoug als standplaats, de opz. 3c kl. C. A. Torré; 
aan den chef der werken cn opnemingen aan de Solorivicr, de 
opz. 3e kl. A. L . F. J . van den Dungen Gronoyius, L, P. van 
Kekhout en H. G. A. Honncvclt; aan den chef der 5e waterstaats-
afd. voor de opnemingen iu het belang der verbetering van de 
bevloeüng en «en waterafvoer in het gebied der Samdeanrivier. 
afd. Sitoebondo, res. Besoeki, de asp.-ing. E. J . 0, Van Zuijlen. 

— Door den Minister van Waterstaat is dc heer J . de Keuning 
te Lathum benoemd tot buitengewoon opzichter bij dc werken 
tot verbetering van de Maas onder Bergen en Broekhuizen. 

— De gemeenteraad tc Breda benoemde don heer P. W. Paijens. 
directeur der gasfabriek cn tijdelijk belast met het beheer der 
waterleiding, definitief tot directeur der waterleiding. 

— Door Burg. en Weth. van Nymogen is tot opzichter by do 
uitvoering van belangrijke gemeentewerken aangestold de heer 
B. van Duren, tijdelijk opzichter bij de gemeentewerken te 
Leeuwarden. 

— De adjunct-ingenieur bij de 8.-8, Jhr. H . H. Sandberg van 
Boelens, gedetacheerd bij den aanleg der lyn Herz ogen rath—Sit-
tard, treedt met ingang van 1 Juni e. k. weder in dienst te l'trocht. 

— Tot waterbouwkundig opzichter voor het maken van een 
brug over do Dommel tc 's-llortogenbosch is benoemd de heer 
Swerts te 1'trecht. 
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VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— A d j u n c t - i n s p e c t e u r der bouw-

po l i t io ' t o 's-Gravenhage. Jaarwedde f800. 
Adres Burg. en 'Weth. uiterl. 22 Fcbr. 
(Zie advert, in no. 6.) 

— G e m e e n t e - o p z i c h t e r te Alk
maar. Jaarwedde f600. Adres uiterl. lOFebr., 
des voormiddagB, tor secretarie en persoonlijk 
bij den gemeente-architect. 

— A g e n t e n voor eene bouwstof van 
nieuwe vinding. Adres motto „Omkeer", 
Bureau „Dc Opmerker". (Zie adveit. in no. 6.) 

— B o u w k u n d i g opz ich te r , goed be
kend met detailleercn, by den bouw eener 
school. Honor. ;70 u '80 per maand. Adres 
lett. E , Boekh. J , Bjjlevcld te Utrecht. (Zie 
adveit. in no. 6.) 

— O p z i c h t e r - t eeken nar, bekend met 
ijzcrconstructics, by de gemeenteworken te 
Vlaardingen. SnlariB /' 100 ' l maands. Adres 
den Directeur der gemeentewerken. (Zie 
advert, in no. 6.1 

— O p z i c h t ers , bekend niet terreinwerk, 
kunnen dadelijk werkzaam gesteld worden. 
Zich aau te melden met franco brieven unn 
het Bureau der Noori-HollandacheTramweg-
Maatschij. 

GEVRAAGD. 
Bij den bouw eener School me' 

twaalf lokalen en de verbouwing van 
de Onderwijzerswoning, wordt ge 
v r a a g d een 
bekwaam bouwkundig Opzichter, 
goed bekend met d e t a i l l e e r e n en 
geschikt om zelfstandig op le treden. 
Honorarium f T O , — lï f HO, - per 
maand, naar bekwaamheid. 

Brieven franco Itr. E aan J . BIJ I.E-
V E L D , Boekh. Utrecht. 

Bij Je Gemeentewerken te Vlaar
dingen wordt U F . V R A A G D voorden 
tijd van ongeveer 9 maanden om t e n 
s p o e d i g s t e i n d i e n s t t e t r e d e n , 
een 

Opzichter-Teekenaar, 
bekend met ijzerconstructies. Salaris 
f l O O . — 's n i i i in i l ' . 

Aanbiedingen onder overl- gging van 
bewijzen van bekwaamheid worden 
ingewacht door den Directeur der 
Gemeentewerken. 

Bezoeken zullen niet worden afge
wacht, tenzij de gelegenheid daaitoe 
is aangeboden. 

Adjimctlnspecteurder 
Bouwpolitie. 

BURGEMEESTER en WETHOU
DERS van 's-Gravenhage maken bekend, 
dat bij de B o u w p o l i t i e is to ver
vullen de hetrekki' g van A I M 1 X C T 
I X M P K C T K I ' R , op een jaarwedde 
van rnm. 

Sollicitanten naar die betrekking 
wordt verzocht zich bij gezegeld ver
zoekschrift, vrachtvrij te wenden tot 
Burgemeester en Wethouders voor
noemd vóór of uiterlijk op Zi Febru
ari 10D6. 

Inlichtingen kunnen worden ver
kregen eiken werkdag tusschen 1 en 2 
uren des namiddags bij den Inspecteur 
der Bouwpolitie ten Kaadhuize. 

1 s-Gravenhage, 31 Januari 1896. 

AGENTEN! 
Voor eene b o u w s t o f v a n n l e n w e 

v i n d i n g ; , die een geheclen omkeer 
brengen zal in bouw- en steenhouwers-
werken worden op gunst ige voor
waarden A t i i K S i T K N g e v r a a g d . 
Slechts zij, die geregeld met de grootste 
Aannemers en Handelaren in Bouw
materiaal in verbinding Btaan en van 
prima referenties voorzien zijn kunnen 
in aanmerking komen. 

Brieven onder motto „OMKEER" 
aan het Bureau ven dit Blad. 

o -

O p e n b a r e 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS van ROTTERDAM zijn voor
nemens op D i n s d a g den 2 5 F e b r u 
a r i IH ' .M». des namiddags te 1 uur, 
ten Riniilhuize nliluiir aan te besteden : 

H e t 1 H A K I 1 K v a n d e 1 I T 
l t l C r . l l M \ 4 - v a n S C H O O L , 
N o . 3 a a n d e n Ootthoek 
i n d e v o o r m a l i g e g e m e e n t e 
C h a r l o i s , e n e e n i g e d a a r u i t 
v o o r t v l o e i e n d e w e r k z a a m 
h e d e n . 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en in het Stads-Timmerhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor ƒ I . — 
verkrijgbaar bij WED. 1'. VAX WAES-
BERGE i!t ZOON, Boekdrukkers, Hout
tuin no. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
a n gemeld Timmerhuis. De aanwij
zing ln loco zal plaats hebben op 
Donderdag den 30 Februari lSJli, des 
voormiddag» te 10'/* uur. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des na
middags één uur zijn ingeleverd in eene 
daarvoor aangewezen gesloten bus, ge
plaatst ter Gemeente-Secretarie, afdee
ling Algemeene Zaken. 

AANBESTEDING 
Namens de Maatschappij „Mfter-

ttalionesle Vesno- en Seegser-
phuniiltaatteerltei*'', gevestigd 
te Rotterdam, zal op Z a t e r d a g JM 
F e b r u a r i a . u. des namiddags te 1 
uur in het Café P I K T E K M A N te Zicijn-
drecht, worden aanöetleeel i 

H e t m a k e n v a n F u n d e e r i n 
g e n , F a b r i e k s g e b o u w e n , 
L o o d s e n e n z . , o p h a a r 
t e r r e i n , g e l e g e n i n d e g e 
m e e n t e Z w i j m l ree h t . 

Na 7 Februari zijn Bestekken en 
Teekeningen i f -I..ÏO per stel, ver
krijgbaar aan het Algemeen Adver
tentie-Bureau der Firma NIJGH en 
VAN DITMAIt, Wijnhaven US, te 
Rotterdam. 

Nadere inlichtingen verstrekt aan 
zijn bureau, 

Open Rijstuin !), des v. m. van 
9—10 ure 

de Architect, 
P. A. WEELDENBURG. 
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Ministerie van Justitie. 

Op D i n s d a g 3 H a a r t 1*!M», 
des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie te 's Gravenhnge in het open
baar worden Aanbesteed: 

H e t b o u w e n v a n e e n K a n t o n -
g e r e c h t s g e b o u w t e T i l b u r g . 

R a m i n g f 1 0 , 7 4 5 . 
Het bestek met daarbij behoorende 

teekeningen ligt voor gegadigden ter 
inzage in het Raadhuis te Tilburg en 
is op aanvrage tegen betaling van 
f 1.35 franco verkrijgbaar bij de 
GEBROEDERS VAX 0 L E E F , Boek
handelaars, Spui No. 28a te 's-Gra
venhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden op 
Vrijdag 28 Februari 1S9G, in het 
Raadhuis en op het terrein aan de 
Paleisstraat, terwijl inlichtingen zijn 
te bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor de Gevangenissen en Reehtsge-
bouwen te 's-Gravenhage, Departement 

n Justitie. 
's-Gravenhage, 7 Februari 1890. 

De M i n i s t e r van J u s t i t i e , 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal: 
P. J . V A X B E U MA. 

vun 

van 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g . * 5 F e b r u a r i 1*96 , 

des middags ie 12 uur, zal, onder 
nadere goedkeuring vun den Minister 
van Financiën, aan het gebouw vun 
het Ministerie van Financiën worden 
a a n b e s t e e d : 

H e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l 
l e n v a n h e t R i j k s g e b o u w -
te S i i e e k , w a a r i n d e k a n 
t o r e n v a n d e H y p o t h e k e n 
e n h e t K a d a s t e r y . i jn ge
v e s t i g d , v a n 1 A p r i l 1*96 
a f t o t e n m e t 31 H a a r t 1 S 9 9 . 

Het bestek ligt ter lezing in het 
Ministerie van Financiën, aan het bu
reel vun den Rijksbouwmeester in het 
lste district, te 'sGravenhage, aan 
dat van het Provinciaal Bestuur van 
Friesland en aan het kantoor van de 
hypotheken en het kadaster te Sneek. 

Inlichtingen worden gegeven door 
voornoemden Rijksbouwmeester te 
's-Gravenhage en door den Opzichter 
bij de Landsgebouwen W. A. HOF te 
Groningen. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Dinsdag, 18 Februari 1890, des voor-
middags ten 11 ure. 

's Gravenhage, 18 Januari 189)i. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
B A R T S T R A . 

. O 



Namens hot Bestuur rlcr Remon- • RESINOLIN. 
antsihe Gpmppnti. ,iin . . J 1 8 onmisbaar voor bonten M - L . ^ U . n _ _ . 
Namens het Bestuur rler Remon 

strantsihe Gemeente zijn ondergetee 
kenden voornemens Hen I7en F e b r u 
a r i i i . * . aan te l iestcrlen: 

H e t m a k e n v a n een K e r k ' 
gebouw met i i i i i iexeii , op 
de bentaande f u n d e e r i n g e n , 
gelegen a a n den W m t e r -
Mingel. t egenover de W i t t e 
de W i t h s t r a a t , te Rot t er 
d a m . 

Bestek en teekeningen /.ijn van a' 
den Hen februari tegen betaling van 
fS.— verkrygbaar ter drukkerij J . DE 
JONG, Wijnstraat 34, te Botterdam, 
terwijl inlichtingen verstrekt wonlen 
aan het bureau van laatstonilergetec-
kende, Wijnhaven '/.. '/.. .">4, aldaar. 

De Architel.ten, 
HENRI EVERS en 

is onmisbaar voor bonten p a r k e t v l o e r e n , l i n o l e u m , Keil enz.; het 
vervangt de wrijfwas, welke zeer bewerkelijk, en b.v. voor trappen, wegens 
de gladheid, hoogst gevaarlijk ia. In literbussen met gebruiksaanwijzing. 

A. MULDER, Drogist, 3e Wagenstraat 165, 's-Gra?enhage. 
77rr~' CRAMER ËLSERBURG & C', 

Hofleverancier» , 

A M S T E R D A M . 

Fabrikanten van gepantserde Klniskelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 

Centraalvprwarmlnq door heete lucht. 

J- I'. STOK Wzn. 
AMSTERDAM. 

AANBESTEDING. 
Op .ffnandag 17 K e l t r n a r i , des 

voormiddags te elf uur, zal door den 
Architect J . WOI.BERS namens zijn 
principaal, in het C a f é „De Nieuwe 
Geleerde Man" te B F . K N K H R O F . K , worden 
a a n b e s t e e d : 

H e t bonwen v a n een W o o n 
h u i » op een t e r r e i n , ge
legen tegenover boven
g e n o e m d C a f é . 

Bestek en teekening zijn te ver
krijgen tegen betaling van f 1.50 
van af Woensdag 12 Februari bij den 
boekdrukker RU 10ROK , Gedempte 
Oude Gracht te Haarlem. 

Aanwijzing op het terrein Donder
dag 18 Februari, «les voormiddag» te 
elf uren. 

O.-Z. Voorburgwal 128. 
HANDEL IR ALLE BUITENLANDSCHE HOUTSOORTEN/1 

Steen- of AVi tbeukenhoi i t 
W . H O O I J & Z O O N , W e r k t i i i f f k i i f H l i g e n 

Jaeob rass Camniiettêlraal 49, Aitmlefilaitt. 

The „A. I." Anti-Fouling Boiler Fluid, 
M i d d e l ter v o o r k o m i n g en w e g n e m i n g v a n den ketelsteen i n 

PrU" per raat van 1NO Jller /'O.S5 per liter, met contract ƒ O.SO per liter. 

nWOCERWERFF"&"C^ 
Kinderdijk en Vlaardingen. 

BULLI VANT'S BUIGZAAM STA ALDRA ADTOUW 
voor v e r s c h i l l e n d e doe le inden . 

Afstand*-- cn Peillijnen met Haspels. 
VOSKUIL. 

7 Paleisstraat AMSTERDAM. 
S P E C I A L I T E I T 

TEEKKSBEIIO KI-' TEN I 'OOR 
HET HO UW VAK. 

Assurantie H. at schappij 

SIALU BALKEN • IIZtRCOHSIRUGTIE 

tesren 

D R A A G B A A R S P O O R 70 c M 
te Koop rn te Huur. 

H . E . ( ) V L \ G J r . , 
Kantoor: Plan ('. 

Qeldersekekads :n. 
Stapelplaatsen: 
lliniicnliiiven (I Z 

FEUENOOBD 
R O T T E R O A M . 

O -

Iscfaad 

D e UuUUllULliWU^ van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20 Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot-
terdam, Zuidblaak 60—•Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

T A T T E R S A L L 4 HOL DS W O R T H 

Globe Works n Mtoresu 
Aanleg van Centrale verwaraslns; is 

MEKKF.N. H1IORIKAHSKW, PART1CU 
L1KKK cn 01'ENUARE GEBOUWEN u i 

HANDEL iu Wand- sn Haortegela, 
Asphalt, S'.'hoorateeruiiintels, Vloeren. 

• *w * • W , » 1,1 . 

CARBOLINEUIYI „KRIMPEN 
der Maatschr. tot bereiding van Koolteerprodncten te Krimpen a/d 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 
Gt. I V I . B O K S «fc C o . , A m s t e r d a m . 

DG B E E R & L G H R E I . 
A M S T E L 109. A M S T E R D A M . T E L E F O O N 15P. 

G r o o t e v o o r r a a d v a n 

L t a l i a a n s c h MARMEREN PLATEN en TEGELS. 
H o o f d a g e n t e n voor den v e r k o o p v a n : 

sa . n n a n i B n r i i-. i i Z W A K T TI A ItII l i l t vnn D i l l V It D S 11. l:\ bewerkt en onbe- .„ . „ , ,,, , 
N A I i T in Platen, Banden, Tegels, 
Hrhoorsteenmanteln enz. uit de eentM 
Carrière van IHnant-Zwart, eigenaar L 
HEBRANT tc Dinant 

Z Z r ! ' " , t ' l l ' c a r r l e r e » , l u ^ r c " , vroeger 
ÏELGE & CORNET, thans LENOIR& 
Co.. te ECAUSSINES. (J) 
Voort. G R O O T H A J ^ ^ „ „ j , , „ 

Ter drukkerij der Naumlooze Vennootschap „liet Vaderland.'7" 

4 8 - O 

R E D A C T E U R : F. W. VAN GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van-Ilylamltstraat 116, 'f Gravenhagt. 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / 5. 
voor België, bij vooruitbetaling . . . , , 6.50 
voor de óverige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlamlsch-Intlic cn Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
voor de overige landen, bij vooruittietaling „ 10.— 

AnvKRTFNTieN per regel f 0.20, en f 0.10 voor h*ït bewijsnommer 
Groote letters worden btrekend naar plaat? uitnte. 

Abonnementen voor advertentien tegen lage iarieven. 

AKZONDERI.IJKE NOMMP.RS met plaat ƒ 0.25, zonder plaat / o.IJ 

R I J K S A D V I S E U R S . 
Het door den heer I. Gosschalk te Rotterdam in 

„Bouwkunst en Vriendschap" opgemerkte brengt als 
van zelf de Commissie van Rijksadviseurs weer op de 
spraak. Een dergelijke commissie schijnt dien spreker, 
als wij het verslag zijner rede goed begrijpen, niet 
wenschelijk toe, omdat „daardoor den heer De Stuers 
het voetje zou gelicht worden." De .Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst en hare mede-adressanten 
daarentegen verlangen weer een dergelijke commissie, 
en dat juist om aan het regime De Stuers—Cuypers 
een eind te maken. 

Wanneer ooit de geschiedenis der voormalig; Com
missie van Rijksadviseurs zal geschreven worden, zal 
er een zeer eigenaardig licht geworpen worden op 
de toestanden op kunstgebied van een twintig jaar 
geleden. De heer Gosschalk, lid van die Commissie, 
zou zeker, èn wat bekwaamheid én wat goedgeïnfor-
meerdheid betreft, de man zijn, om hier de veder 
der historie te voeren. Wij billijken het echter in 
hem, wanneer hij zich door een gevoel van kiesch-
hcid laat weerhouden een geschiedkundig tafereel te 
leveren, nu nog vele der destijds optredende dramatis 
personae tot de levenden behooren. 

Het was een zonderling lichaam, die oude Com
missie. Opgericht kort na den dood van Thorbecke, 
den minister, voor wien de kunst niets was, onder 
haar leden tellend den vurigen V . de Stuers, die 
door zijn „Hol land op zijn smalst" de algemeene 
aandacht op zich gevestigd had, toog zij met moed , 
misschien wel met allerlei illusion, aan het werk. 
Maar reeds aanstonds moet zij hebben ingezien, dat 
hare samenstelling niet gelukkig gekozen mocht heet en. 
„lour saz'oir quclquc chose, il f nut 1" avoir appiis." 
Zondert men de heeren Cuypers en Gosschalk uit, 
dan waren de overige leden niets meer dan dilettanti. 
Wel hadden de heeren Dr. C. Leemans, J. 1'h. van 
der Keilen en D . van der Keilen Dzn. ervaring op 

oudheidkundig gebied, doch het terrein, waarop zij 
zich tot dusverre hadden bewogen, was zeer beperkt 
en had hen verre van de techniek, die bij de zaken, 
waarover de commissie te adviseeren had, zulk een 
groote rol speelde, doen blijven. De heer J. G . van 
tien Bergh was een verdienstelijk technicus, doch 
moest als archeoloog zijn sporen nog verdienen. De 
heeren Mr. C, Fock, Jhr. Mr. V. de Stuers, Mr. A . 
|. Enschede, Mr. C. Vosmaer en J. K. II. Hooft 

van Iddekinge stonden bekend als mannen van smaak 
en verstand, de heer L . I.ingeman als een geacht 
kunstschilder, maar als oudheidkenners werden zij 
niet aangezien. 

()p gezag van den heer Gosschalk mogen wij aan
nemen, dat de taak der commissie was: „advies te 
geven over de herstellingen aan de monumenten, die 
door hun oudheid, door de herinneringen die zij op
wekken, of door hun belangrijkheid uit een oogpunt 
van kunst opmerkenswaardig zijn." Hoe moet het nu 
gegaan zijn, toen de leden tot de vervulling van die 
taak geroepen werden ? 

Nemen wij b.v. eens aan, dat over een middel-
eeuwsche kerk, en de wijze waarop die gerestaureerd 
moest worden, advies gevraagd werd. De Commissie 
diende clan niet slechts een onderzoek in loco te doen, 
doch moest ook uitvoerige opmetingen ter beschikking 
hebben, om te kunnen oordeelen. 

1 let is ons niet bekend, of de Commissie in haar 
geheel ooit onderzoekingen in loco heeft gedaan. Als 
zij het heeft nagelaten, verwijten wij het lnar niet, 
doch zien daarin veeleer het bewijs van zellkennis en 
gezond verstand. Want wat kon de groote meerder
heid der leden bij zulk een opneming zien? Natuur
lijk al heel weinig, omdat de noodige technische en 
archeologische kennis ontbrak. 

Wij kunnen het ons begrijpen, dat de Commissie 
blijde was, een zoo bekwaam man als de heer Cuypers 
in haar midden te hebben, die haar op zijn bemin-
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nelijk-cntliousiastc manier het noodige licht ontstak, 
die ook den adviseurs-teekenaar Rudolf Redtenbacher 
onder zijn welwillende hoede nam. 

Langzamerhand begon de Commissie ongetwijfeld 
echter te bemerken, dat de voorlichting van den heer 
Cuypers, met wien de heer De Stuers als referendaris 
alles bedokterde, het karakter van een overheersching 
ging aannemen, waaraan men zich moest onttrekken. 
Maar toen bleek het pas, hoe ongelukkig de Com
missie was samengesteld; cr was niemand, die tegen
over den heer Cuypers gesteld kon worden. Zoo 
kregen de pogingen van sommige commissieleden, 
om zich aan de suprematie van het tweehoofd Cuypers— 
De Stuers te onttrekken, het karakter van onvrucht
bare en onmachtige stribbelingen, waaraan door dc 
opheffing der Commissie ten slotte een eind werd ge
maakt. 

De heer Gosschalk schijnt het te betreuren, dat 
toen aan de Commissie een ontijdig einde is bereid 
geworden. Maar het opheffingsbesluit, dit mogen wij 
wel eens herinneren, werd van alle zijden met instem
ming begroet. De Commissie was nooit populair ge
weest; hare werkzaamheden leverden van den aan
vang af stof tot veel critiek. Men vereenzelvigde haar 
met de heeren Cuypers en De Steurs, een opvatting, 
waartoe de aanvankelijke totale afhankelijkheid van 
de Commissie zeker aanleiding gaf. 

Maar de Commissie deed ook vele dingen, die zij 
met wat goeden wil best had kunnen vermijden. Zij 
liet zich gewillig spannen voor den triomfwagen der 
officieele nieuwe kunst, die toen uit den stal op het 
Binnenhof zijn rit begon. Wij willen gaarne aannemen, 
dat vele der leden, ofschoon in het gareel loopend, 
niet hard getrokken hebben, ja zelfs maar schoor
voetend zijn medegegaan. Maar het publiek zag ze 
voor den wagen en oordeelde daarnaar. 

Welk een reusachtige fout was het niet, dat de 
Commissie zich vinden liet, om als jury ter beoor
deeling iler Museum-ontwerpen op te treden. Aan 
deze taak had zij zich zoo gemakkelijk kunnen ont
trekken, vooreerst omdat zij er op wijzen mocht, 
hoe alleen het advies geven over oude kunst tot haar 
taak behoorde en vervolgens omdat zij zich onbe
voegd kon verklaren, over werk van een harer mede
leden een oordeel te vellen, dat nimmer onpartijdig 
kon zijn. 

Maar wij hebben ons toch terzijde laten staan door 
anderen, zullen de nog levende commissieleden wel
licht aanvoeren. Nu ja , maar de heeren L . M. Beels 
van Heemstede, P. L . Dubourcq, C. P. vanEeghen, 
J . van E i k , Dr. W . J. A . Jonckbloet, Mr. C. j . A . 
den T e x , cn Joh. C. Zimmerman, hoe verdienstelijk-
overigens, misten toch ten eenenmale de bevoegdheid 
om als juryleden over bouwkunstige ontwerpen te 
oordeelen. 

Eindelijk werden ook de voorzitters van Arti ft 
Amicitiae en van Pulchri Studio aan de Jury toege
voegd. De N. Rott. C. zei toen: Ofschoon het bericht 
betreffende de benoeming der beide presidenten van 
Arti et Amtcitiae en Pulchti Studio in de Commissie 
voor de beoordeeling der plannen van het Rijks
museum te Amsterdam ons veel genoegen deed, aan
gezien die beide lichamen over de eischen van zulk 
een gebouw, wat betreft de indeeling der lokalen en 
het licht, dienen gehoord te worden, zoo bevreemdt 
het ons toch in hooge mate dat na het onderzoek door 
de Commissie van Rijksadviseurs niet allereerst het 
oog gevestigd was op de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst, mede in de hoofdstad des Rijks ge
vestigd. Terwijl toch in den boezem van genoemde 

commissie slechts één architect (de heer Cuypers is, 
als medeconcurrent, buiten stemming) en één ingenieur 
zitting heeft, kan men niet aannemen dat in deze 
zuiver bouwkundige questie slechts een tweetal stem
men van deskundigen tegenover een vijf-a zesvoudige 
meerderheid van niet-deskundigen zal worden gesteld. 
Het absurde daarvan behoeft bijna geen verklaring; 
immers, wat zou men zeggen, indien eens architecten 
geroepen werden om als overwegende macht in een 
jury op een tentoonstelling van schilderijen den Mi
nister te adviseeren, welke schilderij waardig geacht 
kan worden door de Regeering voor 's Rijks museum 
te worden aangekocht?" 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
had zich niet onbetuigd gelaten en had zich in Februari 
1876 tot den Minister van Binnenlandsche Zaken ge
wend met het volgend adres: „ H e t bestuur neemt de 
vrijheid zich tot Uwe Exc. te richten in een zaak van 
aanbelang cn wel die van het Rijksmuseum te A m 
sterdam. De geruchten, als zou de beoordeeling der 
bouwplans worden opgedragen aan de Commissie van 
Adviseurs, hebben zekere onrust teweeggebracht onder 
de bouwkundigen , omdat in die uitgebreide commissie 
slechts twee bouwkundigen zitting hebben, de archi
tecten P. J. H . Cuypers cn I. Gosschalk. De heer 
Cuypers, die geroepen is zelf een ontwerp in te dienen, 
kan natuurlijk geen stem uitbrengen en zoodoende zou 
bij slot van rekening het oordeel dier Commissie 
het oordeel worden van ff 11 persoon, en dat in een zaak 
die tonnen gouds zou kosten. Het bestuur vertrouwt 
dan ook, dat die geruchten, zoo zij al waarheid be
vatten, niet de volle waarheid behelzen en dat Uwe 
Exc. de noodzakelijkheid zal gelieven te erkennen, dat 
de Commissie, die een oordeel zal vellen, vooi een 
see) gioot deel uit bouwkundigen bestaat, want, moge 
het oordeel van specialiteiten feilbaar zijn, uit deze 
stelling vloeit toch niet voort, dat hun oordeel kan 
worden gemist". 

Deze vertoogen hadden echter niet het gewenscht 
gevolg. De uitspraak van de commissie van Rijks
adviseurs, die aan het ontwerp-Cuypers de voorkeur 
had gegeven, werd door den Minister bekrachtigd. 

En nu de gevolgen, die het jury-spelen voor de 
Commissie van Rijksadviseurs gehad heeft. In de eerste 
plaats vervreemdde zij daardoor de bouwkundigen en 
vooral de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst geheel van zich. Het is dan ook volkomen 
verklaarbaar, dat de Maatschappij geen „bezadigd 
woord" sprak en in het midden kwam om het bestaan 
der Commissie te redden, toen men zag aankomen, 
dat opheffing dreigde. 

Maar erger nog is het, dat de Commissie weldra 
moest ervaren, dat zij slechts „dei Mo/ir" geweest 
was, die na „seine Schuldigkeit" gedaan te hebben, 
gaan kon, toen de heer Cuypers eenmaal met den 
bouw begon. Zoo weinig hebben de heeren Cuypers— 
De Stuers haar geacht, dat zij een geheel ander Mu- \ 
seum hebben uitgevoerd, dan dat waaraan de Com
missie haar zegel had gehecht. 

De heer J. II. Schorer zeide daarover in het week
blad de Amsterdammer: „ D e heer P. J. H . Cuypers 
had behalve zijn volledig Renaissance-project (een 
ieder moet het kennen uit Eigen Haard 1877 no. 4 
en de in den handel gebrachte photographieën) ook 
een brokstuk van het ontwerp geleverd, naar welk 
laatste nu het Museum verrezen is Het Renaissance-
project keurden alle leden der commissie, uitgenomen 
twee, voor het beste, en terecht; het brokstukje, 
waaruit men geheel de eentonigheid en de eenzijdige 
richting van ons Museum heeft moeten kunnen be-

50 

oordeelen, werd afgekeurd. De Commissie gaat huis
waarts, het bekroonde plan, in den geest der Hol-
landsche Renaissance, wordt heel eenvoudig ter zijde 
gelegd, en een plan , én als geheel èn in details, in 
geheel anderen en verkeerden geest komt tot uit
voering. Onvergeeflijk! De geheele natie zweeg, geen 
lid der Commissie liet zich krachtig hooren, hoewel 
zij onafhankelijke mannen en deskundigen telde. Wij 
gelooven, dat in een beschaafd land zelden eigen-
dunkelijker door officieele personen gehandeld is." 

Het oud-lid der Commissie, de heer I. Gosschalk, 
zeide daarop, in een opstel in hetzelfde blad: „ V o l 
komen juist is het, dat de Commissie zeer bepaald 
verklaard heeft, zich niet te vereenigen met de variant 
van den gevel door den heer Cuypers overgelegd. 
Desniettegenstaande heeft de toenmalige Minister (de 
heer Heemskerk) het kunnen goedvinden, zonder de 
Commissie verder te hooren, zijn adhesie te ver-
leenen tot het bouwen van den gevel volgens den 
variant. Aan geen van de opmerkingen der Commissie 
werd aandacht geschonken, de torens bleven in 
hun onbevalligheid bestaan. De cordonband, waarvan 
men de lichtheid van afmeting gelaakt had, werd 
niet het minst verzwaard. Noch de opmerking van 
onzen grooten architectuur-schilder Springer, noch 
die van den heer Israels (geraadpleegd als voorzitter 
van ftdchri Studio) stemden den Minister, diens raads
man den heer De Stuers, den architect tot nadenken. 
Waarom niet met kracht en klem opgekomen tegen 
de uitvoering der gevels volgens den variant, die geen 
instemming gevonden had? vraagt de heer Schorer. 
M i j , den eenigen architect, die in de Commissie zitting 
en daardoor een zeer werkzaam deel genomen heb 
aan het samenstellen van het rapport, betreft die vraag 
in het bijzonder. Het antwoord daarop kan eenvoudig 
zijn. De Commissie van Rijksadviseurs vernam die 
wijziging in de gevels eerst toen er niets meer aan te 
doen was. Den i8den en den 27sten Juni 1878, zeer 
korten tijd vóór de aanbesteding van den bovenbouw 
toen de gansche fundeering tot den begane-grond 
gereed was, ontving zij bestekken metgeautographeetdc 
teekeningen. Over de bestekken zelf, vooral over hun 
inrichting, is uitvoerig gerapporteerd; de Commissie 
meende ovet de gevels niet te spreken te hebben. Uit 
die geautographeerde teekeningen bleek mij eerst de 
plaats gehad hebbende omwerking. Ik erken er toen 
ernstig aan gedacht te hebben dit feit publiek te maken, 
er tegen op te komen. De beweging tegen de Rijks
adviseurs, toen in vollen gang, hield mij daarvan 
terug Ik koesterde hoop op reconstructie, aanvulling, 
verbetering en meende, voor zoover mij betrof, dat 
wat door de zorgen der Rijksadviseurs was voorbereid, 
verzameld, gewekt, gekweekt en ontwikkeld, door een 
zeker vertoon van esprit de corps wellicht zou kunnen 
gered worden. Wanneer ik had kunnen vermoeden 
dat, als over zooveel anders, de Minister Kappeijne 
lachend heen zou stappen, dat de Rijks-adviseurs nog 
slechts enkele maanden te leven hadden, voorzeker 
het zwijgen ware door mij afgebroken". 

Dit opstel van 12 November 1882 is zeker hoogst 
merkwaardig en toont hoe weinig consideratie de Re
geering voor haar Commissie overhad. Het blijkt dui
delijk, dat de heeren Cuypers en De Stuers de com
missie niet meer het willige werktuig van vroeger 
achtten en van haar ontslagen wilden wezen. Daaren
tegen vond de buitenwereld de commissie veel te weinig 
zelfstandig en drong op haar ontbinding aan, omdat 
zij den heeren Cuypers en De Stuers te veel naar de 
oogen scheen te zien. Zoo werd het einde der Com
missie min of meer tragi-komisch. 
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De bouwkundige wereld was over de Commissie al 
bijzonder slecht te spreken, cn zeker niet ten onrechte. 
De Rijksmuseumgeschiedenis alleen was zeker al vol
doende geweest om de architecten te ontstemmen, 
maar er was meer. 

In de eerste plaats werd der Commissie verweten, 
dat zij had medegewerkt om de „officieele" kunstleer 
de overwegende plaats te verschaffen, die deze na 
twintig jaar nu nog inneemt. O f dit verwijt gegrond 
is, zou alleen hij kunnen beoordeelen, die uit de 
archieven mag putten. Maar de bouwkundige wereld 
van toen en, het bleek nog onlangs, ook die van 
thans, zag in het protegeeren van één bepaalde kunst
richting door het Rijk een ernstige benadeeling van 
haar belangen. Of de Commissie zoo schuldig is ge
weest als sommigen meenen, betwijfelen wij. Als met 

zooveel anderen gelooven wij dat zij ook hiermede 
erin geloopen is. 

Ernstige en gegronde grieven van de bouwkundige 
wereld waren verder, dat de Commissie haar eigen 
leden, voor zoover zij de bouwkunst beoefenden, aan 
het restaureeren en bouwen zette, en dus niet langer 
een onpartijdige commissie van advies bleef. De heer 
Cuypers kreeg het leeuwendeel van het werk-, maar 
de heer Gosschalk werd toch ook met de stadhuizen 
te Heusden, te Gouda, de St.-Nicolaaskerk te Kampen 
en het waterpoortje te Sneek begunstigd. Nu willen 
wij gaarne aannemen, dat de beide bouwmeesters 
alleen uit zuivere liefde voor de kunst aan het werk 
gingen, maar hunne collega's hadden daaromtrent hun 
eigen, eenigszins andere meening. 

Indien er ooit weder een Commissie van Rijks
adviseurs mocht worden opgericht, dan dient zij een 
ander karakter te hebben, dan de vroegere. Maar de 
heer De Stuers zal zijne medewerking tot het weder-
instellen van een dergelijk lichaam niet verleenen, 
omdat hij, om met den heer Gosschalk te spreken, 
„zich dan het voetje zou zien lichten." Wij voor 
ons zien in het optreden eener Commissie zooals 
die door de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, blijkens haar laaatste kamer-adres wordt 
verlangd, geen heil. De heer Gosschalk heeft er, 
in zijn Rotterdamsche rede, terecht op gewezen hoe 
weinig onzer jongere architecten zich met archeologie 
plegen in te laten. Zondert men diegenen uit, die in 
Rijksbetrekkingen of op andere wijze in het zog van 
den heer Cuypers varen en wier benoeming in een 
commissie al heel weinig geven zou, als men een 
onafhankelijk oordeel verlangde, dan zijn er maar 
een paar die als archeologen eenigen naam hebben. 
E n juist deze laatsten willen van de restauraties, zooals 
die tegenwoordig ondernomen plegen te worden, niets 
weten, doch verklaren die eenvoudig voor niet-nood-
zakelijke vervalschingen, tot het begaan waarvan zij 
niet willen medewerken. 

De lust, om in een commissie, als bij het Maat
schappij-adres bedoeld wordt, zitting te nemen, zal 
zelfs bij de onderteekenaars daarvan niet groot zijn, 
zoodra vooraf bepaald wordt dat de commissieleden 
noch direct, noch zijdelings Rijkswerk mogen uit
voeren, en dat zij zich uitsluitend tot het geven van 
adviezen moeten bepalen. 

E r heerschen nu bij het Rijk zeer „huiselijke" ver
houdingen, die alleen mogelijk zijn door de goede 
vriendschap, die de heeren Cuypers en De Stuers 
verbindt. Een gedeelte van het Rijks-museum is den 
heer Cuypers voor zijn bureau's als „architect der 
Rijks-museum-gebouwen" ingeruimd, ofschoon deze 
gebouwen reeds sinds jaar en dag in hoofdzaak vol
tooid zijn en er aan een architect met een groot 
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bureau daar ter plaatse volstrekt geen behoefte meer 
is. Maar er wordt op dat bureau allerlei Rijks- en 
ander werk behandeld en er gaat van daar veel meer 
invloed uit dan men wel denkt. Het is hier dat de 
traditiën der ontbonden Commissie van Rijks-adviseurs 
worden voortgezet. 

Dat dit alles veranderen zal, zoodra de heer De Stuers 
het veld zal hebben geruimd, spreekt van zelf. In 
hoeverre deze verandering een verbetering zal zijn, 
kan alleen de toekomst leeren. Die toekomst is voor 
ons verborgen; laat het verledene ons althans leeren 
wat een paar menschen, die tot macht en invloed 
weten te komen, en die een bepaalde kunstleer voor
staan, kunnen tot stand brengen. Het nageslacht moge 
oordeelen of hun werk ten goede of ten kwade ge
weest is. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
De redactie van het weekblad Architectura is moei

lijk tc voldoen Nu zij ons moet toegeven, dat een 
lichaam, dat „officieel gezind" wordt geacht, daar
door nog niet „verdacht'' behoeft te wezen, is zij 
toch nog niet tevreden met onze uitdrukkelijke ver
klaring, dat de Genootschapsleden-sollicitanten naar de 
Normaalschool-betrekking zich niet „aan misbruik ten 
eigen bate van hunne positie" hebben schuldig gemaakt. 

De steen des aanstoots wordt nu gevonden in den 
zin: „ H e b b e n zij gelijk, die beweren, dat de bezetting 
de vreemde indringers zal uitwerpen, zoodra de plaats 
als leeraar aan de Normaalschool, waarop thans door 
zoovelen geaasd wordt, door een Haagsch Gothieker 
zal zijn bezet?" Dit wordt gequalificeerd als „een 
lasterlijk, ongestaafd vermoeden", en tevens wordt 
ons toegevoegd dat wij „te laf zijn, om ruiterlijk 
amende honorable te doen." 

Wij willen ons over dit alles niet boos maken. J a , 
wij willen zelfs den aanhef van den geïncrimineerden 
zin veranderen in: „Zij hebben ongelijk", indien ons 
slechts het bev» ijs geleverd wordt, dat onder de azen-
den zich geen Genootschapsleden bevonden. Een ver
klaring van de redactie van Architectura zullen 
zonder verder onderzoek, als bewijs aannemen. 

W I J , 

E E N C U R I O S U M . 
Wij lazen in de dagbladen: 
„ T o t gemeente-ontvanger te Zwolle is door den Raad 

aldaar benoemd de heer J. Bierens de Haan, civiel-
ingenieur aldaar." 

En nu zijn er nog menschen, die beweren, dat de 
technische opleiding te Delft niet deugt! Zij maakt 
iemand toch immers bekwaam tot . . . . gemeente
ontvanger. 

Ja maar, zegt een ander, daar zit het hem juist. De-
vele theoretisch-mathematische studiën maken iemand 
tot een zoo uitnemend cijferaar, dat het jammer zou 
zijn, wanneer die bekwaamheid niet op betere wijze, 
dan waartoe de eigenlijke techniek gelegenheid geeft, 
zou kunnen worden te pas gebracht. 

D E C O R A T I E - B E S C H I L D E R I N G 
IN M U S I S - S A C R U M T E A R N H E M . 

In een der nummers van den vorigen jaargang 
werd door mij een verslag gegeven van eene expo
sitie van ingezonden ontwerpen voor de decoratie van 
de zalen in Musis Sacrum te Arnhem. Onder deze 
plannen viel als het meest geschikt in het oog dat 
van de heeren Ch. Roskam, Frohwein en Cools. 

Door het Gemeentebestuur werd het werk aan 
genoemde heeren opgedragen en dezer dagen is de 
laatste hand aan de kleine concertzaal en het café-

gelegd , en daarmede het geheele werk opgeleverd. 
De goede verwachtingen, van de plannen gekoes

terd , zijn niet beschaamd. De kleine concertzaal is 
geschilderd in Renaissance, in zeer zachte tinten; de 
tynipanvullingen zijn alle verschillend van conceptie, 
in crème-toon op gouden fond. In de hoektympans 
zijn vullingen geschilderd, waartoe het Amhemsche 
wapen het motief leverde. Het geheel is zeer har
monisch behandeld. 

De geornementeerde vullingen, aangebracht op de 
borstwering van het rondgaande balkon, en de kope
ren candelabres, een en ander naar ontwerpen van 
den heer Ch. Roskam, geven het geheel een veel 
beter aanzien. Hier blijkt ontwijfelbaar dat in vele 
gevallen het decoratief de architectuur de reddende 
hand toesteekt, al behoort dit zoo niet. 

Het café is in hoofdzaak in houtkleur behandeld; 
door het wegnemen van de veel te zware caisson-
indeelingen en eenige rondloopende banden, heeft dit 
lokaal veel in hoogte gewonnen. Het plafond is door 
den zeer fijnen goudtoon met grisaille-ornementen en 
kleurige bloemguirlandes, hier en daar onderbroken 
door imitatie-bronzen lijsten en kapiteelen, lichter 
geworden. 

Een en ander is volkomen in harmonie met de 
drie groote paneelen in gobelin-imitatie, eene bewer
king die geheel nieuw is, en die wij hier voor het 
eerst zagen toegepast. Deze imitatie is met groote 
technische vaardigheid geschilderd. De wol van de 
stof, die beschilderd is, blijft geheel zichtbaar, en 
heeft hare zachtheid behouden; zelfs bij nauwkeurige 
beschouwing kan men bijna niet onderscheiden of men 
imitatie of echt gobelin voor zich heeft. Volgens den 
heer Roskam is dit procédé in ons land nog niet 
toegepast. 

Daar het café behoort bij het concertgebouw is bij 
het ontwerpen der gobelins aan de muziek gedacht 
en stellen de drie groote paneelen op talentvolle wijze 
„la musique joyeuse", „la musique dramatique" en „la 
musique lyrique" voor. De figuren zijn geschilderd op 
geornementeerde fonds, omgeven door klimop-guir
landes en omlijst door breede borduren. Waar de 
echte gobelins voor velen onbereikbare idealen zijn, 
wegens de enorme kosten (paneelen van die grootte-
zullen ± f2500 per stuk kosten), is deze wijze van 
werken zeer aan te bevelen. 

Wij brengen gaarne hulde aan het gemeentebestuur, 
dat op zoo flinke wijze het nieuwe concertgebouw 
liet decoreeren, en twijfelen niet of ieder bezoeker 
zal onbevooroordeeld erkennen, dat het verblijf in 
de zalen nu een genot is geworden. 

F . 

ADJUNCT-IN8PECTEUB8 V A N DEN ARBEID, 
Dc Minister vnn Waterstaat. Handel en Nijverheid maukt bekend : 
dut in den loop van dit jaar kunnen worden bonoenid zes 

udjunct-inspecteurs van den nrbeid; 
dut aan de betrekking van adjunct-inspecteur van deu arbeid is 

verbonden een jaarwedde van ƒ1500, welke bij gebleken geschikt
heid kan opklimmen tot /2500; 

dat voor ben die voor dc genoemde betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, in de maand Juli golegenheid zal worden 
gegeven om ten overstaan van eene commissio bewijzen te geven 
van geschiktheid en vau bekwaamheid in de navolgeude vakken: 

A. II 'etgeving. 

1°. De Arbeidswet cn de krachtens die wet genomen algemeene 
maatregelen van bestuur, de Veiligheidswet, de wet vau 2 Juni 
1875 (Stbl. no. 95), betreffende dc inrichtingen welke gevaar, schade 
of hinder kunnen veroorzaken, en do wet van 28 Mei 1809 (Stbl. 
no. 97-, regelonde het toezicht op bot gebruik van stoomtoostellen; 

2°. de hoofdbeginselen van het administratief recht, van het 
niiiterieele en forineele strafrecht en van de rechterlijke organisatie, 
voor zooveel deze onderwerpen in dudeljjk verband staan met de 
sub 1°. genoemde wetten; 
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8». de hoofdbeginselen van de wetgeving in een of meer dor 
navolgendo Kijken, ter keuze van den candidnat: Erankryk, Enge
land, Duitschland cn Zwitserland, betreffende de onderwerpen, 
geregeld in de N'ederlandscho Arbeidswet cn Veiligheidswet. 

B, Getoud/ieidsleer. 

Do beginselen dor gezondheidsleer, voor zooveel betreft fabrieken 
en werkplaatsen, meer bepaald mot hot oog op verlichting, ver
warming, ventilatie en gevaar voor vergiftiging cn besmetting. 

C. Kennis van werktuigen* 
1°. Inrichting cn werking der motoren. 
2°. Werktuigen tot het verplaatsen van lasten in cn buiten 

fabrieken. 
8'. Bekendheid met bet berekenen van het vermogen der sub 2". 

bedoelde werktuigen en der constructie van dc hoofddeclen daarvan 
met het oog op het ontstaan van gevaar. 

D. /.eer der bedrijven. 
1°. Kennis van een of meer der onderwerpen, genoemd in de 

hieronder sub 2". vermelde groepen, ter keuze van den candidaat. 
2°. Het geven van een algemeen overzicht van de bewerkingen 

van dc grondstoffen of van den gang van het bedrijf en, waar 
deze danrby voorkomen, van de scheikundige processen by twee 
der volgende onderwerpen, waarvan een uit groep I en een uit 
"roep II, ter keuze van den candidaat, een en ander voor zoover 
niet van meer bijzondere kennis in een dier onderwerpen inge
volge het hierboven sub 1°. bepaalde is gebleken. 

Groep I, 
mechanische bewerking der metalen en van het hout; 

b. spinnerijen en weverijen; 
e. papierfabrieken, boek- en courantendrukkerijcii. 
Groep II. 
a. suiker- en aardappelmeel-industrie; 
b. zeep- eu kaarsenfabrikage; 
e. bierbrouwerijen en spirittis-industrie; 
,/. technologie vun brandstoffen cn lichtgas. 
Bij de behandeling der vakken sub C eu D zul den caudidunt 

dc gelegenheid worden gegeven, blijken te geven van zjjne be
kendheid met de inrichtingen bij de verschillende werktuigen 
aangebracht tot het voorkomen vnn ongevallen bg het gebruik. 

()7n ter benoeming te kunnen worden voorgedragen, moeten de 
Candida ten zich onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door 
een of meer door deu Minister aan te wijzen geneeskundigen. 

Zij die van de in dit programma bedoelde bewijzen van be
kwaamheid wenschen te doen blijken, moeten zich voor 1 Juni c. k. 
bij gezegeld adres aanmelden bij den Minister, met opgave van 
naam, woonplaats, casu quo vroegere en tegenwoordige betrekking 
cn onder overlegging hunner geboorte-akto. 

Nadere inlichtingen omtrent het in dit programma vervatte, 
worden mondeling aan het Departement van Waterstaat, Handel 
cn Nijverheid (afdeeling Arbeid en Fabriekswezen) verstrekt. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
Zooals in ons vorig verslag is medegedeeld, werd in de Instituuts-

vergndering van 12 November 18!I5 namens bet lid J . van Husselt 
eene uitvoerige bijdrage geleverd over de dooi- hem opgedane 
ervaring niet draincerbiiizen bij den aanleg van dc Amsterdanisclic 
duinwaterleiding, welke niet iu bet voordeel was vnn deze wjjzc 
van aanleg. Dit gaf bet lid Tb. Stang aanleiding om, in bet belang 
van deze wyze vau handelen, in de vergadering van 11 Eebr. j l . 
eene zeer uitvoerige, door kaarten eu teekeningen op grooto schaal 
toegehclito mededeeling te geven over de ervaring, opgedaan bij 
de exploitatie van de Scheveningsch-Wnsscniiarsche duinen ten 
bchoovu van dc 's-Gravenhaagsche duinwaterleiding, waarbij het 
stelsel van draineerbuizen op grooto schaal is toegepast, in tegen
stelling vuu dat met open kanalen. De spreker schetste in hrcedo 
trekken de voordeden, mot dit stelsel verkregen en trad daarbij 
iu vergelijkingen, zoo van technischen als van iinaueieelen aard, 
met betrekking tot hetgeen men to Amsterdam had verkregen. 

Spreker bcBloot zijne voordracht met do volgendo conclusion: 
1». zonder kapitaalvergrooting zjjn wij er hicr-tcr-stcde in ge

slaagd, de onderdeden van onze watervoorziening, zooals machine-
kracht, lilteroppervlaktc, aanvoervermogen, enz. uit te breiden tot 
bijna het driovoudigo van den oorspronkeljjkcn aanleg; 

2'. door ouB BtelBel van drainage zjjn wy geraakt tot byna het 
viervoudigo van het productievermogen van den oorBproukelyken 
aanleg van onzen watervang cn wel voor eenheidsprijzen die, 
vergeleken met die van do Amstcrdamscho Duinwaterleiding, 
verrassend zyn te noemen; 

3°. onze watervang beeft het voordeel van zeer weinig onder
houdskosten te veroischen; 

4°. by strenge winters zyn wy door onze prise d'eau.in staat de 
iJBformatie op de filters te voorkomen, terwyl tevens groote waar
borg wordt verkregen van een gcrcgcldcn gang van den dienst, 
doordien hot gevaar voor het bevriezen van hoofdleidingen geheel 
wordt opgeheven. 

5°. wy kunnen voldoen aan alle cisehen van dc moderne hy
giëne ter voorkoming van het gevaar van infectie vun de prise 
d'euu in tyden van epidemie; 

6°. ten opzichte van de hoeveelheid, die nog tor onzer beschik
king is, zyn wjj gekomen tot een hoeveelheid, die de schatting 
van deskundigen verre heeft overtroffen. 

Door den President werden alsnu, niet alleen de in de vorige 

vergadering toegezegde beraadslagingen over de voordracht van 
het lid Van Hasselt, maar tugclyk daarmede dio over hetgeen 
door het lid Stang waB medegedeeld, aan de orde gesteld. 

Eene zeer breedvoerige discussio had hierop plaats, waarby 
de beide leidingen uit verschillende oogpunten werden besproken, 
toegelicht en verdedigd. Het grootste unndcel in dit debat had 
wel het lid Van Hasselt, die zich ten taak had gesteld, de ver
schillende opmerkingen cn bedenkingen ten opzichte van hetgoon 
in zijn voordracht was medegedeeld, te wederleggen of toe to 
lichten, en daarby vooral deed uitkomen, dat waar zooveel ver
schillende factoren cn omstandigheden in het spel zyn, waarmede 
men rekening dient te houden, het niet wel aangaat de uitkomsten 
met verschillende waterleidingen, onder gebed verschillende om
standigheden verkrogen, tot punt van vergelijking te mnken. 

In den loop van deze discussie scheen mon het over het al
gemeen vry wel eens te zyn, dat het gebruik van rivierwater 
uit een hygiënisch oogpunt niet zoo volstrekt schadelijk zou zyn 
als wel wordt bowcerd. 

Het raadslid Dr. E. 1'. van Dissel nam uit eene voordracht, 
door bet lid l i . Van Diescn ten vorigen jure in do Koninklyke 
Akademie van Wetenschappen gehouden, aanleiding, om het con 
cn ander mede te deden ovor den zwsren stormvloed die op 1 
November 1570 langs do kusten vun Europa, vuu Iranknjk af 
tot Noorwegen, had gewoed en allerwcge, meer bepaald ook in 
Nederland, met name tc Scheveningen, veel schade had aange
richt, waarbij dc vraag ter sprake kwam, tot hoo hoog het 
zeewater tc dien tijde had gestaan. Belangrijke bijzonderheden 
daaromtrent werdeu zoowel door den spreker, op grond van 
stukken uit bet archief vnn Kijnland als door den President 
J . I'. W. Conrad cn de leden G. Vun Dieseu en J . A. I.indo uit 
andere bronnen medegedeeld, waarbij nog door laatstgemelde een 
vloed van ltitö werd vermeld en als feit geconstateerd, dat het 
strand te Scheveningen een voortdurende en zeer belangrijke 
afneming bnd ondervonden. 

Onder hetgeen verder iu deze vergadering werd verhandeld, 
verdient te dezer plaatse nog vermelding, dat in den aanvang 
van de vergadering door den President een woord vun herinnering 
werd gewyd aan vier afgestorven leden, liet honorair lid \ \ . C. A.. 
Sturing en de gewono leden N . M . Koning, Cl. I.ebrct en P. de 
Leeuw. 

Nadat een aantal nieuwe leden waren aangenomen, sloot (le 
President te halfvy'f uren de vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM. 
Vergadering van 5 februari 1 8 9 6 . 

In deze vergadering hield de heer Lauweriks eene lezing over 
Voorschriften", nadat de notulen der voorgaande bijeenkomst 

"dezen waren cn de beer Leliman verzocht had duarin op te 
nemen dat zyn weder toetreden tot het Genootschap geschied 
was naar aanleiding vuu een vriendschappelijk onderhoud met 
den Voorzitter. .. 

De heer Lauweriks begon met de mededeeling dut zyue bijdrage, 
die den titel vau .Voorschriften" droeg, slechts uit gedachten zou 
bestaan. Spreker wees erop, dat men door verschillende waarne
mingen de overtuiging had. dat alles aan vaste voorschriften 
gebonden is en dat by oppervlakkige beschouwing der natuur
vormen ulles tot een grondslag vun eenheid wordt teruggebracht, 
liy het zonnestelsel en den bouw van hemellichamen treft 
men een meetkundigeu grondslag uan, die alles bcheerscht. terwyl 
de bewijzen van een meetkundige wet ook gevonden worden in 
bet dierenryk, by de plantkunde cn do miueralcn. 

Spreker noemt scheppen het leggen van gedachten 111 vormen, 
eu architectuur een schepping van het brein; hy ziet iets god
delijks in den oogst van den landbouwer, maar niet in deu bouw-
maar-raak-styl der architecten, die geene voorschriften volgen. 
Men moet de waarheid zoeken en men kent de kwaal; de ge-
vuren moeten onder het oog gezien worden 0111 kans vun slngen 
te hebben. ... 

De heer Lauweriks wees erop, dat kunst do opperste uiting 
is van 's menschou denkvermogen en nooit de uitdrukking mag 
zün van een toevallig natuurverschijnsel. Kunst is do afstraling 
der waarheid cn er is behoefte aan geschapen zelfbewustzijn; 
men moet dat bewustzijn gebruiken, de waarheid zoeken; eerst 
dan knu er een ander tydperk aanbreken. 

De Voorzitter bracht den spreker dank cn verklaarde het met 
in alle deden met hem eens te zyn; de heer Jos. Cuypers had 
het beter .'ovonden aan de bijdrage don titel van „het verlies der 
waarheid" te geven en do heer Leliman gaf spreker in overweging 
do diep-philosophischo lezing te herzien cn haar aau het Orgaan 
af te staan. r . _ , , t 

De uuestie tusschen het Hestuur cn den heer J . B. Lumbeck .Ir. 
kwam daarop ter tafel en werd op bevredigende wyzo opgelost; 
laatst-cnoemde verklaarde zich bereid in het weekblad Dl Op-
merkel kennis te geven, dat hy cone door hem in dat orgaan 
gebezigde uitdrukking (zie De Opmerker van 25 Januari jl.) zon 
terugnemen. 

ART1 ET INDUSTKIAE TE 's -GRAVENIIAGE. 
Vergadering van Zaterdag 8 februari 1890. 

De heer Pierre Amiabel Jr. hield eene causerie over „den 
meubelmaker en zyn vak van voorheon en thans" en begon met 

"en kykje in het verleden — 60 a 40 jaren terug - toen de 
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kennis Tan den meubelmaker bier-te-lando zeer beperkt, het 
begrip van teekenen nog zeer luttel, doch de practische konnia 
zeer uitgebreid was en de soliditeit borcnaan stond. Politoeren 
was toen hoofdzaak; om vormen bekommerde men zich niet; 
hecht en sterk was dc leuze en werd als hoofdverdachte beschouwd, 
waardoor het mogelijk was, dat in 1866 op een tentoonstelling 
een buffet met goud bekroond werd, hoewel het lomp cn plomp 
was, maar.... sterk. Langzamerhand werd het vakonderwijs, 
ook in het meubelmaken, meer veredeld, het teekenen trad op 
den voorgrond, de gezellen, thans patroons, gingen naar het 
buitenland cn daardoor is het meubclmakersvak ook thans in 
een stadium gekomen dat hot gerust een vergcljjk met het bui
tenland kan doorstaan. 

De werkstukken, ter vergadering aanwezig, en de artistieke 
teekeningen aan de wanden, strekten ten bewijze daarvan. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOPWKUN8T. 
A K I I E E I . I N G ' S - G I U V E N I I A G K . 

Vergadering van Vrijdag 14 1'ebrnari 1896. 
De heer D. E. C. Knuttel, in dc voorgaande hjjecnkomst tot 

Voorzitter gekozen, leidde dc vergadering en besprak in zjjn 
openingswoord de afscheiding van een aantal leden en de redenen, 
die daartoe geleid hadden. Spreker zag daarin een tegenzin tegen 
de Maatschappij, die minder gemotiveerd was, daar de bemer
kingen het Bestuur zouden moeten treffen De Voorzitter hoopte 
dat de leden bet nieuwe Bestuur zouden steunen en deelde mede 
dat het Hoofdbestuur tegen de volgcndo week eene vergadering 
denkt te houden met de besturen der afdeelingen, eercfeden en 
oud-bestuurders, ten einde maatregelen te nemen in bet belang 
der zaak en zoo mogelijk aan bezwaren tegen den bostaanden 
toestand tegemoet te komen. 

De Voorzitter voegde eraan toe dat de heer Sluijterman do 
benoeming tot lid van het Bestuur had aangenomen en dat dc 
heer Brouwer nog eenige reserve maakt. 

Na lezing en goedkeuring der notulen, werd medegedeeld dat 
de heer Mialaret voor het lidmaatschap bedankt had en verkreeg 
de heer Knuttel bet woord om de gebouwen van het Meteorolo
gisch Instituut te De Bilt hij Utrecht te bespreken. Spreker 
verzocht de Vergadering in bet oog te houden dat bet niet in 
zijne bedoeling lag een voordracht te houden, zooals op het 
convocatiebiljct vermeld stond, maar wel om de samenstelling 
der gebouwen voor dat Instituut onder overlegging van teekeningen 
te verklaren. 

Spreker kweet zich van die taak op onderhoudende wyze; 
moest men zich by het doon van meteorologische waarnemingen 
in den eersten tijd in allerlei gebouwen behelpen, daarin kwam 
verandering toen de studie vun het aardmagnetisme daarbij werd 
opgenomen. Om zekerheid te hebben dat magnetische invloeden 
zich niet konden doen gevoelen, werd een vrij terrein verlangd 
en hieraan werden hooge eischen gesteld. Zoo werd voor bet 
Meteorologisch Instituut te Utrecht een open stuk grond gekocht, 
dat bjj nader inzien ongeschikt bleek te zijn door de nabijheid 
van een kanaal, dat door ijzeren schepen bevaren werd De Rc-

Seering kocht daarop een buitengoed aan De Bilt, bestemde het 
aarop staande hecrenhuis voor woning cn dienstvertrekken en 

bouwde daartegen een toren van 30 M. hoogte voor de waarne
mingen van den wind. Deze toren, waarhij de toepassing van 
zwaar ijzerwerk niet werd toegestaan, is in hout opgetrokken en 
van af 10 M. boven den grond a jour bewerkt. 

Op het landgoed zyn op een geheel vry terrein twee paviljoons 
gebouwd, waarvan het eene dient voor de absolute waarnemingen 
van aardmagnetisme en het andere voor do variatie-bepalingen 
daarvan. 

Voor het eerstgenoemde werd een afgescheiden plaats en totaal 
gemis van magnetische invloeden geëischt; hij de samenstelling 
moest niet alleen het gebruik van ijzer, maar ook dat van bak
steen, tras. steen- en schelpkalk vermeden worden, die allen 
in zekere mate magnetisch zyn. Portland cement is dit in geringe 
mate. Op een onderbouw van beton, bestaande uit stukken van 
Naamscbc steen en hydraulische kalk, werd het gebouw grooten-
deels in hout opgetrokken; de staande wanden en de zoldering 
bestonden uit rietplankcn met eene tusschenvulling van zaagsel 
en de instrumenten werden op geheel vrijstaande fundeeringen ge
plaatst, waarbij erop te letten viel dat de fundcering geheel vry 
bleef van den vloer oin trillingen tc vermijden. 

Het paviljoen voor de variatie- bepalingen moet aan nog zwaar
dere eischen voldoen; het bestaat uit twee lokalen, waarvan de 
rechtstanden en zoldering als spouwmuren behandeld en met een 

isoleergang omgoven zyn. De buitenwand wordt ter binnenzijde 
door rietplanken en ter buitenzijde door dryfsteen met eoue vulling 
voor volkomen isoleering gevormd en voor laatstgenoemde 
vulling zyn iiet minder dan 500 stère bcnoodigd. Terwijl dit pa
viljoen mot houteement gedekt is, werd voor het eerste dnklinnen 
gebezigd; beide bekappingen zyn zoodanig ingericht, dat zy de 
zonnewarmte koeren. 

De heer Knuttel gaf ten slotte een overzicht van de wijze, 
waarop in do ventilatie voorzien is en van de middelen, die in 
het werk zijn gesteld, om de lucht in het tweede paviljoen zoo 
veel mogelijk op gelyke temperatuur en vochtvry te houden. 

Na afloop van deze bclangryke mededeelingen had cone kleine 
gcdachtcnwisseling plaats en werd de aandacht der leden gevestigd 
op de langs de wanden tentoongestelde platen van „Nederlandsche 
Kunstvoorwerpen uit vroegere eeuwen," aan de welwillendheid 
van den Voorzitter der afdeeling Arnhem verschuldigd. 

De behandeling der vragen, door het Hoofdbestuur gesteld, 
kwam daarop aan de orde. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - G R A V K M I A I . E . De commissie voor de Koninklijke subsidiën 

aan jonge kunstenaars heeft voor dit jaar de subsidie toegewezen 
aan de heeren Linze, De Jong, Doormaal, Schild, Arntzcnius en 
Steenwyk, die ook in het afgeloopen jaar reeds toelago hadden 
verworven. 

Voor het eerst zullen thans subsidie genieten de heeren Hobaar, 
Roelofs en De Hoog. 

— Van den 19" tot en met den 27" Februari a. B. zal in de 
Ceciliazaal van bet Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
alhier plaats hebben eene tentoonstelling van kunstvoorwerpen, 
geborduurd op de Singernaaimachine. De aandacht, die deze 
expositie te Amsterdam trok, beeft de Singer Manufacturing 
Company doen hesluiten haar ook hier ter stede te houden. 

P E R S O N A L I A . 
— De heer P. Tirion, gemeente-architect te 's-Gravenbage, zal, 

op zijre aanvrage, met 1 Maart den dienst met pensioen verlaten. 
Men verneemt, dat de betrekking van gemeente-architect niet 
meer zal worden vervuld. 

— Met ingang van 1 Maart zyn tot adapirant-opzichter hij de 
Rijkstelegraaf benoemd: J. W. Rumjjn te Rotterdam, P.B.Bosch 
te Amsterdam, A. Heeck te Arnhem en J. O. O. Degens ts 
's-Gravenhage. 

— De heer If. M. Krabbé te Breda is benoemd tot lecraar in 
de schilderkunst aan de School voor Kunstnijverheid te Haarlem. 

— De Gemeenteraad van Bussuni verleende den diroctcur der 
gasfabriek eervol ontslag met behoud van tractoment tot 1 April 
e. k. en benoomdc tot opzichter der gasfabriek don heer J. F. 
Everts, gcmeeatc-architect, en tot administrateur den heer Van 
Alkemade, gemeente-secretaris, beiden op een salaris van fSOO 
en vry licht. 

— Tot directeur van de stoomtram Beverwijk— Haarlem is 
benoemd de heer II Polis, ingenieur te Maastricht. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— Twee pract ise he bouwkundige opzichters . 

Adres lett. W. II., Bureau T-.oenlsche Courant, Almelo. 
— Chef-teekenaar op een groote ijzergieterij. Adres lett. 

D. W. B., Algem. Advert.-bureau Nygh & van Ditmsr, Rotterdam. 
— K1 e r k-t e e k e n a a r, op de hoogte van corrospondentie 

en boekhouden. Jaarwedde f 700, met vooruitzicht op verhooging. 
Adres met toezending van getuigschriften, lett. / . O. 787 mamt 
van den Dag, Amsterdam. 

— Ingenieur ala hoofdvertegenwoordiger in Venezuela van 
de ('urenero Spoorweg- en Stoomvaartmaatschappij. Gegadigden 
adresseeren zien schriftelijk tot den heer Mr. E. J. Everwjjn 
Lange Jr., Frederiksplein 41, te Amsterdam. 

— Adjunct-inspecteur der bouw politie te 's-Graven
hage. Jaarwedde f800. Adres Burg. en Wetli. uiterl. 22 Febr. 
{/•te advert, in no. 7.) 

— Agenten voor eene bouwstof van nieuwe vinding. Adres 
motto „Omkeer", Bureau „De Opmerker". (Zie advert, in no. 6.) 

ADVERTENTIËN. 

J. D. HOEK, 's Gravenhage. 
S P E C I A L I T E I T IN 

gesmeed gieren IIKKKKV en fljne 
H M E E D W E R E E R , HKAN»KAMTKK, 
ltl.1 IHDKl K E \ n u . 

Vraag attesten van de vuur- en valproef 
op den S Sept. 1895 alhier gehouden. 

" W . ü . J A C O B S . 
MmeSiirfabriek, StoomtmelelmnaMerU en Grofsmederii, 

H A A R L E M . 

INRICHTING TOT HYDRAULISCH KLINKBN VAN DE ZWAARSTE 
KETELS EN 1JZERCONSTDCTIÊN. 

F a b r i e k en K a n t o o r ; 
HÜBERTINA-WERF. NOORDER-RÜITENSPAARNE. 
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Adjunctlnspecteurder 
Bouwpolitie. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van 's- G ravenhage ma ken bekend, 
dat bij de B o u w p o l i t i e is tc ver
vullen tie betrekking van A D J F X C T 
I X S I ' F . 4 T F I K , op een jaarwedde 
van f HO». 

Sollicitanten naar die betrekking 
wordt verzocht zich bij gezegeld ver
zoekschrift, vrachtvrij te wenden tot 
Burgemeester en Wethouders voor
noemd vóór ol' uiterlijk op 24 Febru
ari 1S!)6. 

Inlichtingen kunnen worden ver
kregen eiken werkdag tusschen 1 en '2 
uren des namiddags bij den Inspecteur 
der Bouwpolitie ten Raadhuize. 

's-Gravenhaye, 31 Januari 1896. 

Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
op I H > S 1 > A « . Ï O Maart I 8 » 0 , 
des namiddags ten 9 ure ilokale lijd), 
aan het Bureau van den Sectie-Ingenieur 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in ile Oude Kijk-in-
't Jatstraat te Groningen, van : 

BESTEK O. 
Het v e r r i c h t e n v a n eeltige 

o n d e r h o u d s w e r k e n a a n 
gebouwen, k u n s t w e r k e n 
en/., der l i j n e n l i a r l i n -
g e u - XietiweNchaiiN en 
« « r u i l i n g e n De l fz i j l , i n 
negen percee len . 

De bestelling geschiedt volgens § Sï 
van liet bestek. 

Het bestek ligt vun den In Februari 
1H96 ter lezing aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur A. J . BUIS 
te Groningen en is op aanvraag aan 
genoemd bureau te bekomen, tegen 
betaling van f l .OO. 

Inlichtingen worden gegeven als in 
het bestek vermeld. 

G i t i ' M M . K N . den ln Februari 1806. 

AANBESTEDING. 
Op D o n d e r d a g 27 F e b r u a r i 

e. k . zal, des voormiddags I I u u r . 
door de Bouwvereeniging „DE B R E E " 
te Winterswijken Int Sociëteitsgebouw 
op den Zonneblink aldaar, worden 
aanbes teed: 

H e t b o u w e n v a n D R I E 
V I L L A ' S m e t b i j l e v e r i n g 
v a n a l l e m a t e r i a l e n . 

B E S T E K K E N en T E E K E N I N G E N 
zullen van af Woensdag 19 Februari, 
in voornoemde Sociëteit ter inzage 
liggen. 

Aanwijzing in loco op den dag der 
aanbesteding des morgens 10 uur. 

Inlichtingen geeft (behalve dei Zon
dags) L . O. RICHTER, Architect tc 
Winterswijk. 

Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
op D i n s d a g 84 H a a r t 1 *!><>, 
des namiddags te 2 uren (lokale tijd), 
aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in de Oude Kijk-
in-'t-Jalstrnat te Gruningen, van: 

BESTEK II. 
H e t u i t v o e r e n v a n V e r f -

w e r k e n met hijlev e r i n g 
d e r m a t e r i a l e n op de l i j n e n 
H a r l i n g e n — XienwcnchanN 
en <>roningen—Delfzijl , i n 
negen percee len . 

De besteding geschiedt volgons $ 17 
van het bestek. 

liet bestek ligt vil li den 1 Februari 
1H1I6 ter lezing aan liet Bureiiu van 
den Heer Sectie-Ingenieur A. J . BUIS 
te Groningen en is op aanvraag aan 
genoemd Bureau te bekomen tegen 
betaling van /' 0 .50. 

Inlichtingen worden gegeven als in 
het lie.-tek vermeld. 

G K O N I N G E N , Februari 1HII6. 

AMBESTEDDTCr. 
Namens de Maatsohappij „Inter

nationale tinano- en Suuer-
nlttmuliaalteerlien", gevestigd 
te Rotterdam, zal op Z a t e r d a g 88 
F e b r u a r i a. a. des namiddags te 1 
uur in het Café P I E T E K M A N te Zwijn-
drecht, worden aanbemleetl t 

H e t m a k e n v a n F u n d e e r i n 
gen, F a b r i e k s g e b o u w e n , 
Fondsen enz... op h a a r 
t e r r e i n , gelegen i n de ge
meente Z w i j n d r e c h t . 

Na 7 Februari zijn Bestekken en 
Teekeningen ü ƒ 4 . 5 0 per stel, ver
krijgbaar aan het Algemeen Adver
tentie-Bureau der Firma NIJGI1 en 
V A N DITMAR, Wijnhaven 113, te 
Rotterdam. 

Nadere inlichtingen verstrekt aan 
zijn bureau, 

Open Rijstuin 'J, des v. m. van 
9—10 ure 

de Architect, 
P. A W E E L D E N B U R G . 

AANBESTEDING 
Maandag' l ï februari 
W o o n h u i s telleiincbrock, 
Arch i t ec t J . W O L B E R S , in plaats 
van e l f ure, te twaalf ure 
voormii ldajrs . 

WATER ? Artesische en Nortonputten. 
Bovenstaande putten worden geleverd in 

verschillende afmetingen, voor elke hoeveel
heid wordt gegarandeerd. 

G K B K . K O S Z M A K K . 
Machinefabriek en specialiteiten in Grond

boringen. 
A i . n K tv o 

OMILT 
waarbij planken-onderlaag overbodig 
Fi rma II. H o o g h w i n k e l , GormcAem. 

INDISCHE HOUTSOORTEN. 
V e d e r l u m K c h I ml Isehe Houtsoorten , geschikt voor waterbouwwerken 

en scheepsbouw, spoorwegwagons, blokken ter bestrating etc. - - Proeven staan 
op aanvrage ten dienste. 

Nadere inlichtingen verstrekt HF/1 T F t ' l l X IS t ' l l III H F VI 
V- i Duinstraat 103. 's-Gravenhage-A. Ph.v . d Ploeg, Civ.-Ingenienr. 

3Ê. o toren fa oriel*, C. STEFFELAAR, Velzen. 
Levert onder langdurige garantie tegen b i l l i j k e p r i j z e n , 

PETROLEUM- en GASMOTOREN, 
van 1 tot 40 Paardenkracht, welke uitmunten door eenvoudige 
en soliede constructie, benevens gering Olieverbruik. 

M o t o r e n voor L a n d - en Ncheepabedrijf , d i r e c t 
w e r k e n d op de Schroefas . 

T j r i l l i a n t r i j w i e l e n 
zyn in prijzen van ƒ 1 3 5 tot ƒ 3 0 0 te verkrijgen in het H A Q A Z I J N van 

G . O . L J P I d W L 
Kerkstraat 2 2 i bij de Vijzelstraat, Amsterdam. 

V i t . i hout en van Miami, in verschillende 
conatrueliën. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II'. II- UT. MC HOLTE, 

ftbrikant, Prinsengracht 5l5, iMSTERDAI. 
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OPRUIMING 
v a n vroegere j a a r g a n g e n v a n 

„ D E O P M E R K E R . " 
Wegens gebrek aan plaats worden 

de volgende Jaargangen van „ D e 
O p m e r k e r " tegen de daarbij ver
melde prijzen opgeruimd. 

In losse , . . 
Ingenaaid 

f 2 -
,. 2 . -

JAAROANO 1884 
„ 1885 

1886 
1887 

„ 1888 
1889 

„ 1890 
1891 
1892 

„ 189:i 
„ 1894 

1895 

bladen. 
f 1.50 
„ 1.50 
„ 1.50 
„ 150 
„ 1.5(1 
„ 1.50 
„ 1.50 
„ 1.50 
„ 1.50 
„ 1.50 

o 
„ 2.50 

, 2— 
2 
2.'-

, 2.— 
2. 
2.'-
2. 
2.'— 
2 50 
3 . — 

Na ontvangst van postwissel, waarop 
vermeld is welke jaargangen men ver
langt, volgt de toezending franco. 

DE ADMINISTRATIE. 

W . H O O I J & Z O O N , Hei klnin kundigen 
i / n r o o ran Catnpenttraat SS, Anflerttatn. The „A. I/1 Anti-Fouling Boiler Fluid, 

n i d d e l t e r v o o r k o m i n g en w e g n e m i n g v a n d e n kete ls teen i n 
S T O O M l i K T KI,S . 

PrUa per raat van I S O liter ƒ 0.5.1 per liter, met contract ƒ O . S O per liter. 

• C R A M E R ELSERBURG & C"., 
«A. Hofleverancier*, 

Jy A M S T E R D A M . 
| i Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders, Denren, 

^rrwm'^^WF Brandwaarborgkastea en Geldkisten. 

^ a S H ^ S ^ Centraalverwarmlng door heete lucht. 

Gehr. K. & H. MEUKS, 
in alle Hardatecnen en Marmer 
werken. Graf/monumenten cn€«rar-
«erken. 

Woonplaats: Rustenburgtrstraat 80. 
Werkplaats: Kuiperstraatiï>:.y.-AMSTEI,. 

16 Ma latscliappij 

tegen 

- . . —̂ ••••••• wwwi IIVSIO lublll* 

ASPHALTFABRIEK. 
MEIJJES en BOSCH, Wijhe bij Zwolle. 

I Fabriek van A n p h a l t d a k p a p i e r , I so leerplaten , C a r h o l l n e n m ent. 
iBtf Specialiteit: I I O K T t ' K T l K \ T U A K K X (verbeterd -v « t e e m 

H i i u s l e r ) . A s p h a l t v l o e r e n , D A K K X n • t D I ' R l i K I . K A S P H A L T -
B K O K I i l i l X t » neder r.es j a r i g e g a r a n t i e . 

MONSTERS en PRIJSOPGAVEN op aanvraag g r a t i s en franco. 

Bonthandel. Loon-Stoomzagerij. OOSTERMEIJER & Co. 
A M E R S F O O R T . 

In voorraad: prima Mlavonlach Kikrn Kloahout, , , 1 cn 5 / t dms. Eiken 
Wageuachot. Alle soorten lïuitenlnndseh g-eraaird eu g;parliaard Hout. Ameri-
kasuseh l.reenen Bulken voor Masten en Molenroeden Juffer*, Kllena. Kolders. 
Nparren. Kikrn-, «.eeenoo-, V uren BpMtekhonl. Amrriknanarli ( . I T N 

Beatekhoiit. 
Spoedige levering. — Prima kwaliteit. — ('oncurrcerende prijzen. 

De 

•elllli 

van 1S45 

's-Gravenhage, Nobelstrant 20 Zut 
plien—Ainsterdani, Sophiaplcin—Rot 
terdam. /uidblaak 50—Breda, Prinsen 
kade. 

Lage premiën. Ileercn Iiouwondcr-
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Photo-Zincografisch 
ATELIER 

vaa 11A 1 Si T l ' . I 1 T * VAM It KM VI KI, 
Barphntlpark H l . Telefoon No 1.147 
AMSTERDAM. 

M. R. GR EVENSTUK. 
A P E L D O O R N . 

levert door bet «el ieele Rijk l.i.ASi-
JAI.OI MIKV < AKIIOMVKI M, en 
alle soorten VKRPWAKKV t„t «•„„. 
rnrrprrende prijzen. 

F . NllHt I I T E R . 
**HaerHijMialmal IVm. ma 

. A M S T E R D A M . 

DIR'8 S i ™ ^ 

BECKER & BUDOiNGH. 
A_i-n I M M I I . 

KONINKLIJKE FAIiUIEK 
V A N 

W A T E R P A S - H O K K 5 I E E T . 
K N A N D E R E 

I K S T B C H B H T B V , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, eni. 

Qeëmailleerd-ijzeren 

j P e i l s c l i » l e n . 
WEEG WERKTUIG EN. 

C H E M I S C H I N S T I T U U T . 
Oostzeedyi* 160-16^, Rotterdam. 

Laboratorium voor Scfieik.- en Microscopisch onderzoek. 
ONDERWIJSINRICHTING voor HANDEL en INDUSTRIE. 

D r . B O W N O v . D I J K E N . 

HOOCERWERFF & C° 
Kinderdijk en Vlaardingen. 

BULLIVANT'8 BUIGZAAM STA ALDRA ADTOUW 
v o o r v e r s c h i l l e n d e doe le inden . 

Afstand*- en Pelllijnen met Haspels. 
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 

R E D A C T E U R : F.W. VANGENDTJGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van De Opmerker, Van-lSylandtstraat 116, 's-Uravenkagt 

A B O N N K M F . N T S I ' R I J S per jaar voor het binnenland. . . . / 5. 

voor België, bij vooruitbetaling ,, 6 . 5 0 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandseli-Indiö en Tran-vaa!, bij vooruitbetaling. „ 7 , 5 0 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling „ 10.— 

ADVIRTINT1CN per regel / 0 . 2 0 , en / 0 . 1 0 voor \.-\ bewijsnommer 
Groote letters worden Iterekend naar plaat? uirnle. 

Alionnenienten voor advertentien tegen lag; .arieven. 

A K Z O N D E R I . I J K E N O M M E R S met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

E N G K L S C I I K H O U W K U N S T . 

II. 

Dc Perpendicular Style had het hoogste bereikt dat 
in haar systeem, wat constructie en versiering betreft, 
te bereiken valt. Een andere wijze van bouwen kwam 
in de zestiende eeuw in zwang cn het is eigenaardig 
dat die zich het eerst en het volledigst uit aan ge
bouwen van hout en steen. 

liet gebruiken van hout voor huizen was in de 
middeleeuwen zeer algemeen geweest. De Engelschen 
pasten dit materiaal op geheel bijzondere wijze toe ; 
wel zijn de huizen van houten raamwerk gemaakt 
met steenen vullingen, dus zooals in Duitschland, 
maar zij hebben toch een apart karakter, zooals men 
aan diegene uit de ifie eeuw, die te Chester, Salis
bury , Shrewsbury en Bath vooral bewaard bleven, 
kan zien. 

Dat de middeleeuwsche traditie zich niet verloochent, 
ook al worden de versierselen aan de Renaissance 
ontleend, daarvoor zijn in de l ó e eeuw niet alleen, 
maar ook later nog vele bewijzen te vinden. De 
nieuwe vormen werden van het vasteland als het 
ware slechts schoorvoetend overgenomen. Sinds de 
16e eeuw wordt de Engelsche bouwkunst, die in de 
middeleeuwen zoo vooruitstrevend was geweest, con
servatief. 

Huizen te Chester, van 1615 en van 1652, zijn 
precies zooals andere, honderd jaar vroeger gemaakt. 
Als bijzonderheid vertoonen zij een overvloed van 
vensters, zoodat eigenlijk niet veel anders dan het 
houten geraamte met glas gevuld, aan de straatzijde 
zich vertoont. 

Hadden, in de middeleeuwen, de open kappen van 
vele kerken den timmerlieden gelegenheid gegeven, 
hunne groote bekwaamheid tc toonen, in de 16e eeuw 
zijn het de kappen der groote zalen voor wereldlijke 
doeleinden, waarvoor hun kunst gevraagd wordt. 

Fraaie voorbeelden daarvan vindt men te Hampton 
Court en in den Middle Temple te Londen. 

De i6e-eeuivsche Renaissance wordt in Engeland 
Elizabethan Style genoemd. Toch heeft Elizabeth al 
heel weinig voor de bouwkunst van haar tijd gedaan, 
want alleen de galerij te Windsor heeft zij doen maken. 
Maar zij wist hare gunstelingen op allerlei wijze tot 
bouwen over te halen en zo.) ontstonden onder haar 
regeering vele huizen in steden en buitenverblijven. 

De kennis der Renaissance hadden de Engelsche 
bouwmeesters van dien tijd moeten putten uit Itali-
aansche en Fransche leerboeken. Maar ook buiten-
landsche meesters kwamen het Kanaal oversteken. 
7.00 is het eerste gebouw, waaraan de Renaissance 
met beslistheid, werd toegepast, de poort van Cajus 
College tc Cambridge, in 1574 door Theodor Have 
uit Kleef gebouwd. De gevels zijn, naar het voorbeeld 
tier Italiaansche kerken van dien tijd, van klassieke 
pilasters voorzien, terwijl het geheel door een kleinen 
koepel bekroond wordt 

Een Italiaan, Giovanni di l'adua, bouwde van 1567— 
1579 Longleat House, een buitenverblijf, welks ver
trekken hij, naar de wijze van zijn vaderland, om 
twee binnenplaatsen rangschikte, terwijl hij de gevels 
niet drie pilasterorden boven elkander versierde. 

Wanneer geboren Engelschen aan het werk gingen, 
maakten zij heel wat anders; zij hadden van de con
structieve beteekenis der Renaissance-motieveti geen 
begrip en gebruikten alles met een vrijheid, die aan 
grilligheid grenst. Een voorbeeld hiervan is het in 
1580 gebouwde Wollaston House, dat uit twee ver
diepingen , met verhoogde paviljoens op de hoeken, 
bestaat. Iedere verdieping beeft zeer zonderling ge
vormde pilasters, terwijl de paviljoens een niet minder 
grillige bekroning vertoonen. De middenpartij wordt 
ingenomen door een hooge zaal met hoektorentjes. 

In het jaar 1607 werd Holland House door John 
Thorpe voltooid. Dit bouwwerk geldt als het beste 
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voorbeeld van den stijl. Het bestaat uit een hoofdge
bouw met uitspringende vleugels. Om het plein is 
een overdekte booggalerij gemaakt, die op in rustiek-
vverk behandelde pijlers rust cn door een zeer eigen
aardig gevormde balustrade bekroond wordt. De gevels 
van het gebouw bestaan grootendeels uit gebakken 
steen. Men prachtige trapzaal, verscheidene galerijen 
en een ruime vóórzaal komen in dit gebouw voor en 
ontbreken ook niet in andere, uit deze periode af
komstig. Het uitwendige onderscheidt zich door de 
vele hay-windoics, uitspringende vensters in den geest 
van die, welke bij ons aan de Zaan in gebruik waren ; 
deze vensters zijn van Gothische traceeringen voorzien. 
De geveltoppen hebben de grilligste vormen; met de 
hooge schoorsteenen en hoektorentjes geven zij aan 
het geheel een zeer levendige silhouet. 

De talrijke groote vensters dezer gebouwen zijn later 
ook nog nagevolgd, / i j wekten echter den spotlust van 
de tijdgenooten op, want van een kasteel bij Shrews
bury, in dien tijd gemaakt, heette het „Hardwick-hall, 
mme glass than 'call'. 

De Klizabeth-stijl wist zich in Kngeland zoo vast te 
wortelen, dat het geruimen tijd duurde eer hij door 
andere opvattingen werd verdrongen. Wel begon reeds 
in het begin der 17e eeuw Inigo Jones l'alladio te be-
studeeren en na te volgen in de voor Karei I gebouwde 
zaal van Whitehall, maar het duurde tot het laatst der 
17e eeuw eer de klassieke vormen algemeen ingang 
vonden. Christopher Wren, die in 1666 door den 
grooten brand van Londen een uitgebrtiden werkkring 
kreeg, is de man geweest, die de klassieken voor
goed in Kngeland heeft ingevoerd. De St.-Paulskerk 
te Londen is zijn voornaamste werk. Het plan is blijk
baar op de St.-Pieterskerk te Rome geïnspireerd, maar 
heeft toch eigenaardigheden, die voor de Engelsche 
opvatting karakteristiek zijn. Hiertoe behooren in de 
eerste plaats het bijzonder lange koor, verder de acht 
pijlers onder den koepel en eindelijk de tweeds kruis
beuk aan de westzijde der kerk. Dat hier middeleeuvv-
sche traditiën hebben nagewerkt is niet te loochenen. 

De details van dit gebouw zijn streng en nog vol
komen in den geest van l'alladio; slechts in enkele 
onderdeden komt de Barok-stijl om den hoek kijken. 
Maar van den geest des tijds, meer op schijn dan op 
logische constructie bedacht, spreken toch de twee 
torens aan de westzijde met hunne fantastische spitsen ; 
de gevels boven de zijbeuken, die aan Jiet gebouw het 
uiterlijk van uit twee verdiepingen te bestaan geven, 
ofschoon het een basiliek is; en de wijze waarop de 
koepel behandeld werd. 

Behalve de .St.-Paulskerk heeft Wren ^ Londen 
nog vele andere kerken gebouwd, die echter door 
zijn hoofdwerk in de schaduw zijn gekomen. Toch 
is ook hierin des meesters eigenaardige manier overal 
te ontdekken. Meestal zijn die kerken vierkant van 
plan, zooals St. Benets Church of St. Mary's A b -
church ; soms langwerpig, zooals St. Stephens Church, 
die in het midden een koepel op zuilen bevat of St. 
Benets Fink Church, die in plattegrond een gestrekten 
tienhoek met een ovalen koepel daarboven vertoont. 
Maar ook een koornis komt wel voor, zoo.tls bij 
St. Clement Dane's Church. 1 Iet meerendeel dezer 
kerken is van galerijen voorzien en overwelfd. 

De torens dezer kerken behooren tot Wren's eigen
aardigste scheppingen. Als zooveel Renaissance mees
ters heeft hij ook hier een vertaling van een Gothisch 
motief in het dialect zijns tijds geleverd. Het bene
dendeel dezer torens is vierkant, het bovendeel acht
kant of rond. De mcestgeslaagde dezer werken vindt 
men aan St. Mary-le-Bow en St. Brides Church. Een 

I vergelijking met de Nederlandsche torens uit het begin 
I der 17e eeuw valt niet in het voordeel der Kngelsche uit. 

Had Wren l'alladio als zijn voorbeeld gekozen, John 
Vanbnigh, die het hospitaal te Greenwich bouwde, 
volgde Maderna's gevel van St. Pieter te Rome na. 
Dezelfde reusachtige Korinthische pilasters met een 
attiek daarboven komen te Rome en aan de Theems 
voor. Vanbrugh's voornaamste werk is Blenheim House, 
het prachtige buitenverblijf, dat op kosten van de 
Kngelsche natie voor den hertog van Marlborough 
gebouwd werd en waar thans zijn afstammeling, nadat 
het familievermogen grootendeels verspild is, een 
Amerikaansche millionairs-dochter als zijn vrouw ont
vangt. De plattegrond van dit reusachtig bouwwerk 
bestaat uit drie deelen, om een plein gerangschikt. 
Het hoofdgebouw, met een zeer groote vestibule en 
twee kleine binnenplaatsen, bevat de woonvertrekken. 
Door galerijen staat het in verbinding met twee 
vleugels, die de stallen, dienstbodenvertrekkcn enz. 
bevatten. De details zijn wel wat al te forsch; de 
groote pilasters van Maderna maken vooral in de-
vestibule een vreemden indruk. Beter voldoen zij aan 
de gevels. Het meestgeslaagde vertrek is ongetwijfeld 
de bibliotheek. 

Vanbrugh's tijdgenoot James Gibbs, een Schot van 
geboorte, was niet minder beroemd dan hij. Zijn meest 
bekende werk is St.-Martins-in-the-Fields, de kerk die 
aan de rechterzijde van de National Gallery te Londen 
staat. Hier is de invloed van de Italiaansche bouw
kunst der 16e eeuw vooral in het portiek onmisken
baar. 

Een ander gebouw, naar zijn plannen opgetrokken, 
j is de Radcliffe-bibliotheek te Oxford. Het beroemde 

tempeltje van Bramante op de binnenplaats van San 
l'ietro in Montorio te Rome is hier het voorbeeld 
geweest. Het kan niet ontkend worden, dat het ge-

j bouw te Oxford meer heeft van een koepelkerk dan 
i van een bibliotheek. Door de goede verhoudingen en 
; de kolossale afmetingen maakt het echter, althans van 

buiten gezien, een goeden indruk. 
Het waren twee Kngelschen, Stuart en Revett, die 

I voor het eerst in Griekenland zelf de oude bouwkunst 
bestudeerden en hare voortbrengselen in Xoord-Kuropa 
bekend maakten. De invloed hunner publicatie is aan 
verscheidene Engelsche bouwwerken uit het laatst dei-
vorige eeuw te zien. Toch vonden de Grieksche vormen 
in Kngeland niet zooveel navolging als later in Duitsch-
land. 

De Romantiek deed tusschen 1820 en 1830 in 
Kngeland hare intrede en werd met open armen ont
vangen. Talrijke schrijvers hadden haar komst voor
bereid ; de meest bekende is wel de vruchtbare Walter 
Scott. Maar pas omstreeks 1835 werd door het werk 
van den architect A . W . Pugin „Kxamples of Gothic 
architecture selected from ancient edifices in Eng
land" de bouwkunst der middeleeuwen algemeen be
kend gemaakt. Toen dan ook in 1840 tot den bouw 
der Houses of Parliament besloten werd. juichte men 
het toe, dat de architect Charles Barry daarvoor den 
lateren Perpendicular Style, als Tudorstijl bekend, 
gekozen had, 

Maar toen men het gebouw zag verrijzen , voldeed 
het niet aan de verwachtingen. Men vond den gevel 
aan den Theemskant vervelend en eentonig, de weste
lijke gevel te ordinair en te overladen. Dit oordeel 
heeft in den loop der tijden geen wijziging onder
gaan. Men neemt thans echter als verzachtende om
standigheid aan dat Barry de eerste geweest is, die 
poogde den Kngelschen kathedraalstijl voor een monu
mentaal wereldlijk bouwwerk te gebruiken en men 
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erkent, dat vooral de drie torens van veel studie ge
tuigen, en dat die aan het silhouet van dit deel van 
Londen een eigenaardigheid bijzetten, die niemand 
zou willen missen. 

Had Barry het juiste begrip van den aard der 
middeleeuwsche kunst nog niet gehad, zijn navolgers, 
geholpen door de studie van Viollet-le-Duc, begonnen 
dieper in de eigenaardigheden der verschillende stijl
perioden , van Karly English af tot Tudor toe, door 
te dringen. Dit leidde hen als vanzelf tot het „res-
taureeren" van de bestaande gebouwen uit de middel
eeuwen. Nergens is zooveel gerestaureerd als in En
geland, en men heeft moeite, een gebouw te vinden, 
dat aan een negentiende-eeuwsche opfrissching is ont
komen. Dat de bouwmeesters te goeder trouw waren, 
hieraan bestaat geen twijfel. Thans echter, nu het 
te laat is, begint men in te zien, hoeveel onheil door 
deze restauraties gesticht is. 

De manie van kerkenbouwen, die in de laatste 
vijf-en-twintig jaren heerschte, heeft den middeleeuwsch-
gezinden architecten een reusachtige practijk verschaft. 
Naar nieuwe vormen hebben zij daarbij niet gestreefd; 
zij stelden hun grootste eer daarin, zich zoo trouw 
mogelijk aan de historische stijlen te houden. 

Maar ook voor groote gebouwen voor wereldlijke 
doeleinden is de middeleeuwsche vormentaal gebezigd. 
Als voorbeeld noemen wij het gerechtsgebouw aan 
het Strand te Londen, een werk van George Edmund 
Street. De planverdeeling van dit gebouw is zeer ge
brekkig, een eigenschap, die het met de meeste 
moderne Engelsche openbare monumenten gemeen 
heeft. Het zijn de eischen van den „stijl", niet die 
van de practische bruikbaarheid, die den doorslag 
hebben gegeven. Vooral de verlichting van vele lo
kalen laat zoodanig tc wenschen over, dat men er 
zich zelfs in Juni overdag met kunstlicht moet be
helpen. 

Gilbert Scott heeft zich vooral als restaurator doen 
kennen; als hij nieuwe werken bouwde, sloot hij zich 
zoo trouw mogelijk bij de oude voorbeelden aan. Een 
poging, om de moderne eischen met de oude vormen 
te vereenigen deed hij, toen het Albert Memorial in 
Hydepark naar zijn plannen werd gebouwd. Dat deze 
poging gelukt is, zal niemand toegeven die den Prins 
Gemaal onder zijn afdak zag zitten, alsof hij voor 
den regen wou schuilen en voor een oogenblik zijn 
toevlucht gezocht had in een middeleeuwsche kapel. 
Dat het monument van 1813 in den Haag niet in 
dezen trant gemaakt is, valt niet te betreuren. Wat 
daar nu staat is misschien weinig fraai, maar het is 
althans niet belachlijk. Men denke zich Willem I 
onder een dergelijke overhuiving! 

Een Gothiker pur sang is ook Alfred Waterhouse, 
de bouwmeester van het Museum van Natuurlijke 
Historie te Kensington. Het zijn de eerste werken 
der Gothiek die hem aantrekken, ja zelfs Romaan-
sche motieven versmaadt hij niet. Waterhouse's mu
seum heeft in zijn groote lijnen wel overeenkomst met 
het Rijks-museum te Amsterdam. Maar terwijl aan 
den Amstel de middenpartij door den doorrit en de 
daarboven gelegen mislukte kabinetten tot het zwakste 
deel van het geheel is geworden, is aan den Theems 
die middenpartij tot een reusachtige, echt monumen
tale hal geworden, aan het einde waarvan de hoofd
trap zich bevindt. Dat Waterhouse's Museum vrij van 
groote gebreken zou zijn, willen wij niet beweren; het 
kan echter niet ontkend worden, dat zeer veel wordt 
goedgemaakt door de even origineele als uitmuntend 
uitgevoerde plastische versiering, waarvoor de dier
soorten , in het gebouw tentoongesteld. de motieven 

hebben geleverd en waarvoor de onberispelijk be
werkte terracotta een voortreffelijk materiaal opleverde. 

Het schijnt dat de Gothiek in Engeland ondertus-
schen haar besten tijd gehad heeft. Immers in het 
achter dit Museum gelegen ..Imperial Institute", on
langs door Colcutt gebouwd, is de Renaissance aan het 
woord, maar op een geheel eigenaardige, echt modern-
Engelsche manier. Dat Colcutt's schepping geheel 
oorspronkelijk- zou zijn, willen wij niet beweren; zijn 
stijl sluit zich aan bij den zoogenoemden „Oneen Ann 
style", zooals die door Norman Shaw, Ernest George 
en Aston Webb is ontwikkeld en toegepast. Shaw 
heeft in Scotland Vard , het nieuwe hoofdbureau van 
politie te Londen, reeds getoond hoe deze stijl, tot 
dusverre alleen voor particuliere woningen gebezigd, 
ook voor monumentale werken te gebruiken is; ook 
Webb heeft in het gerechtshof te Birmingham soort
gelijke vormen toegepast. Maar Colcutt heeft hen 
beiden overtroffen, door voor een zoo kolossaal ge
bouw als het Imperial Institute is, andere dan de tot 
dusverre in Engeland als het ware geijkte middel
eeuwsche vormen te kiezen en toch aan zijn werk niet 
slechts een bepaald Britsch , maar ook een zeer per
soonlijk karakter te geven. 

Slaat de Engelsche kunstnijverheid thans nieuwe 
wegen in, de bouwkunst begint haar te volgen. De 
conservatieve aard van het Britsche volk zet hier 
ondertusschen hinderpalen in den weg, die nog moeite 
genoeg zullen geven. Dat echter voor een gebouw 
als het Imperial Institute een andere stijl dan de over
geleverde Gothische niet alleen is toegelaten, maar 
ook toegejuicht, geeft moed voor de toekomst. 

De tijd van de slaafsche navolging schijnt ook in 
Engeland zijn einde te naderen, liet Romantisme ligt 
er op sterven; de Pre-Raphaelieten hebben op de 
bouwkunst geen invloed van beteekenis uitgeoefend. 
ondanks de werken van hunnen geestverwant John 
Ruskin, die algemeen gelezen en bewonderd zijn. 

De tijd is gunstiger dan ooit voor nieuwe pogingen; 
het is te voorzien dat die spoedig zullen worden on
dernomen en tot een even verblijdenden uitslag zullen 
leiden als in de kunstnijverheid, waarin Engeland 
thans alle andere volken vooruitstreeft. 

P O R T U G E E S C H E BOL' W K L ' N S T. 
De aardbeving, die op 1 November 1755 Lissabon 

verwoestte, heeft ook vele interessante voortbrengselen 
van Portugeesche bouwkunst vernield of althans zoo 
verminkt, dat hunne oorspronkelijke schoonheid zoo
goed als geheel te loor is gegaan. 

Vele der beschadigde gebouwen zijn daarna, zoo 
goed en zoo kwaad het ging, hersteld, maar nog 
thans ziet men overal ruïnen, die de herinnering aan 
dc ramp levendig houden. 

De koningen van Portugal hebben veel tot bevorde
ring der bouwkunst in hun land gedaan. Die uit het 
Bourgondische huis hadden Portugal aan de Mooren 
ontweldigd; sterke kasteden, eenvoudige paleizen en 
kleine kerken hebben /.ij gebouwd in een stijl, die als 
een overgang tusschen de Fransche en de Spaansche 
Gothiek kan gelden. Zware zuilen en gewelven, drei
gende tinnen, kleine vensters zijn de kenmerken van 
den stijl. Als voorbeeld mag gelden de kloosterkerk 
te Alcobaca, waar de meeste koningen uit het Hour-
gondische huis begraven liggen; ook Ines de Castro 
rust daar, wier lotgevallen door Camoens zijn be
zongen. 

Onder het huis van A viz begint de bloeitijd van 
Portugal, de tijd van Hendrik den Zeevaarder, van 
Johan II, van Emmanuel den Groote. Hel klooster 
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Nossa Senhora da Victoria, gemeenlijk Batalha ge
noemd naar den slag bij Aljubarrota, die Portugal 
onafhankelijk maakte, is het grootste bouwwerk van 
deze dynastie; in de kloosterkerk liggen al de vorsten, 
tot Emmanuel den Groote toe, begraven. 

De bouwmeesters van Batalha waren Engelsche 
kunstenaars, die met Filippa van Lancaster, de ge
malin van Johan I, naar Portugal waren gekomen; 
anderen willen, dat de specifiek Engelsche bijzonder
heden , die het gebouw vertoont, slechts schijnbaar 
zijn en aan Oosterschc invloeden moeten worden toe
geschreven. 

Deze Oosterschc invloeden zouden in Portugal ge
komen zijn met de orde der Tempeliers, die, ofschoon 
in 1312 opgeheven, als Ordem de Xosso Senhor 
Jcsus-Cristo in dat land bleef bestaan. Het was voor
namelijk aan deze ridderorde te danken, dat in 1385 
de slag bij Aljubarrota ten gunste der Portugeezen 
werd beslist. 

De plattegrond van het klooster Batalha wordt 
gezegd afkomstig te zijn van koning Johan I, die 
grootmeester der ridderorde was en die niet onbe
dreven in de bouwkunst geweest moet zijn. De kerk 
vertoont zich als een basiliek met kruisbeuk; het koor 
is halfcirkelvormig gesloten. Ook aan de oostzijde van 
het transept zijn dergelijke absiden aanwezig, zoodat 
er in het geheel vijf de oostelijke afsluiting vormen. 
De eigenaardigheid van den plattegrond is evenwel, 
dat zich achter het koor nog een groote, achtkante 
kapel, waarvan zeven zijden in absiden overgaan, 
bevindt, terwijl aan de zuidwestzijde der kerk een 
dergelijke kapel, doch kleiner en van het achtkant in 
het vierkant overgaande, gemaakt werd. De geheele 
kerkplattegrond heeft daardoor eenigszins den vorm 
van een sleutel. 

Als eigenaardigheid van het gebouw moeten ge
noemd worden de vlakke, bijna waterpasse steenen 
daken, die aan het geheel een schijn van onvol
tooidheid geven, te meer daar zij door rijkbe-
werkte balustrades geheel aan het oog onttrokken 
zijn. De vormen der in rijken overvloed aangebrachte 
traceeringen, ook die der gewelven, brengen den 
Engelschen stijl der 15e eeuw in herinneringen maken 
de medewerking van Engelsche architecten zeer waar
schijnlijk. 

De rijke beeldhouwwerken wijzen op den invloed 
der Mooren, die ook in Portugal belangrijke bouw
werken hebben gesticht, waaronder het kasteel Cintra 
vooral uitmunt. Dat ook in de vijftiende en zes
tiende eeuw de Moorsche invloeden nog zeer sterk 
waren, blijkt daaruit, dat er toen een stijl ontstond, 
half Gothisch, half Moorsch, als Mozarabico bekend 
staande. Van dezen stijl spreken de ornementen van 
Batalha, die in zachte kalksteen uitgevoerd, als kant
werk zich over de muurvlakken uitbreiden. 

Maar niet alleen de kunst van het steenhouwen 
hebben de Portugeezen van de Mooren geleerd, doch 
ook het maken van gebakken steen en van verglaasde 
tegels, de beroemde Azulejos, naar hun blauwe kleur 
dus genoemd. 

Toen in de 16e eeuw de Mooren gedwongen werden 
het land te verlaten, nam de Renaissance vele hunner 
motieven ovir. De tegelversieringen in het kasteel te 
Cintra vertoonen al deze stijlwisselingen; het is in dit 
gebouw dat men ook de houten zolderingen en ge
welven in den trant van de Alhambra en dus zeker 
Arabisch van hoofdvorm vindt. 

Toen Oost Indië door de Portugeezen ontdekt was, 
kreeg de Indische kunst invloed De beroemde ven
sters der kapittelzaal te Thomar, maar ook ver

scheidene onderdcelen der kloosterkerk te Belem, 
spreken daarvan. Maar misschien het sterkste bewijs 
van deze Indische sympathieën is de zware toren Sao 
Vicente, die bij Relem op een rots midden in de 
Taag gebouwd werd. Dit eigenaardig monument herin
nert sterk aan Indische pagoden. 

Onder Johan II werd Andrea Sansovino, de be
kende Rcnaissance-meestcr, naar Lissabon geroepen. 
Ofschoon Sansovino niet veel in Portugal verricht 
schijnt te hebben, zoo is toch door hem de Noord-
Italiaanschc kunst der 16e eeuw in dat land bekend 
geworden. Uit hare vermenging met Gothische en 
Moorsche motieven ontstond de Portugeesche Vroeg-
Renaissance, die Kmmanueliana genoemd wordt naai
den koning van dien naam. 

Deze stijl houdt aan de Iaat-Gothische constructie 
en compositie vast, doch verbindt daarmede een rijk
dom van ornement, zooals misschien nergens anders 
gevonden wordt. 

I Iet schoonste monument, in dezen geest opgericht 
is het klooster Relem, dat gebouwd werd ter herin
nering aan de ontdekking van Oost-Indië. Het dient 
thans als weeshuis. Aan de kerk, welker koor de 
latere, strengere Renaissance vertoont, sluit zich aan 
de noordzijde de kruisgang, omgeven door de ka
pittelzaal , de sacristie, het refectorium en het reus
achtige dormitorium, dat beneden één zaal, boven 
de woningen der monniken omvat. 

Het hoofdportaal der kerk, 32 M. hoog en 12 M. 
breed, is van een rijkdom die ongelooflijk schijnt. 
De kruisgang is zeker de prachtigste die ter wereld 
bestaat. 

De kerk te Relem heeft drie even hooge beuken; 
een zelfde systeem bezit ook die van het Christus
klooster te Setubal, doch dit gebouw is veel een
voudiger van opvatting. 

Het interieur der kerk te Belem imponeert door 
grootsche afmetingen, en door den rijkdom, aan 
wanden en gewelven tentoongespreid. Hier liggen 
Emmanuel dc Groote, Vasco da Gaira en Luis dc 
Camoens begraven. 

Na den dood van Emmanuel was het met Portugals 
bloei gedaan. De verdrijving van Mooren en Joden 
berooft het land van zijn nuttigste elementen; de 
Spanjaarden, de Nederlanders en de Kngelschen ver
meesteren de rijkste koloniën en eindelijk is het zelfs 
met Portugals onafhankelijkheid gedaan en wordt hel 
land een Spaansch wingewest. 

Onder den invloed der Jezuïeten werd in 1570 Fi-
lippo Terzi uit Bergamo naar Lissabon geroepen, om 
de kerk Sao Roque te bouwen. Van zijn werkzaamheid 
spreken nog de ruinen, die wij reeds vermeldden Als 
leerling van Sanmicheli heeft Terzi bij voorkeur strenge 
vormen toegepast, zooals de ruïne van Sao Antao te 
Lissabon doet zien. Sao Roque is de eenige kerk, die 
nog vrij wel bewaard bleef en die met haar vlakke 
plafonds en hoogen koepel een trotschen indruk maakt 
Prachtig moet ook het effect van Sao Vicento da Fora 
geweest zijn, toen de koepel nog in welstand was, 
ilie na de aardbeving niet weer is opgebouwd. 

Terzi bleef in dienst van l-'ilips II, toen deze Por
tugal onderworpen had. Het paleis, dat hij te Lissabon 
voor dezen vorst bouwde, is echter in 1755 geheel 
vernietigd. 

In de 17e eeuw is in Portugal niet veel merkwaar
digs .meer gebouwd. Ook het klooster Mafia, bij Cintra, 
dat van 1717 tot 1731 naar de plannen van den 
Duitscher Ludovici verrees, dankt zijn vermaardheid 
meer aan zijn reusachtige afmetingen (232 bij 204 M ) 
dan aan zijn schoonc vormen. De kerk, die het midden 
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der compositie uitmaakt, is met marmer in verschil
lende kleuren versierd, doch niet aantrekkelijk, wat 
hare details betreft. 

Talrijke en fraaie kunstwerken worden te Lissabon 
bewaard. Men moet die echter niet in de musea 
zoeken, doch in de kerken en de paleizen. In het 
paleis de Ajuda ziet men verscheidene schilderijen 
van Vlaamsche meesters. Zeer interessant is een trip
tiek van Hieronymus Rosch (1460—1516) de eigen
aardige schepper van een kunstvak, dat later in Pieter 
Rreughel een voortzetter zou vinden en dat zich onder
scheidt door de keuze van zulke onderwerpen, waarbij 
allerlei fantastische wezens te pas kunnen worden ge
bracht. De „Verzoeking van den H . Antonius" behoort 
hier in dc eerste plaats toe en het is dan ook deze 
heilige die te Lissabon is voorgesteld. Philips II was 
een groot bewonderaar van Hieronymus Bosch; de 
helsche droomgezichten van den schilder trokken hem 
meer aan dan de werken van anderen. I Iet schijnt 
dat ook het stuk te Lissabon eenmaal aan dezen vorst 
heeft behoord. 

Ook Hugo van der Goes, Jan van Mabuse, Hol
bein en 1'rancia zijn vertegenwoordigd. Het portret 
van Holbein draagt het jaartal 1519 en is zeer fraai; 
het stuk van P'rancia heeft iets behaaglijk rustigs en 
de aangezichten hebben dat waas van lieflijkheid en 
reinheid, waardoor de Umbrische school zich onder
scheidt. I Iet warm coloriet wijst echter op Venetiaan-
schen invloed. Jan van Mabuse's werk vertoont een 
rijken architectonischen achtergrond, maar de kleur is 
niet fraai. 

Vele prachtige werken van oude kunstnijverheid 
bevat het paleis de las Necessidades. Men ziet daar 
rijke drijfwerken in zilver cn goud , ten deele uit het 
begin der t6e eeuw en in den stijl van het klooster 
Belem bewerkt. Maar ook emails, aardewerken, waar
onder Moorsche, porseleinen cn dergelijken zijn in 
rijke verscheidenheid aanwezig. 

De schatten, die de sacristieën der kerken bevatten, 
zijn zoo talrijk, dat men weken noodig zou hebben 
om alleen maar het voornaamste op zijn gemak te-
bek ij ken. 

Ken bezoek aan Portugal is vooral in tien winter 
aan te raden, omdat daar dan het heerlijkst klimaat 
heerscht dan men zich denken kan. 

Lissabon, zoo fraai gelegen, maakt den indruk 
van een moderne stad. De hotels zijn er vrij goed, 
althans voor een zuidelijk land ; het ontbreekt er niet 
aan amusementen, ja zelfs stierengevechten kan men 
er bijwonen. De moderne architectuur heeft er niet 
veel te beduiden; de gebouwen, in den laatsten tijd 
opgericht, kunnen hoogstens als een zwakke navol
ging van Parijsche modellen beschouwd worden 

Onbekendheid met de Portugeesche taal is natuur
lijk een nadeel, daar het volk niet anders verstaat, 
doch met Kngelsch en Fransch schiet men al vrij 
aardig op, tenminste in het hotel. Overigens kan men 
met gebaren en vooral met geld al een heel eind 
ver komen. 

De Portugeezen zijn beleefd cn welwillend en zij 
doen al het mogelijke, om te begrijpen wat de vreem
deling bedoelt. Indien zij daar niet altijd in slagen, 
en daaruit soms vermakelijke vergissingen onstaan, 
dan is dit zeker niet aan hun gemis van geduld en 
goeden wil te wijten. 

C A R B O L I N K U M . 
Door zoogenaamde carbolineum-fabrikanten wordt 

dikwijls beweerd, dat carbolineum niet noodzakelijk 
carbolzuur behoeft te bevatten; eenige gaan zelfs 

nog verder en trachten de verbruikers tc overtuigen, 
dat het er ook geen mag bevatten. Zij brengen daar
door onder lecken eene formeele verwarring teweeg. 
Het komt mij dus wenschelijk voor in deze eenige 
ophelderingen te geven. 

Vele verbruikers van carbolineum zijn reeds van 
de goede werking van dit middel overtuigd, en wanneer 
het hout, dat zij daarmede behandeld hebben, na 
eenige jaren nog goed gebleven is, zijn zij zelfs vol 
lof daarvoor, zonder echter te bedenken dat, wanneer 
in die omstandigheden geen middel tot behoud was 
aangewend, dit eveneens het geval zou geweest zijn. 

Bij de beoordeeling der waarde van een antiseptisch 
bestrijkmiddcl moet slechts rekening gehouden worden 
met speciale gevallen, waarbij de rotting door dc 
plaatselijke verhouding bespoedigd wordt, b. v. bij 
hout in vochtige ruimten met onvoldoenden luchtaan-
voer of bij hout onder den grond enz. Hier is het 
dus van zeer veel belang of het smeermiddel al of 
niet de antiseptisch werkende eigenschappen van het 
carbolzuur bevat. < )ntbreken zulke, dan zal het hout 
zonder eenigen twijfel binnen korten tijd verrot zijn, 
terwijl in 't andere geval het zeer langen tijd goed 
blijft. De spoorwegmaatschappijen, voor welke het be
houd der dwarsliggers van- groote financieele betec-
kenis is, weten dit ook op grond van opgedane er
varing zeer nauwkeurig en schrijven steeds een bepaald 
gehalte carbolzuur voor. Het is waar, dat het car
bolzuur aan het carbolineum een onaangenamen reuk 
geeft, maar dit is nu eenmaal niet te veranderen, en 
wie voor schade bewaard wil blijven , moet zich dit 
kleine bezwaar getroosten. Overigens kan de onaan
gename reuk zeer gemakkelijk verdreven worden, als 
men b.V. in woningen van schepen enz., nadat het 
carbolineum goed gedroogd is, de wanden met eene 
oplossing van gewoon hars in terpentijnolie bestrijkt, 
een mengsel, dat iedereen gemakkelijk zelf maken kan. 
De Maatschappij tot bereiding van koolteerproducten 
te Krimpen a/d IJsel, wier carbolineum „Krimpen" 
aan alle eischen voldoet, levert zulk een mengsel 
tegen zelfkostendcn prijs aan hare carboüneum-afne-
•mers; 1 kilo kost ƒ 0 . 4 0 en is voldoende voor circa 
50 M - . oppervlakte. 

Ik heb reeds gedurende vele jaren de uitwerking 
der verschillende merken carbolineum practise!) on
derzocht en wel zoodanig, dat ik telkens dezelfde 
houtsoorten met de verschillende oliën op gelijke wijze 
behandelde, het bestreken hout in den grond stak en 
dan de rotting door kunstmiddelen zocht te bespoe
digen. Het is mij door die herhaalde proeven ge
bleken, dat het hout hetwelk met carbolzuur inhoudende 
olie behandeld was, behouden bleef, terwijl dat, met 
carbolzuurvrije carbolineum bestreken of zelfs daar
mede ge ïmpregneerd , geheel en al verteerde. Uit een 
wetenschappelijk oogpunt kan hier ook geen twijfel 
voor bestaan, en toch moet men den leek telkens 
weder toeroepen: gebruik geen carbolineum, dat geen 
carbolzuur bevat. 

Dr. H O F F M A N N , 

Schtikundize. 

P A P I E R - S T U C , 
TER VEKVANUINCi VAN GKSTUCADOOKDE I'L.U'OMJS ENZ. 

Reeds meermalen is het een en ander medegedeeld 
over papier-stüc, dat vervaardigd wordt in de fabriek 
van de firma Bennewitz & C". te Buiksloterham bij 
Amsterdam. Hoewel dit materiaal reeds zeer veel 
wordt gebruikt, gelooven wij toch, dat menigeen nog 
onbekend is met de voordeden en gemakkelijke toe
passing; het was daarom zeer juist gezien om thans, 
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na eenige jaren, nu men over de duurzaamheid kan 
oordeelen, het groote publiek met het materiaal te 
doen kennismaken. Met dit doel geeft de firma Ben-
newitz in de winkelkast van het huis Kal verstraat 
n°. 224 te Amsterdam, een nieuwe proeve van haar 
meesterschap in het vak van kunstpapierwerk te aan
schouwen. Verscheidene modellen van medaillons, con
soles, deurbekroningen, wandversieringen, kroonlijsten, 
koof- en perklijsten en middenstukken voor plafonds 
zijn daar tentoongesteld, waaronder vooral de aandacht 
trekken een imitatie van een gevelstuk (Oud-Holland) 
en een schoorsteenmantel met boezem, in Moorschcn 
stijl, die beiden geheel in kleur zijn afgewerkt. 

De ornementen munten uit door fraaie en kantige 
bewerking en door scherpte en strakheid der lijnen. 
Een uitvoerig monsterboek met prijscourant, benevens 
eene beschrijving der toepassing worden door de fa
brikanten gaarne verstrekt. Wij raden een ieder aan 
deze tentoonstelling, die evenwel reeds Maandagavond 
24 Eebr gesloten wordt, te bezoeken. 

Met het oog op de bewezen duurzaamheid van dit 
materiaal, waardoor men niet, zooals veeltijds bij 
nieuwigheden het geval is, behoeft te aarzelen om tot 
de toepassing over te gaan, vermeenen wij dat weldra 
de gestucadoorde plafcsids tot het verleden zullen 
behooren. De verbazend geringe zwaarte, de scherpe 
lijnen van het ornement, de uiterst gemakkelijke aan
brenging, ook voor het vervangen van oude plafonds, 
de ongevoeligheid voor elke temperatuurswisseling, 
waardoor het ontstaan van scheuren buitengesloten is, 
dc doodende invloed op muizen (de witte mier in 
Indiej enz. en bovendien de geschiktheid om dadelijk 
geschilderd te kunnen worden, waarbij de kleuren 
intensiever werken dan op het poreuse gips, met het 
oog op dit alles kan men het papier-stüc een groote 
toekomst voorspellen, al ware het slechts om het 
jaarlijks terugkeerende witten te vermijden. 

I [en , die meerdere bijzonderheden wenschen te ver
nemen , verwijzen we naar de beschrijvingen vroeger 
gegeven o. a. in het Bouwk. Weekbl. van 2 Juli 1892, 
Onze Tijd (Weekbl. voor den meubelmaker enz) van 
8 Au g . 1895, Dc Schilder van 1 Maart 1892, Onze 
Gids (Vakbl. voor den behanger enz.) van 3 Maart 
1892 en anderen, terwijl wij een bezoek aan de ma
gazijnen Damrak 85 ten zeerste aanbevelen. 

V K R B E T E R I N G . 
1'agina 50, 2e kolom, regel 22 v. o. moet gelezen 

worden: en niet in het midden kwam enz. 

DE VERPEEEMACIIINE VOOR. CIRKELS VAN DE IIKMA 
BECKER & BUDD1NGH TE Alt N i l KM, 

Hoewel het lustig is /.ouder figuur de inrichting van een ge
compliceerd werktuig te verklaren, zullen wij trachten, althans 
voor deskundigen, in onze beschrijving zoo duidelijk mogelijk te zijn. 

Het voornaamste deel der machine is de massief metalen wiel-
vormigc cirkelrand van 0(1 e.M. middellijn, waarin een platiba-
strook van 7̂  m..M. breedte is ingelaten en waarop een verdeeling 
in twaalfde graden aangebracht is. 

Er zijn dus in den geheclen omtrek 4320 verdeelstrepen, terwijl 
zich daarop nog 18 noniën vnn verschillende lengte, en indeeling 
voor cirkels in ' / j . , 1 3 , Vu, 1 i , V;i, 'At en 1 , graden bevinden. 

De aflezing der verdeeling kun door middel vun drie verstelbare 
mikroskopen vnn 12-voudige lineaire vergrooting en voorzien vun 
kruisdraden geschieden; het veiligst werkt men bij nacht, wanneer 
de minst storende invloeden heerschen. het veld van de mikroskopen 
wordt dan door een eleetriseh gloeilampje verlicht. 

Een gehard stalen al, die in een metalen bus draait, is door 
middel vim zes stevige speeken aan den metalen cirkelrond ver
bonden. 

Deze stalen as draait, ter vermindering iter wrijving, op een 
verstelbare gehard -tulen punt. 

Op die zes snoeken rust een metalen plaat, waarop de tc ver
doelen illstrumenteirkels vastgeklemd worden, nadat deze met 
ecu gevoelig rielittoestel. dat op '/joo excentriciteiten aangeeft, 
zijn gecentreerd. 

De bovenbedoelde metalen Ims wordt gedragen door zes steunen. 

O 

verhouden aan een |ilatijz.cren ring, die tevens tot steunpunt dient 
voor do metalen stelling, waaraan het graveerwerk hangt, dat 
horizontaal en verticaal verplaatsbaar is, naar gelang van de 
grootte en dikte der te verdeden cirkels. 

liet graveerwerk verdient een afzonderlijke beschrijving: 
He stalen graveerlieitel zit iu een draaibaar stuk en kan daar

mede ouder eiken gewenschten hoek gesteld worden . naarmate 
dit voor het zuiver graveeren noodig bljjkt. 

Hij wordt in beweging gebracht door een stelsel van hef hoornon, 
waarvan het uiteinde, dat men in de hand houdt, voor het gra-
veoron met tegenwicht bezwaard is, zoodanig dat de beitel, 
y.oodra do hefboom valt, van het te verdeden stuk gelicht wordt. 

Aan die hof hoornen is oen inrichting aangebracht, welke in 
verbinding met den verdeelden rund der machine, den langeren 
en kortoren slug van den heitel automatisch regelt, met andere 
woorden, lange ol kortere strepen graveert. 

liet rond be wegen van den verdeelden metalen cirkelrand ge
schiedt door middel van een tandrad, rondsel en wrjjfrol, welke 
laatste zich op do as van het tandrad bevindt cn tegen den cirkel
rand drukt. 

Voor dc fijnere instelling is een tweede rondsel aangebracht. 
Het geheel is geplaatst op een solide ronde, a jour bewerkte 

tafel met drie paoten, die tegen de trilling op caoutcliouc-lagen 
rusten. 

Eindelijk is het geheele toestel, ter beveiliging voor stol' en 
beschadiging van onderen door een zakvormig omhulsel en by 
niet gebruik, van hoven door een koepelvormige kap gedokt cn 
afgesloten. 

Bij matige berekening zyn met deze machine sinds haar bestaan 
anderhalf millioen verdeelstrepcn, lietzjj op platina, zilver of ver
zilverd koper, gegraveerd. 

/ i j is in al hare onderdeden vervaardigd aan de fabriek van de 
firma Becker & lluddingh te Arnhem. 
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A R C H I T E C T U R A E T AMICITIA T E A M S T E R D A M . 

Vergadering van Woensdag ly Februari 1896* 
liij afwezigheid vnn Voorzitter, Vice-Voorzitter en Secretaris, 

wen! de vergadering door rfun Penningmeester, tien lieer Van 
der Slugs Veer, geopeud. l>oor een noodlottige samenloop van 
omstandigheden ontbraken de notulen van de voorgaande vergn-
deriug en do platen, zoowel die welke ter opluistering der lezing 
zonden dienen, als die, welke nis kunstbeschouwing zouden eir-
culoeren. 

Na installatie vnn de nieuwe leden was de agenda afgehandeld 
eu had de heer Jos. Cuypers do welwillendheid eene causerie 
over werken van terra eotta ten beste te geven eu het gesprokene 
door een aantal platen toe te lichten. Eveneens circuleerden 
eenige platen uit hot werk: ,,1'Art pour tous." 

Na dankzegging aan den heer .los. Cuvpers werd dc vergadering 
gesloten. 

Ni:iti;iii.ANi)scHi: v E K E E N H U M . V A N W E R K T U W - E N 
SCIIEKl'SBOl WKUNDIOEX. 

Vei gade ring van Woensdag 10 Februari 1896. 
De 20bte vergadering werd in de bovenzaal van het hotel 

Krasnapolskv te Amsterdam gehouden onder voorzitterschap van 
den heer l ' \ (i. Waller, en door (>2 leden bijgewoond. 

De heer C. I'. Holst <>zn., te Amsterdam, hield eene interes
sante en door tal vun teekeningen toegelichte voordracht over 
een nieuw ponipwerktuig zjjuer vinding. Dit ponipwerktuig bestaat 
uit eene combinatie van meerdere klepdrageude zuigers in ééue 
samenhangende leiding, aan welke zuigers gedurende een breuk
deel der omwenteling van de motor-as, door middel van een 
eenvoudig mechanisme, tusschen motor en pomp aangebracht, 
éénzelfde constante maximale snelheid gegeven wordt, waardoor 
men een onafgebroken vloeistofstroom vun groote en steeds con-
staüte snelheid verkrijgt. Aanvankelijke met het nieuwe ponip
werktuig genomen proeven hebben reeds goede resultaten opge
leverd. 

Over deze voordracht ontspon zich eene levendige discussie, 
waarna tie heer Haitink het rapport uitbracht van de commissie 
tot onderzoek van de concept-verordeningen, omtrent het gebruik 
van benzine- eu petroleum-motorbooten voor de Rijnvaart. Op 
voorstel van den voorzitter werd besloten het rapport, mot af
schrift van de gehouden discussie aan de centrale commissie voor 
de Rijnvaart te zenden. 

Daarop wertl de discussie geopend over de, iü de vorige ver-
.gadering gehouden voordracht over den proeftocht van het pantscr-
scliip ,,1'ict Hein11. 

De lieer Vreedenberg leidde vervolgens iu het bezoek aan de 
fabriek der iliaiiiantslijpei'ij-niaatsclia[ipii aan de iN'ieuwe Achter
gracht. 

Te \\ uren werd de vergadering gesloten en brachten de leden 
een bezoek aan bovengenoemde diuniuntslijperü, die met do 
meeste belangstelling bezichtigd werd. Als plaats voor de vol
gende vergadering is Haarlem aangewezen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-(iii.\Yi:xii.\i;i:. Eeu dertigtal buitenleden en gewone leden van 

„Arti et Amicitia e", wonende hier-ter-stede, waaronder de voor
naamste schilders, hebben een schrijven van Instemming gericht 
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tot dc twaalf kunstlievende leden te Amsterdam ide heeren 
Ankcrsmit, Van Eeghen e. s.), die pogingen wenschen te doen 
tot reorganiseering van Arti's besturen eu commissies. 

Dat schrijven luidt als volgt: 

„De ondorgetcekcnden. leden der Maatschappij „Arti et Amieitiae". 
nemen de 'vrijheid u hunne ingenomenheid te betuigen met de 
door ii uaiigewende pogingen ter verkrijging eener hetere regeling 
ten opzichte van: 

„ l n . het beheer van dc eigendommen van genoemde Maatscliappy 
en van die van het Weduwen- cn Woezenfonds; 

.,2». dc wijze van samenstelling der commissie tot aankoop voor 
do'„Vereeniging ter bevordering van Beeldende Kunsten". 

,,/.y spreken "met vertrouwen den wenach uit, dat uwe pogingen 
tot' eene gunstige uitkomst mogen leiden, opdat de goede naam 
der .Maatschappij in eere worde hersteld." 

AMSTKHIIAJI . De Nederlandsche Vereeniging ter voorkoming van 
ongelukken in fabrieken en werkplaatsen heeft de besturen van 
verschillende Nederlandsche Verecnigingcn iiitgenoodigd tot eene 
vergadering, op 14 Maart n. s. alhier te houden ter bespreking 
van" maatregelen in het belang der voorkoming van ongelukken 
in dc bouwvakken. 

Door de heeren C. Miiijsken en I'. II. van Malsen, voorzitters 
van de particuliere arbeidsraden te Amsterdam en 's-firavenhage. 
met den heer Mr. 0. A. Elian, door de particuliere arbeidsraden 
en kamers van arbeid van verschillende andere plaatsen uitgc-
noodigd om zaken voor deze colleges van algemeen belang te 
behandelen, is thans een adres tot do Tweede Kamer gericht 
naar aanleiding vau het wetsontwerp tot de oprichting van Kamers 
vnn Arbeid. 

Adressanten doen opmerken, dat algemeen het verlangen te 
kennen gegeven wordt spoedig over te gaan tot oprichting vun 
Regeeringswege van Kamers van Arbeid-eu hm' door het streven 
van bet "particulier initiatief om in deze leemte te voorzien, dc 
noodzakelijkheid eener wettelijke regeling duidelijk is geworden. 

A K M I K M . In een druk bezochte vergadering der Vereeniging van 
Nederlandsche Bteenfabrikanten is, nu breedvoerige gedachten-
wisseling, niet groote meerderheid van stemmen het volgend 
besluit genomen : 

De vergadering der Vereeniging van Nederlandsche steen-
fabrikanten" iu aanmerking nemende dat het Duitsche steenkolen-
syndiemit geen reductie op den prijs der steenkolen voor de leden 
der Vereeniging heeft willen toestaan; 

besluit af to zien vnn het voornemen om tot een collectieven 
aankoop van Duitsche steenkolen over te gaan en draagt aan het 
bestuur der Vereeniging op om binnen den kortst mogelyken tijd 
nan de leden voorstellen te doen tot den aankoop van Engelsche 
steenkolen." 

Staande de vergadering werden reeds groote partijen Engelecue 
kolen besteld. 

A L K M A A R . Voor de vacature, ontstaan door het overlijden vun 
W. Zandbergen, opzichter hij de gemeentewerken op eene jaar
wedde van f600, hebben zich 25 sollicitanten aangemeld, waarvan 
15 uit deze gemeente. 

Z K V E N H K R C E N . I U de Donderdag gehouden vergadering van den 
Gemeenteraad werd besloten tot geheele vernieuwing der ge
meentelijke gasfabriek over te gaan, aangezien het niet meer 
mogelijk is met- de oiule fabriek in het steeds toenemend gas
verbruik te voorzien. Overeenkomstig eene begrooting,opgemaakt 
door het Gemeentebestuur in overleg met den technicus, den heer 
L. Pajjens te Helmond, zal deze vernieuwing circa I 25,000 moeten 
kosten. De heer Paijens werd door den raad met nlgemeene stemmen 
tot opzichter van het uit te voeren werk benoemd. 

Aflevering 2 vnn Do Xalmir (uitgave van .1. O. Ilroeso te 
Utrecht) bevat: De toepassingen van bet acetyleen, door Dr. 1.. 
Bleekrode. — De tegenwoordige methoden van verwarming, door 
Dr. A. .J. C. Snijders. — De vledcrmnia, door .1. 0. lï. — Ge
dwongen in vrijwillige samenleving, door l>r. 11. .1. Culkoen. — 
Dc Vstrulen van Prof. W. C. Röntgen, door Dr. A. Vun Ifon-
nokeler. Invloed der slakken en pudden op de verspreiding 
der zwammen, door C. D. — Het vervaardigen van plntogra-
phisclie platen, door Dr. .). E. Roinhouts. — De harmonie der 
splieren, door Dr. W. Van Bemmelen. Sterrenkundige opgaven 
en mededeelingen, door Ant. Pannekoek. — Boekaankondiging. — 
Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Hij Kon besluit zijn, met ingang van I .Maart, benoemd tot 

hooglccraur aan de Polytechnische school A. Ili.et en <>. .1. Morre, 
heiden thans leeruur ann die inrichting. 

— Hij den waterstaat in Ned.-Indië is: 
V e r l e e n d : een jaar verlof aan den opzichter 4c kl. C , G. J . 

Gersen en eene verlenging van zes maanden van liet verlof, aan 
den opzichter le kl. J . Kranendonk gegeven. 

Hij de expl. der staatssp. op Java : 
B e n o e m d : tot ondcropz. der werkpl. en geplaatst hij de 

westerlijnen, de beambto op non-net. Kitter; 
g e p l a a t s t : hij de oosterlijnen, de benoemde tijdelijke ondcr

opz. der werkplaatsen II. I'll den Hertog, I). C. dc l'aauw, II. O. 
Bergman, I.. I'. Sassen en C. F. C'oert; bij do westerlijnen, 
de benoemde tijdelijke onderop/, dtr werkpl. I'. J . F. van den 
Berg, 1'. W. (Iroot en J . H. Bakarbessy. 

— By den aanleg vau staatsspoorwegen op Java is, wegens 
ziekte, eervol ontslagen de opzichter 2c kl . A. W. Eijkelenboom. 

— Hij liet toezicht op de spoorwegdiensten en liet stoomwezen 
op .lava: 

B e n o e m d : tot spoorwegopz. le kl. de spoorwegopz. 2o kl . 
A. C. Bromm; tot spoorwegopz. 2e kl. de opz. 3e kl. hij do expl. 
van staatsspoorwegen op .lava, .1. I.. Zondag. 

Met ingang van I Maart is bij de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen benoemd tot adjunct-ingenieur 2e klasse, 
ter standplaats Utrecht, dhr .1. C. vau Reigersberg Versluijs, 
thans adspirant adjunct-ingenieur. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— A r c h i t e c t de r g e m e e n t e F o r w e r d c r u d e e l . 

Jaarwedde /'tiOO. Adres vóór 1 Maart aan het gemeentebestuur, 
waar de instructie, verkrijgbaar is. 

— A d s i s t o n t v o o r het g a s o n d e r z o e k hjj de ge-
nieentegusfubriiikcu te Rotterdam. Jaarwedde f 1000 u f 1600. 
Adres vóór 1 Mnart aan Burg. en Wotll. 

— C o n s t r u c t e u r aan eene machinefabriek, in staat zelf
standig te werken. Adres no. 458;i, Bureau A'. Roti. Ct. 

— T e e k e n a a r-c o n s t r u c t o u r op eene machinefabriek, 
op do hoogte vun machine- en ketelconstructie. Adres no. 80, 
hoekli. Joh. <1. Stomier Cz., Amsterdam. 

— T e e k e n a a r op ecu technisch bureau, geschikt tot het 
bezoeken van indiistrieden en fabrieken. Salaris naar bekwaamh. 
Adres lett. A., drukkerij .1. de Jong, Wijnstraat :)4, Rotterdam. 

— O p z i c h t e r do r g c m e e n t e w o rkon te Marum (Gron.). 
Jaarwedde 1150 plus 3 % der uitbestede werken. Adres voor 
1 Munrt aan den Burg. 

— B e k w a a m teo k e u a a r , goed knnnende detailleereu. 
Salaris naar bekwaamheid. Adres lett. 1'. A., Algem. Adv.-bur. 
\V. Meerkotter, lleerengrai'ht 335, Amsterdam. 

j Maatschappij 

tegen ichadc 

I>e l U J L ' L i l l L n i l L ' I J H van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20 Zut-
plien--Amsterdam , sjophiaplein—Rot
terdam. ZniilblaaküU Breda, Prinsen-
kade. 

Lage preuiü'n. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime piovisié'n. 

U O K l l K O O F M T A K K I S 
voor het slaan van Norton-Pijpwellen 

N D VERMEER, 
Lange Bagijnesiraat No 1 HAARLEM 

Attes ten ter inzage . 

L F. W. VOLCKE, Stad--Uurwerkmaker, 
F i r m a V O L C K E »V Z O M I N , 

Magazijn X A U R I T N K » DE 18a Fabriek U—18 P A R K S T R A A T 11-13, 
achter Bureau „V.\oi:ui..\xn"'. ingang Kazernestraat, ' • G R A V E X H A 0 I . 

Bekroond te "s-Gravenhage in ISliS eu 1S71 en le Londen in 1S7U niet (loud Zilveren Brons. 
Leveranciers van do Nederlandsche Staats- en llollaniUclie Spoorweg-Maatschappijen. 

Vervaardigers van gewone en cloc.trische Uurwerken, voor Torens, Post- en Telegraaf
kantoren en andere groote lokaliteiten. Hot vernieuwen vun oude Pendules, Console-, 
Speel- en andere Klokken met toepassing eener verbeterde constructie, liet aanleggen 
vun geleidingen voor electriHche Schellen en Telephones. 

KIDERLEN & Cw., Technisch Bureau, 
8 0 « # P W t t l //«•»»<#»»/•• *«« /< • . AMSTERDAM. 

o . , , i rt . » „ , . , / . „ , , . Solide afgewerkt. Economisch in gas-
ö t o e f c p o r t b a M i i o l ü i v i i . T e r D r u i k \ L a , g i n pr<j.. 

Goedkoopste drijfkracht in verbinding met gasmotoren, 
f l n u i n n n P r l O Gegarandeerd brandstofverbruik SOO grum per effec-
U U W d U I ! ö d ö . " i " l ' - K . Beste it.nrliP.ig voor t roosteren van 

cacao eesten v u n mout, drogen van stijfsel. 

Pampe's Distilleertoestelleo. ( ^ ' , , 
O l i e en V e e k o e l i n e r 

stsllatiei met gegarandeerd rendement. 
I I D I M . l . s H o u t e n Kiemse l i i jve i i . 
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AANBESTEDING.. 
Op W o e n s d a g 8tt F e b r . lH'Hi . 

«lee middags tc 3 ure, zal in het 
gebouw van de llaal*rluittitij rail 

HotttrltunHt, Miirnixstrnat te Am
sterdam, worden aanbesteed: 

H e t v e r b o u w e n v n n de 
S T O O -1 • B I I i E 1 . I A I$I {11•: l i 
v a n <-1 H K O I m E ; S V A X ' 
M O I ' T I ' . M a a n de E e r s t e 
P a r k s t r a a t bij den Staats
spoor weg te A m s t e r d a m , 
met de l everant i e v a n a l l e 
m a t e r i a l e n en a r b e i d s 
l o o n e n . 

Het bestek ia ad f O I O te ver
krijgen ter Stoomdrukkerij van ROE-
L O F F Z E N & IliiBNER, N. Z Voor-
bargwal no. 1ST te Amsterdam. 

Inlichtingen ({even de Architecten 
A. L & J . (i. VAX (iENDT. 

O p e i i l m i ' e 

AANBESTEDING 
door de I ereeninitio r o a r ##»-
e%% I itiri'iiilifte V, etui ing te 
Feijenourd en Hillesluis op JÏ7 Fe 
b r u a r i ISiMi, ilcs namiddag! ien 2 
ure, in het lokaal „BETHEL" aan de 
Rofestmat No. 29. 

Het ItOl W E X v a n een E V A X -
4 x K l . I N . A T I E I . O K A A I . met 
W 4 > X I X ' 4 » K X enz. a a n de 
O r n n j e b o o m s t r a a t . 

Gegadigden moeten behooren tot de 
Ned. llerv. Gen een te. 

Bt stekken en teekenirjr.it verkrijg
baar a f l . S O b i j GEBB. TÜINZINO, 
Toi rijstuin No. 12. 

Inlichtingen vnn 21 tot 27 Februari, 
van des voorin. 11 uur iot des nam. 1 
uur, .luiiki-rfrsnt-iraMt No. 49. 

Aanwijzing in loco i |i 24 Februari, 
des voormiddag* 11 ure 

De Architect, 

('. N. V A N POOR 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der gemeente ARNHEM, zullen 
Z a t e r d a g 7 .Maart IKiMi, 's voor-
middags 11'/» uur, in het openbaar 
ten Gcmeentehoize aanbesteden: 

BESTEK No. 11. 
I)e l e v e r i n g v a n gegoten- , 

gesmeed en g e t r o k k e n 
l . l / . K I t a a n v a k a a n w i j -
/.eis . g r a i n u n i m e r p a a l -
tjes, g r a s p e r k b o g e n en 
k e l d e r l u i k e n , i n twee 
perree len . 

Aanwijzing: Zaterdag 2!) Februari 

a.s., 's namiddag! l'/i ure aan het 
Bureau Gemeentewerken in de Kade-
straat, i.Iwaar alle weikdagen, tot den 
dag vóór de aanbesteding, van 10—12 
uur inlichtingen gegeven worden; bestek 
met gezi go'd insohrijvingsbPjet en 3 
teekeningen ü fl.— verkrijgbaar aan 
het bureau Gemeentewerken ten Ge-
meentuhuizc. 

O p e i i l m i ' o 

AANBESTEDM. 
BURG E MEESTER cn W E T H O U 

DERS van BOTTERDAM zijn voor-
nemena op V r i j d a g den ii M a a r t 
IS!M». des namiddag! te 1 uur, ten 
Randhuizc aldaar aan tc besteden: 

l o . H e t 9 I A K K X ' v a n den 
B O V K X I t O l \ V v a n eene 
H l S T I K l i K H l t l «. voor 
voetgangers over d e n 
P r o v e n i e r s s i n g e l . 

•ia. H e t I, i : V I; It l i \ v a n 
H O I T voor een r u s t i e k 
r a s t e r w e r k nabij de 
P a r k k a d e . 

Besteken voorwaarden, en teekening 
wat betreft bet le perceel, liggen op 
de gewone dagen en uren, ter kennis
neming op de Plaatoeltjk» Secretarie 

en in bet Stads-Timmerhuis te Rotter

dam, cn zijn tevens voor /' O..ÏO ver
krijgbaar bij WED. P . VAN WAES-
BEKGE ZOON, Boekdrukkers, Hout
tuin no. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
a.n gemeld Timmerhuis. De aanwij
zing in loco zal plaats hebben op 
Vrijdag den 28 Februari 1896, des 
voormiddag» te 11 uur. 

De insehrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des na
middag! één uur zijn ingeleverd in eene 
daarvoor aangewezen gesloten bus. gc-
plnatst ter Gemeente-Secretarie, afdee
ling Algemeene Zaken. 

BURGEMEESTER 
O o n d e r d n g den 5 
Raadhuis aldaar, bij ei 

en WETHOUDERS 
' l a a i t I S ' M J . ,1e 

ikele inschrijving, 

der gemeente BOSKOOP, zullen 
: middags ten twaalf ure in het 

A A N B E S T E D E N 
I ' K R I K U L 1. 

P J C B O K K L 2. 

P K B O I E I I 3. 

O 

O p e n t M u r e 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van ROTTERDAM zijn voorne-
incnsop Vri jdagden 4i M a a r t 1 K 1 M S , 

des namiddags te 1 uur, ten Riiailliuize 
aldaar a a n te besteden: 

Het D E M P E N v a n eene 
S I . O O T n a b i j het Aoorii-
eintte. 

Bestek en voorwaarden liggen op 
de gewone dagen en uren. ter Kennis
neming op de Plaatselijke Secretarie 

en in het Stads-Timmerhuis ie Botter

dam, en zijn tevens voor t'-.25 verkrijg
baar bij Wed. I'. VAN WAESBERGE 
ix Z O O N , Boekdrukkers, Houttuin 
No. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
iu loco zal plaats hebben op Zaterdag 
den 29 Februari 189(1, des voormid-
dags te 11 uur. 

De insehrijvingsbiljetten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus, geplaatst ter Gemeente-Secretarie, 
ul'ileeling Algemeene Zaken. 

SIMPLEX RIJWIELEN 
OPENING nieuwe Magazijn 

H a k k e r s t r a a t 58 , V K M I 1 , 1 1 . 
22 FEBRUARI 18911. 

Groote sort eer ing It ij n i e I e n. 
model 189(1, en onderdeelen voorradig 

o -

l » e h e r s t e l l i n g s w e r k e n en den wederop 
bonw v a n den T O I t l ' . V . 

H e t bouwen v a n een I t K A X D S I ' l I T K X -
1 1 1 ' I S met bergplaats voor l a n t i i a r n e n . 

H e t houwen v a n een A It It H S T . » X 'I' K X -
B E B O U W . 

De inschiijvingsbilji tten moeten den 5 Maart des morgens vóór e l f ure 
Ier Gemeente-Si cretin ie bezorgd zijn. 

De inschrijvingen kunnen zijn voor elk perceel nfzondeilijk of te zatnen voor: 
a. de perceelen 2 en 3; 
b. de perceelen 1 en 3 ; 
c. de pi rcoelen 1,2 cn 3. 
liet Bestek en Teekeningen zijn ter visie op de Secretarie der Gemeente , 

waar het Bestek tegen f JJ.— le verkrijg, n is. 
A a n w i j z i n g zal geschieden den 2b' Febi 'uuri en den 2 Maart lb'.Mt, des 

morgei! tusschen e l f en t w a a l f ure. 
Inlichlingen worden gegeven door den Architect L. BURGERS DIJK te Gouda. 

boskoop, 17 Febiusri 189li. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 

E . G. C. DE GROOT V A N EMBDEN. 
De Secretaris, 

N. .1. BOHOOREL, 

INDISCHE HOUTSOORTEN. 
Neder landsch-Indlsche H o u t s o o r t e n , geschikt voor waterbouwwerken 

en scheepsbouw, spoorwegwagons, blokken ter bestrating etc.--Proeven staan 
op aanvrage ten dienste. 

Nadere inlichtingen verstrekt H E T T E C H N I S C H B U R E A U 

V. i Duinstraat 103. 's-Gravenhage-A. Ph. v. d Ploeg, Civ. Ingenieur. 
Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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Groote letters worden berekend naar plaa -ruimte. 
Abonnementen voor advertentiün tegen lage urieven. 

A B O N N E M E X T S I ' R I J S per jaar voor het binnenland . . . . 
voor België, l>ij vooruitbetaling 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-lndiü en Transvaal, bij vooruittwialing. 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling 

< 

7 . 5 0 

1 0 . — A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S met plaat ƒ0.25, zond" P L A A T / o-'i 

A M E R I K A A N S C H E K U N S T . I als een villa gebouwd kon worden. De stijl van deze 
Wie eenigen tijd geleden in de Vereenigdc Staten huizen plegen de Amerikanen „Co/oiimf te noemen, 

van Amerika heeft doorgebracht en zich zijn verblijf j omdat 
aldaar ten nutte maakte, door goed uit zijn oogen goed 
te zien, zal hebben opgemerkt op hoe eigenaardige 
wijze de bouwkunst en de daarmede in verband 
staande versieringskunsten thans bezig zijn zich daar 
te ontwikkelen. 

Om tot dit besef tc komen, moet men echter zijn 
observatieterrein zoo ver mogelijk hebben uitgestrekt; 
het is niet genoeg alleen New-York te bezoeken cn 
b.v. een uitstapje naar de Xiagara tc maken, want 
New-Vork, in hoeveel opzichten het ook als een 
echt-Amerikaansche stad mag gelden, toont nog niet 
veel echt-Amerikaansche kunst. 

Dat zoo dikwijls een ongunstig oordcel over de 
architectuur der Vereenigde Staten wordt uitgesproken, 
vindt zijn oorzaak daarin, dat de criticus alleen New-
York bezocht heeft. Daardoor kreeg hij van de bouw
wijze, van de inrichting der gebouwen en van dc 
kunstnijverheid slechts een zeer onvoldoend beeld. 

Het zijn de hooge gebouwen vooral, die de aan
dacht van den Europeaan trekken; aan deze, be
trekkelijk zeldzame, bouwwerken schenkt hij meer 
opmerkzaamheid dan zij, als kunstvoortbrengselen 
beschouwd, wel verdienen; daardoor ziet hij de meer 
bescheiden bouwscheppingen, die juist de Ameri-
kaansche architectuur van hare gunstigste zijde doen 
kennen , veelal over het hoofd. 

De huizen der Amerikaansche groote steden zijn, 
wat aanleg betreft, overeenkomstig die, welke men 
in Kngeland ziet. Zij zijn meest van betrekkelijk jonge 
dagteekening. Maar het ontbreekt ook niet aan oudere 
bouwwerken, die men evenwel niet in de groote, 
maar in die kleine steden moet zoeken, welke reeds 
onder de Engelsche heerschappij in de vorige eeuw 
bestonden. Toen was er aan bouwterrein geen gebrek, 
en vandaar dat ieder huis op een afzonderlijk erf, 

IJ ontstond in een tijd toen dc Staten nog 
een Engelsche kolonie waren. Ken van de steden, 
waar deze architectuur bestudeerd kan worden, is 
Princeton, een hooggelegen plaats tusschen New-York 
cn Philadelphia. .Men gaat langs den Pennsylvania 
Railroad en komt dan in een klein, ouderwetsch 
stadje, met breede lanen, stil en zonder al de eigen
aardigheden, die aan een Amerikaansche stad nu 
eenmaal verbonden zijn. 

Princeton is een universiteitsstad ; daar is het ..Col
lege of New-fersey" gevestigd, dat in 1746 door den 
toenmaligen Koning van Engeland werd opgericht. 
De universiteit telt niet minder dan acht-en-twintig 
gebouwen, waarvan Nassau Hall het hoofdgebouw is. 
Aanvankelijk was dit gebouw, in 1754 voltooid, het 
eenige dat de Universiteit bezat. Thans dient het als 
museum voor paleontologie, terwijl de verschillende 
faculteiten nu over gebouwen van de nieuwste con
structie cn inrichting beschikken. 

De stijl der iSe eeuw toont zich hier als een soort 
van Louis X V I , maar eenvoudiger, men zou haast 
zeggen klassieker dan in Frankrijk. Korinthische ko
lommen zijn bij voorkeur overal aangebracht. Dc 
„Colonial"-huizen herinneren aan de villa's of liever 
buitenhuizen, die in de eerste jaren dezer eeuw hier-
te-lande gebouwd werden, en die men bv . nog in 
den omtrek van Haarlem ziet. Om het geheele ge
bouw, dat meestal slechts een, soms ook twee ver
diepingen heeft, loopt een klassieke lijst; kolommen 
of pilasters staan in het front. Soms zijn de gebouwen 
van gebakken steen, soms gepleisterd, ja soms ook 
van hout, zooals dit vroeger in Nederland ook wel 
voorkwam. Groen en wit zijn de kleuren, waarin het 
houtwerk geschilderd is. 

Toen de onafhankelijkheid der Staten erkend was, 
hield de „Colonial style'' op, en werden niet veel 
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o-
andcrs dan utiliteitsgebouwen meer opgetrokken. 'legen 
het midden dezer eeuw, toen de welvaart in Amerika 
op onverwachte wijze toenam, begon men de toen
malige Kuropeesche modes in de bouwkunst te volgen. 
De oudere straten van New-York, nog vóór den bur
geroorlog ontstaan, geven voorbeelden van deze 
quasi-Kuropecsche architectuur, die het slechtste werk 
onzer hedendaagsche speculatie-bouwers naar de kroon 
steekt. Alles onder één lijst, scheen toen het ideaal; 
versierselen van den twijfelachtigsten smaak deden 
opgang. Nu is dit in vele opzichten veranderd en 
verbeterd. 

De planverdeeling der Kngelsche huizen wordt nog 
altijd gevolgd. De trap ligt zoo centraal mogelijk in 
een aparte zaal, de hall, die 's winters verwarmd en 
'savonds verlicht is, en die evenals een kamer is ge
meubileerd. De kamers komen allen op dit vertrek of 
op de dit laatste dikwijls omgevende galerij uit. Schuif
deuren van ongewone breedte vervangen onze kamer
deuren. De verdiepingen zijn, evenals in Engeland, 
laag. doch de vertrekken groot; meubelen zijn slechts 
daar geplaatst waar zij noodig of gemakkelijk zijn. 
Lichte kleuren worden voor vloer, zoldering en be
hangsel gekozen. Alles ziet vriendelijk en behaaglijk. 
De indeeling der buitenhuizen is dezelfde als die wij 
beschreven; alleen zijn daar overal, waar dit nuttig 
is, veranda's aangebracht. Dikwijls zijn bij deze land
huizen dak en muren met shingles of houten leien be
spijkerd , wat wel pittoresk staat, doch waardoor het 
brandgevaar zeer toeneemt. 

Her is eigenaardig dat zelfs de huizen der rijkste 
Amerikanen , hoe prachtig ingericht zij overigens 
mogen wezen, toch slechts betrekkelijk bescheiden 
afmetingen hebben. Paleizen, in de beteekenis die wij 
daaraan hechten, vindt men in Amerika niet. Groote 
gebouwen worden slechts als reclame gemaakt; zij 
dienen voor kantoren, magazijnen, dagbladbureaus, 
schouwburgen en dei gelijken en vallen meer in het 
oog dan de openbare monumenten. 

Zooals wij reeds zeiden, behooren de huizen met 
vijftien verdiepingen tot de uitzonderingen en dit zal 
wel zoo blijven, omdat thans overal het overschrijden 
van een bepaalde hoogte bij het bouwen verboden 
wordt. 

Alles is in Amerika practisch; zelfs de grootste 
gebouwen laten, wat doeltreffendheid van inrichting 
en comfort betreft, niets te wenschen over. In de 
schouwburgen kan ieder toeschouwer goed zien en 
hooren, in de magazijnen gaat gemakkelijke schikking 
der goederen met volkomen veiligheid gepaard, in 
de hotels is tie hoogste mate van comfort, die men 
zich denken kan, aangebracht. 

De nieuwere Amerikaansche architectuur vereenigt 
practische bruikbaarheid met smaakvolle vormen. Deze 
vormen, vroeger meest aan de Grieksche tempels of 
de Italiaansche Renaissance paleizen ontleend, zoekt 
men in de laatste jaren bij voorkeur in Zuid-Frankrijk, 
waar de Romaansche stijl zulke eigenaardige werken 
schiep. Richardson, die Trinity-Church te Boston 

het voorbeeld, dat thans voor 
als voor geestelijke gebouwen, 
Boston en in de steden van het 

blijft men 

bouwde, gaf hier 
wereldlijke, zoowel 
vooral te Chicago, 
westen wordt nagevolgd. Te New-York 
meer aan de Renaissance vasthouden. 

Het zijn vooral de Amerikaanseh-Romaansehe ge
bouwen, die van een oorspronkelijke opvatting blijk 
geven. Indien zij soms een ietwat somberen indruk 
maken, dan komt dit omdat de donkere, violet-bruine 
zandsteen, die veel als materiaal gebruikt wordt, 
geen vroolijk effect maakt. Als een eigenaardigheid 

der navolgers van Richardson moet genoemd worden 
hun voorkeur voor rustiekwerk en eenvoudige, haast 
aan de vestingbouwkundc herinnerende vormen. Sinds 
op het Damrak een soortgelijk gebouw is verrezen , 
kunnen de .Amsterdammers zich van dezen trant een 
voorstelling maken. De Amerikaansche gebouwen zijn 
echter forscher opgevat, waartoe het rustiekwerk veel 
bijdraagt. 

Langzamerhand begint zich een bepaald Ameri
kaansche stijl in de Verecnigde Staten te vormen, 
niet slechts wat de bouwkunst, maar ook wat de 
kunstnijverheid betreft. Men heeft er, in Europa, geen 
begrip van, op welke groote hoogte de Amerikaansche 
kunstnijverheid reeds gekomen is. En toch, zij staat 
pas aan het begin van haar ontwikkeling, terwijl zij 
aanhoudend vooruitgaat. 

Alle Amerikaansche kunst nijverheidsvoortbrengselen 
hebben hun eigenaardig karakter; zij zijn practisch 
cn artistiek tevens, en uitsluitend met het oog op 
Amerikaansche gewoonten gemaakt. Alle .Amerikaan
sche kunstnijverheidsvoortbrengselen zijn enorm duur, 
waartoe de hooge Iconen, maar niet minder de hooge 
invoerrechten bijdragen. Maar Amerika heeft misschien 
meer rijke lieden dan de geheele overige wereld en 
zoo hebben de kunstnijveren een goede clientèle. 
Haa>t nimmer zenden zij iets naar Europa, omdat 
zij wel weten, dat daar voor hun werk toch geen 
aftrek- te vinden is. 

De Amerikaansche kunstnijverheid >taat in de 
nauwste betrekking tot de architectuur. Evenals deze-
zorgt zij eerst voor practische bruikbaarheid en pas 
daarna voor versiering. De schoonheid schuilt in de 
doelmatigheid. Dat op deze wijze langzamerhand een 
bepaalde stijl is ontstaan, kan niemand verwonderen. 

De meubelmakers vinden in Amerika een zeer ruim 
veld voor hun werkzaamheid , want het zijn niet slechts 
meubelen in den eigenlijken zin, die van hen gevraagd 
worden, doch ook deuren, lambrizeeringen en andere 
betimmeringen. De groote rijkdom aan de voortreffe
lijkste en meest verschillende houtsoorten, die de Ver
ecnigde Staten bezitten, komt hiervoor uitmuntend 

! te stade. Wat technische uitvoering betreft, staat het 
meubelmakerswcrk der Amerikanen nog hooger dan 
dat der Kranschen. 

Kasten, zooals wij die in onze meubelwinkels zien . zijn 
in Amerika niet in gebruik ; ieder huis heeft overal vaste 
kasten, die daar gemaakt worden, waar zij het meeste 
gemak kunnen opleveren. Daarentegen worden stoelen 
op geheel andere wijze gemaakt en gebruikt dan bij 
ons. Naar stijl wordt niet gevraagd, maar wel naar 
gemak voor den gebruiker. Deze zucht naar comfort 
heeft allerlei nieuwe stoelvormen doen bedenken, die 
heel wat origineeler zijn dan onze „Henri II, Louis X V 
of hoe zij heeten mogen, en die uitmuntend bij de 
hedendaagsche zeden passen. 

Lambrizeeringen zijn in Amerika algemeen. In de 
hall der nieuwere huizen worden die van marmer ge
maakt; de muurbckleeding is verder dikwijls ten deele 
in glasmozaïek uitgevoerd. Vooral bij avondverlich
ting geelt dit een rijk effect. 

In de kamers zijn de wanden boven de lambrizee
ringen in lichte kleuren behandeld, hetzij dat schilder
werk dan wel behangselpapier gebezigd is. Eene fries 
sluit de wanden af en geeft een overgang naar het 
plafond, dat ook veelal in lichte tinten met een dessin 
is versierd. 

Vooral van de schoorsteenen wordt werk gemaakt. 
Zij zijn altijd als open haarden, waarin wezenlijk ge
stookt kan worden, gevormd. Een eenigszins vreemden 
indruk maakt het, dat zij dikwijls van donkerroode 
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steen zijn gemetseld, die in het gezicht gebleven is. 
Overal wordt thans in Amerika clectrisch licht ge

bruikt; de gloeilampjes zijn algemeen in zwang. Maar 
terwijl de Europeanen niets beters te doen wisten, dan 
hunne gasornementcn voor electrisch licht te laten in
richten , hebben de Amerikanen van de nieuwe ver-
lichtingswijze ook voor het bereiken van artistiek effect 
partij getrokken, / i j begrepen , dat kronen en wand-
armen nu geen zin meer hadden en plaatsten daarom 
de gloeilampjes hetzij in bouquetten onmiddellijk tegen 
het plafond , of boven de deuren. Maar hoe zij ook 
geplaatst zijn, steeds is gezorgd, dat men niet on
middellijk in het heldere licht ziet, doch door schermen 
van gekleurd glas. Deze schermen hebben de meest 
verschillende gedaanten. 

Het glas, dat men voor deze schermen gebruikt, 
laat wel licht door, maar is toch niet doorzichtig. 
Het wordt in allerlei kleuren gemaakt en ook veel 
voor glasmozaïeken gebruikt, die in schoonheid van 
effect met de beste gebrande glazen wedijveren en die-
vooral in trapportaal- en bovenlichtvensters gebruikt 
worden. De ornementale teekeningen dezer vensters 
zijn meest onmiddellijk op de natuur geïnspireerd. 

Een dergelijke naturalistische opvatting treft men 
ook aan bij het zilverwerk van Tiffany en Co., dat 
reeds een wereldvermaardheid bezit. Het zilver is op 
het oogenblik in de Yeiecnigde Staten zeer goedkoop 
en zoo is het daar mogelijk dit metaal voor allerlei 
doeleinden aan te wenden . die men in Europa vreemd 
zou vinden. In de kunst van drijven staan de Ame
rikanen thans bovenaan ; zij kopieeren hun modellen 
niet, zooals wij, naar de 16e en I 7e eeuw, doch scheppen 
geheel onafhankelijk. Het is juist deze oorspronkelijk
heid, waardoor het werk ook in Europa nu zoo ge
zocht is. dat Tiffany nu reeds te Parijs en Londen 
goedbeklante magazijnen heeft geopend. 

Dat men in Europa bij Amerika op velerlei gebied j 

deze 
, dan 
aan-
ver-

schijnt men tc mogen lezen, dat deze hoofdambtenaar 
den loop der zaak verdedigt, omdat dit zijn plicht is, 
maar dat hij eigenlijk op het standpunt der bestrijders 
staat. Het aangevoerde door den heer Huygen kan 
hij „voor een deel onderschrijven". Daarna maakt hij 
zich van de zaak met een Jantje van Leiden af, door 
er op te wijzen, dat het bestek, hoe slecht dan ook, 
toch nog inschrijvers heeft gelokt, waaronder van 
erkend soliede firma's. Hij zegt ten slotte, dat 
bestekvorm „niet anders beschouwd moet worden 
als een publieke uitnoodiging tot allen, die tot 
biedingen geneigd zijn, ter voorkoming van 
wijten enz." 

Hierbij had nog gevoegd kunnen worden, dat men 
reeds blij mocht zijn, dat deze uitnoodiging publiek 
was, terwijl, in vroegere gevallen, de bestelling een
voudig hier of daar, liefst in het buitenland, soms 
ook binnen de gemeente geschiedde. Maar deze bij
voeging is-achterwege gebleven, vermoedelijk omdat 
de tegenstanders dan zouden opmerken , dat de geheele 
publieke aanbesteding . . . . een wassen neus was. 

Het is van een directeur der openbare werken niet 
te verlangen. dat hij zooveel kennis en ervaring van 
verwarming in het algemeen zal hebben, om een aan 
alle eischen voldoend plan met bestek voor de ver
warming van een gebouw van beteekenis op te maken , 
waarnaar een serieuze inschrijving zal plaats hebben. 
Maar wel is het van hem te vorderen , dat hij althans 
eene keuze doet tusschen tie verschillende systemen, 
waarnaar eene verwarming plaats kan vinden. Dit nu 
was in het bestek, waarover de strijd loopt, niet ge
schild , en hierop werd, onzes inziens terecht, aan
merking gemaakt. Welken indruk zou het maken, als 
de Gemeente eens een aanbesteding hield van een 
gebouw en dan niet eens tie materialen aangaf. waaruit 
zij wilde, dat het zou worden opgetrokken? 

Ware. in de dagbladen, eene advertentie geplaatst 
it men in l'.uropa bij .AmeriKa op v cierici g.uieu ,.. ^ ° • 
achter staat is algemeen bekend. Tot dusver waarbij aanbiedingen werden gevraagd voor het ver-
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meende men evenwel dat dit alleen betrekking had op 
de nijverheid als zoodanig Maar het kan voor geen 
onpartijdige verborgen blijven, dat ook in de kunst
nijverheid de Nieuwe Wereld hard op weg is <>m de 
Oude de baas te worden. 

Als vaststaande mag worden aangenomen, dat het 
in het bijzonder de onzinnige navolging der historische 
stijlen geweest is, die ons ten achteren heeft gebracht. 
Onze vroegere kunst wordt zoodoende een last, een 
knellende band , dien het jonge Amerika nooit gekend 
heeft 

D E A M S T E R D A M S C H E „ A A N B E S T E D I N G " . 
Toen wij, in ons nummer van S februari, het stuk 

van den heer II. I. Wolter , te Amersfoort, plaatsten , 
dat bijzonderheden inhield betreffende een door de 
gemeente Amsterdam gehouden „aanbesteding" wegens 
het leveren en plaatsen van eene verwarmingsinrichting 
voor het Centraal Telcphoongcbouw, hebben wij ons 
van commentaren onthouden. Ook het door den heer 
C A , Huygen naar aanleiding van dit stuk geschrevene 
meenden wij onbesproken te moeten laten, zoolang 
de gemeente Amsterdam zich niet tegen de haar 
aanvallenden verdedigd had. 

Thans is echter de Directeur der publieke werken 
een lans voor het goed recht der hoofdstad in deze 
komen breken, cn kan men de questie bespreken, 
zonder, zij het ook onwillekeurig, partijdig te worden. 

Iede.r, die de tot dusver te dezer zake gewisselde 
stukken met aandacht gelezen heeft, zal tot de over
tuiging komen, dat de verdediging van den Directeur 
al bijzonder zwak is. | a , tusschen de regels door 

warmen van het telcphoongcbouw, onder vermelding, 
dat van den I lirecteur der openbare werken de ver-
eischte gegevens en inlichtingen konden verkregen 
worden, de zaak was gezond geweest. De gegadigden 
hadden dan vooraf kunnen te weten komen, tereik 
systeem g.-uvnscht werd, en zoodoende zouden hunne 
aanbiedingen gelijksoortige grootheden geweest zijn, 
waarvan vergelijking mogelijk was. 

De thans door openbare „aanbesteding" verkregen 
resultaten . waarbij de hoogste inschrijver het dubbele 
van het door den laagsten gevorderde vroeg, wettigen 
het vermoeden, dat de inschrijvingsbiljetten te onge-
lijk-oortig geweest zijn, tlan dat een onpartijdige ver
gelijking kon plaats vintien 

Nu is eene keuze gedaan en daarbij is het eigen
aardig . tlat die viel op eene Amsterdamsche firma, 
van wier biljet, naar de heer Wolter constateerde, 
op tie „aanbesteding" door den Wethouder voor de 
publieke werken was medegedeeld, tlat het, als zijnde 
ongezegeld, niet in aanmerking zou genomen worden. 

Gedachtig aan de uitspraak, dat het goed is ook 
zelfs tien schijn des kwaads te vermijden, had het 
Gemeentebestuur zich van deze keuze moeten ont
houden. De overwegingen, tlat de thans gekozen firma 
herhaalde malen tot volkomen tevredenheid van dat 
Gemeentebestuur was werkzaam geweest en dat het 
wenschelijk was, met het oog op werkverschaffing, 
de opdracht le Amsterdam te geven, kunnen hier, 
naar onze meening, niet als verontschuldiging gelden. 

Was men met het werk van den heer De Koster 
zi'ió ingenomen, dat men meende hem ook nu te 
moeten bezigen, welnu, tlan had de „aanbesteding" 

O -
67 



Oi-

O -

anders clan utiliteitsgebouwen meer opgetrokken. Tegen 
het midden dezer eeuw. toen de welvaart in Amerika 
op onverwachte wijze toenam, begon men de toen
malige Kuropceschc modes in de bouwkunst te volgen. 
De oudere straten van New-York. nog vóór den bur
geroorlog ontstaan, geven voorbeelden van deze 
quasi-Europeesche architectuur, die het slechtste werk 
onzer hedendaagsche speculatiebouwers naar de kroon 
steekt. Alles onder één lijst, scheen toen het ideaal; 
versierselen van den twijfelachtigsten smaak deden 
opgang. Nu is dit in vele opzichten veranderd en 
verbeterd. 

De planverdeeling der Engelsche huizen wordt nog 
altijd gevolgd. De trap ligt zoo centraal mogelijk in 
een aparte zaal, dc hall, die 's winters verwarmd en 
'savonds verlicht is, en die evenals een kamer is ge
meubileerd. De kamers komen allen op dit vertrek of 
op de cl it laatste dikwijls omgevende galerij uit. Schuif
deuren van ongewone breedte vervangen onze kamer
deuren. De verdiepingen zijn, evenals in Engeland, 
laag, doch de vertrekken groot; meubelen zijn slechts 
daar geplaatst waar zij noodig of gemakkelijk zijn. 
Lichte kleuren worden voor vloer, zoldering en be
hangsel gekozen. Alles ziet vriendelijk en behaaglijk. 
De indeeling der buitenhuizen is dezelfde als die wij 
beschreven; alleen zijn daar overal, waar dit nuttig 
is, veranda's aangebracht. Dikwijls zijn bij deze land
huizen dak en muren met shingles of houten leien be
spijkerd, wat wel pittoresk staat, doch waardoor het 
brandgevaar zeer toeneemt. 

Het is eigenaardig dat zelfs de huizen tier rijkste 
Amerikanen, hoe prachtig ingericht zij overigens 
mogen wezen, toch slechts betrekkelijk bescheiden 
afmetingen hebben. Paleizen, in de beteekenis die wij 
daaraan hechten, vindt men in Amerika niet. Groote 
gebouwen worden slechts als reclame gemaakt; zij 
dienen voor kantoren, magazijnen, dagbladbureaus, 
schouwburgen en dergelijken en vallen meer in het 
oog dan de openbare monumenten. 

Zooals wij reeds zeiden, behooren de huizen met 
vijftien verdiepingen tot de uitzonderingen en dit zal 
wel zoo blijven, omdat thans overal het overschrijden 
van een bepaalde hoogte bij het bouwen verboden 
wordt. 

Alles is in Amerika practisch; zelfs de grootste 
gebouwen laten, wat doeltreffendheid van inrichting 
en comfort betreft, niets te wenschen over. In de 
schouwburgen kan ieder toeschouwer goed zien en 
hooren. in de magazijnen gaat gemakkelijke schikking 
der goederen met volkomen veiligheid gepaard, in 
de hotels is de hoogste mate van comfort, die men 
zich denken kan , aangebracht. 

De nieuwere Amerikaansche architectuur vereenigt 
practische bruikbaarheid met smaakvolle vormen. Deze 
vormen, vroeger meest aan de Grieksche tempels of 
de Italiaansche Renaissance paleizen ontleend, zoekt 
men in de laatste jaren bij voorkeur in Zuid-Frankrijk, 
waar de Romaansche stijl zulke eigenaardige werken 
schiep, Richardson, die Trinity-Church te Boston 
bouwde, gaf hier het voorbeeld, dat thans voor 
wereldlijke, zoowel als voor geestelijke gebouwen, 
vooral te Chicago, Boston en in de steden van het 
westen wordt nagevolgd. Te New-York blijft men 
meer aan de Renaissance vasthouden. 

Het zijn vooral de Amerikaanseh-Romaansehe ge
bouwen , die van een oorspronkelijke opvatting blijk 
geven. Indien zij soms een ietwat somberen indruk 
maken, dan komt dit omdat de donkere, violet-bruine 
zandsteen, die veel als materiaal gebruikt wordt, 
geen vroolijk effect maakt. Als een eigenaardigheid 

der navolgers van Richardson moet genoemd worden 
hun voorkeur voor rustiekwerk en eenvoudige, haast 
aan de vestingbouwkundc herinnerende vormen. Sinds 
op het Damrak een soortgelijk gebouw is verrezen, 
kunnen de Amsterdammers zich van dezen trant een 
voorstelling maken. De Amerikaansche gebouwen zijn 
echter forscher opgevat, waartoe het rustiekwerk veel 
bijdraagt. 

Langzamerhand begint zich een bep.tald Ameri
kaansche stijl in de Vereenigde Staten te vormen, 
niet slechts wat de bouwkunst, maar ook wat de 
kunstnijverheid betrelt. .Men heeft er, in Europa, geen 
begrip van, op welke groote hoogte de Amerikaansche 
kunstnijverheid reeds gekomen is. En toch, zij staat 
pas aan het begin van haar ontwikkeling, terwijl zij 
aanhoudend vooruitgaat. 

Alle Amerikaansche kunst nijverheidsvoortbrengselen 
hebben hun eigenaardig karakter; zij zijn practisch 
en artistiek tevens, en uitsluitend niet het oog op 
Amerikaansche gewoonten gemaakt. Alle Amerikaan
sche kunstnijverheidsvoortbrengselen zijn enorm duur, 
waartoe de hooge loonen, maar niet minder de hooge 
invoerrechten bijdragen. Maar Amerika heeft misschien 
meer rijke lieden dan de geheele overige wereld en 
zoo hebben de kunstnijveren een goede clientèle. 
Haast nimmer zenden zij iets naar Europa, omdat 
zij wel weten, dat daar voor hun werk toch geen 
aftrek te vinden is. 

De Amerikaansche kunstnijverheid staat in de 
nauwste betrekking tot de architectuur. Evenals deze-
zorgt zij eerst voor practische bruikbaarheid en pas 
daarna voor versiering. De schoonheid schuilt in de 
doelmatigheid. Dat op deze wijze langzamerhand een 
bepaalde stijl is ontstaan, kan niemand verwonderen. 

De meubelmakers vinden in Amerika een zeer ruim 
veld voor hun werkzaamheid , want het zijn niet slechts 
meubelen in den eigenlijken zin, die van hen gevraagd 
worden, doch ook deuren, lambrizeeringen en andere 

; betimmeringen. De groote rijkdom aan de voortrelïe-
| lijkste en meest verschillende houtsoorten, die de Ver
eenigde Staten bezitten, komt hiervoor uitmuntend 
te stade. Wat technische uitvoering betreft, staat het 
meubelmakerswcrk der Amerikanen nog hooger dan 
dat der Franschen. 

Kasten, zooals wij die in onze meubelwinkels zien, zijn 
in .Amerika niet in gebruik ; ieder huis heeft overal vaste 
kasten, die daar gemaakt worden, waar zij het meeste 
gemak kunnen opleveren. Daarentegen worden stoelen 
op geheel andere wijze gemaakt en gebruikt dan bij 
ons. Naar stijl wordt niet gevraagd, maar wel naar 
gemak voor den gebruiker. Deze zucht naar comfort 

I heeft allerlei nieuwe stoelvormen doen bedenken, die 
heel wat origineeler zijn dan onze ,,Henri II, Louis X V " ' 
of hoe zij heeten mogen, en die uitmuntend bij de 
hedendaagsche zeden passen. 

Lambrizeeringen zijn in Amerika algemeen. In de 
hall der nieuwere huizen worden die van marmer ge
maakt; de muurbeklecding is verder dikwijls ten deele 
in glasmozaïek uitgevoerd. Vooral bij avondverlich
ting geelt dit een rijk effect. 

In de kaniers zijn de wanden boven de lambrizee
ringen in lichte kleuren behandeld, hetzij dat schilder
werk dan wel behangselpapier gebezigd is. Eene fries 
sluit de wanden af en geeft een overgang naar het 
plafond, dat ook veelal in lichte tinten met een dessin 
is versierd. 

Vooral van de schoorsteenen wordt werk gemaakt. 
Zij zijn altijd als open haarden, waarin wezenlijk ge
stookt kan worden, gevormd. Een eenigszins vreemden 
indruk maakt het, dat zij dikwijls van donkerroode 
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steen zijn gemetseld, die in het gezicht gebleven is. 
Overal wordt thans in Amerika electrisch licht ge

bruikt; de gloeilampjes zijn algemeen in zwang. Maar 
terwijl de Europeanen niets beters te doen wisten, dan 
hunne gasornementcn voor electrisch licht te laten in
richten , hebben de Amerikanen van de nieuwe ver-
lichtingswijze ook voor het bereiken van artistiek effect 
partij getrokken. Zij begrepen, dat kronen cn wand-
armen nu geen zin meer hadden en plaatsten daarom 
de gloeilampjes hetzij in bouquetten onmiddellijk tegen 
het plafond, of boven de deuren. Maar hoe zij ook 
geplaatst zijn, steeds is gezorgd, dat men niet on
middellijk in het heldere licht ziet, doch door schermen 
van gekleurd glas. Deze schermen hebben de meest 
verschillende gedaanten. 

Het glas. dat men voor deze schermen gebruikt, 
laat wel licht door, maar is toch niet doorzichtig. 
Het wordt in allerlei kleuren gemaakt en ook veel 
voor glasmozaïeken gebruikt, die in schoonheid van 
effect met de beste gebrande glazen wedijveren en die-
vooral in trapportaal- en bovenlichtvensters gebruikt 
worden. De omementale teekeningen dezer vensters 
zijn meest onmiddellijk op de natuur geïnspireerd. 

Ken dergelijke naturalistische opvatting treft men 
ook aan bij het zilverwerk van Tiffany en Co., dat 
reeds een wereldvermaardheid bezit. Het zilver is op 
het oogenblik in de Veieenigde Staten zeer goedkoop 
en zoo is het daar mogelijk tlit metaal voor allerlei 
doeleinden aan te wenden, die men in Europa vreemd 
zou vinden. In de kunst van drijven staan de Ame
rikanen thans bovenaan; zij kopieeren hun modellen 
niet, zooals wij, naar de 16e en l -e eeuw, doch scheppen 
geheel onafhankelijk. Het is juist deze oorspronkelijk
heid, waardoor het werk ook in Europa nu zoo ge
zocht is. dat Tiffany nu reeds te Parijs en Londen 
goedbeklante magazijnen heeft geopend. 

I lat men in Europa bij Amerika op velerlei gebied 
ten achter staat, is algemeen bekend. 'Tot dusver 

schijnt men te mogen lezen, dat deze hoofdambtenaaJ 
den loop der zaak verdedigt, omdat dit zijn plicht is, 
maar dat hij eigenlijk op het standpunt der bestrijders 
staat. Het aangevoerde door den heer Huygen kan 
hij „voor een deel onderschrijven". Daarna maakt hij 
zich van de zaak met een Jantje van Leiden af, door 
er op te wijzen, dat het bestek, hoe slecht clan ook, 
toch nog inschrijvers heeft gelokt, waaronder van 
erkend soliede firma's. Hij zegt ten slotte, dat deze 
bestekvorm „niet anders beschouwd moet worden , dan 
als een publieke uitnoodiging tot allen, die tot aan
biedingen geneigd zijn, ter voorkoming van ver
wijten enz." 

Hierbij had nog gevoegd kunnen worden, dat men 
reeds blij mocht zijn, dat deze uitnoodiging publiek 
was, terwijl, in vroegere gevallen, de bestelling een
voudig hier of daar, liefst in het buitenland, soms 
ook binnen de gemeente geschiedde. Maar deze bij
voeging is-achterwege gebleven, vermoedelijk omdat 
de tegenstanders dan zouden opmerken , dat de geheele 
publieke aanbesteding . . . . een wassen neus was. 

Het is van een directeur der openbare werken niet 
te verlangen. dat hij zooveel kennis en ervaring van 
verwarming in het algemeen zal hebben, om een aan 
alle eischen voldoend plan niet bestek voor de ver
warming van een gebouw van beteekenis op te maken . 
waarnaar een serieuze inschrijving zal plaats hebben. 
Maar wel is het van hem te vorderen , dat hij althans 
eene keuze doet tusschen de verschillende systemen, 
waarnaar eene verwarming plaats kan vinden. Dit nu 
was in het bestek, waarover de strijd loopt, niet ge
schied , en hierop werd, onzes inziens terecht, aan
merking gemaakt. Welken indruk zou het maken , als 
de (iemeente eens een aanbesteding hield van een 
gebouw en dan niet eens de materialen aangaf, waaruit 
zij wilde, tlat' het zou worden opgetrokken? 

Ware, in de dagbladen, eene advertentie geplaatst , 
waarbij aanbiedingen werden gevraagd voor het ver

ten achter staat, is a gemeen bcKeno. 1 ot ousvci waaiu.j <""""-"•"&--•• » ° , . . . 
meende men evenwel dat dit alleen betrekking had op warmen van het telcphoongcbouw, onder vermelding 
de nijverheid als zoodanig Maar het kan voor geen I 
onpartijdige verborgen blijven, dat ook in de kunst
nijverheid de Nieuwe Wereld hard op weg is om de-
Oude de baas te worden 

Als vaststaande mag worden aangenomen, dat het 
in het bijzonder de onzinnige navolging der historische 
stijlen geweest is, die ons ten achteren heeft gebracht. 
()nze vroegere kunst wordt zoodoende een last, een 
knellende band . dien het jonge Amerika nooit gekend 
heeft 

I IK U1S I I- R D A M S C H I „ A A N B I S I KDIXi i". 
'Toen wij, in ons nummer van 8 Februari, het stuk 

van den heer II. J. Wolter, te Amersfoort, plaatsten , 
dat bijzonderheden inhield betreffende een door de 
gemeente Amsterdam gehouden „aanbesteding'' wegens 
het leveren en plaatsen van eene verwarmingsinrichting 
voor het Centraal Telcphoongcbouw, hebben wij ons 
van commentaren onthouden. Ook het door den heer 
C A . Huygen naar aanleiding van dit stuk geschrevene 
meenden wij onbesproken te moeten laten, zoolang 
de gemeente Amsterdam zich niet tegen de haar 
aanvallenden verdedigd had. 

Thans is echter de Directeur der publieke werken 
een lans voor het goed recht der hoofdstad in deze 
komen breken, cn kan men de questie bespreken, 
zonder, zij het ook onwillekeurig, partijdig te worden, 

Ieder, die de tot dusver te dezer zake gewisselde 
stukken met aandacht gelezen heeft, zal tot de over
tuiging komen, dat de verdediging van den Directeur 
al bijzonder zwak is. Ja , tusschen de regels door 

— * ' " ' ~ - £ O 

dat van den Directeur der openbare werken de ver-
eischte gegevens en inlichtingen konden verkregen 
worden, de zaak was gezond geweest. De gegadigden 
hadden dan vooraf kunnen te weten komen, welk 
systeem giwcnscht werd, en zoodoende zouden hunne 
aanbiedingen gelijksoortige grootheden geweest zijn, 
waarvan vergelijking mogelijk was. 

De thans door openbare „aanbesteding" verkregen 
resultaten , waarbij de hoogste inschrijver het dubbele 
van het door den laagsten gevorderde vroeg, wettigen 
het vermoeden, dat de inschrijvingsbiljetten te onge-
lijk-oortig geweest zijn, dan dat een onpartijdige ver
gelijking kon plaats vinden 

Nu is eene keuze gedaan en daarbij is het eigen
aardig, dat die viel op eene .Amsterdamsche firma, 
van wier biljet, naar de heer Wolter constateerde, 
op de „aanbesteding" door den Wethouder voor de 
publieke werken was medegedeeld, dat het, als zijnde 
ongezegeld , niet in aanmerking zou genomen worden. 

Gedachtig aan de uitspraak, dat het goed is ook 
zelfs den schijn ties kwaads te vermijden, had het 
Gemeentebestuur zich van deze keuze moeten ont
houden. De overwegingen, dat de thans gekozen firma 
herhaalde malen tot volkomen tevredenheid van dat 
Gemeentebestuur was werkzaam geweest en dat het 
wenschelijk was, met het oog op werkverschaffing, 
de opdracht te Amsterdam te geven, kunnen hier, 
naar onze meening, niet als verontschuldiging gelden. 

Was men met het werk van den heer De Koster 
zóó ingenomen, dat men meende hem ook nu te 
moeten bezigen, welnu, tlan had de „aanbesteding" 
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geheel achterwege kunnen blijven en had men zich 
onmiddellijk tot hem kunnen wenden. Wilde men te 
Amsterdam het werk houden en daarom niet-Amster-
damsche firma's uitsluiten (een protectiesysteem dat in 
den tegenwoordigen ( ïcmeenteraad vele voorstanders 
telt) dan had de billijkheid medegebracht, dit aan
stonds kenbaar te maken, opdat veel onnoodige 
teleurstelling vermeden werd. 

Wij zijn het volkomen met den heer Wolter eens, 
dat het Gemeentebestuur van Amsterdam, ziende, 
naar aanleiding der ingekomen biljetten, dat de wijze 
van aanbesteding niet cle juiste geweest was, beter 
gedaan zou hebben, tot een herbesteding met voor
geschreven systeem en inrichting over te gaan. 

De tijd, die nu tusschen „aanbesteding" en toe
wijzing verloopen is, was ruim voldoende geweest, 
om het noodige voor een dergelijke herbesteding in 
orde tc maken, cn daarmede een voor alle partijen 
bevredigend resultaat te bereiken. 

Het is nu maar te hopen, dat de openbare be
spreking van dit geval er toe leiden moge, dat voor 
den vervolge een betere weg worde bewandeld. 

IXGKZt ) X D K X S T U K K E N ' . 

ToONEELDECOKATIES. 

Aau den heer Redacteur van „De Opmerker." 

Ongetwijfeld zal zal ieder decorateur, die de laatste 
blad gelezen heeft, met sympathie 

zijn vak en zijn werk hebben 
nummers van uw 
de beoordeeling v 
ontvangen. 

In uw verslag over de Kunstnijverheidstentoonstel-
ling te Haarlem krijgt de heer Sommer, de eenige 
tooneelschilder, die hier exposeerde, een geduchte 
veeg uit de pan. Kn zijne niet-vertegenwoordigde col
lega's kunnen daarvan tegelijkertijd profiteered Als 
ware dit nu niet genoeg, geeft uw volgend nummer 
eene beschouwing „over het maken van tooneeldeco-
raties", die op zijn zachtst gesproken bij uitstek op
pervlakkig is. Sta mij toe eenige uitdrukkingen van 
uwen verslaggever te herhalen. Van tien heer Sommer 
heet het: „Hij volgt het oude recept, neemt een 
paar overbekende motieven, werkt die uit, zoo goed 
en zoo kwaad als het gaat, en het decor is klaar", 
— zeer vereerend! „ D e studie van de historische 
stijlen heeft hem geene slapclooze nachten bezorgd.'' 

Over het al of niet mogen slapen na een "dag 
van arbeid zal ik den schrijver niet lastig vallen. Mei 
hetzelfde recht zou ik kunnen zeggen, dat schrijver 
geene slapeloozc nachten heeft doorgebracht in het 
zoeken naar bewijzen voor zijn gezegde. Ieder, die 
dc tentoonstelling bezocht heeft, zal, hoop ik, moeten 
toestemmen dat het toonecl uit de 3e acte van Lohen
grin niet als zoodanig bewijs kan aangevoerd worden. 

Uw laatste stuk geeft eene beschrijving van de 
wijze, waarop de decorateur werkt. En juist diezelfde 
teekening voor de 3c akte van Lohengrin geeft mijns 
inziens zijnen arbeid vrij nauwkeurig weer. Daarbij 
is getracht zoo nauwkeurig mogelijk, en tevens zoo 
uitvoerig mogelijk, te handelen, d. w. z. z ó ó , dat de 
perken der uiterste zuinigheid cn eenvoudigheid niet 
overschreden worden. Immers, men mag die perken 
niet te buiten gaan of de directie is niet zonder grond 
bevreesd dat zij hare kosten niet goed zal maken. 
Aan deze eischen van decoratieven, van historischen 
en van economischen aard trachtte dit schetsje te-
voldoen. 

Dat uw verslaggever zijne lezers zoo maar naar 
Dresden en Parijs verwijst om zijne uitspraak te 

toetsen, geeft mij van zelf aanleiding tot eene ver
gelijking van het I lollandsche decoratie-werk met dat 
uit den vreemde. Ja, de meerdere belangstelling in 
het buitenland bij het publiek, maakt meerdere zorg, 
aan dc uitvoering besteed, mogelijk. ()m een voor
beeld te noemen. Ondergeteekendc assisteerde bij de 
monteering van Werther te Parijs, onder leiding van 
de heeren Rubc en Chaperon. Deze werd door onge
veer 10 personen in ruim 5 weken voltooid. De heer 
Sommer moest in Den Haag Werther monteeren. 
bijna zonder assistentie, in ongeveer denzelfden tijd. 
De heer Poutsma deed liet binnen 8 dagen met één 
assistent. Wat wonder, dat het werk te Parijs meer 
gesoigneerd zal zijn dan hier. Zoolang de weinige be
langstelling van het publiek geene meerdere kosten 
voor de monteering mogelijk maakt, zullen onze deco
rateurs slechts bij tijd en wijle kunnen toonen. wat 
ze vermogen. 

En ik wil u aantoonen, dat ze dit doen. Ik zal u 
noch naar Parijs, noch naaar Dresden zenden, maar 

! ik beweer — en ik doe een beroep op allen die het 
kunnen weten dat de ie acte van „Das Rhcingold" te 
Rotterdam (Poutsma) en de 3e acte van „Le Mage" te 

; 's-Gravenhage (Sommer) tegen het beste van het bui
tenland gezien mogen worden, t )ok heb ik eens in 
het Salon te Amsterdam van een mij onbekend schilder 
een kamertje gezien in „l'.enzame menschen'' dat, met 
uitzondering van een onafgewerkt raam, mooier was dan 

j wat ik ooit te Parijs heb gezien. Het schildersatelier 
i voor „Mijnheer en mevrouw Montgodin", geleverd 
! voor den Tivoli-schouwburg door den heer Poutsma, is 

ook iets zeer fraais geweest. Trouwens, deze gehcele 
schouwburg, die slechts twee vreemde décors bezit, 

• de straat cn de Gothische kerk (I.utkemeyer en Zoon 
te Koburg), is een pleidooi voor het Hollandsche 

I werk, dat door de doeken van Poutsma en van 
Miedema en Heyerbrocck vertegenwoordigd is. Daar-

l tegenover stel ik den Stadsschouwburg te Amsterdam, 
i die zijn best heeft gedaan om het beste, dat er op dit 

gebied te krijgen is, te bekomen. 
De gemalde en opgesmukte dingen, hier te zien, 

I geven zeker geen hoogen dunk van het buitenlandsch 
fabrikaat. Voor mij nog eens en ten slotte veel liever 
het aardige werk van l'rot in de Plantage of de deco
raties in den gewezen Artis-schouwburg, die, althans 
vóór de groote verwoesting, zoon aangenamen indruk 
maakten, vooral door hun uitstekend coloriet. 

Wat de uitvoering der decoratie betreft, daar
omtrent heeft u uwe lezers reeds ingelicht. Ik be
twijfel het, of zij door uw schrijven ook eenig idéé 
van dc fraaie lichteffecten of tooncelveranderingen 
gekregen hebben. Ook over dc groote bezwaren van 
ruimte, afmetingen, enz., enz., hebt u nog niets 
geschreven, terwijl hetgeen gij omtrent de behande
ling van lijmverf beweerdet, niet op geheel vaste 
grondslagen berustte. Maar in hoofdzaak was het 
mij te doen, om op te komen tegen de geheel on
gemotiveerde cn voor ons gevoel zoo grievende en 
onbemoedigende bewering, dat ons land niets meer 
op kan leveren, dat door het uitheemsche niet ver 
overtroffen wordt. 

I', mijnheer de Redacteur, dankzeggende, noem ik mij 

uw div. dienaar 
Kottei dam. F. IJ. 

Mijnheer de Redacteur! 

liet lezen van een artikel in De Opmerker van 8 
Kebr. 1.1. geeft mij aanleiding tot het schrijven van 
onderstaande. Schrijver van het artikel onder den titel: 

O -
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„ H o e men tooneeldecoratiën maakt", meent de toonccl-
decorateurs in het buitenland zooveel hooger staan 
dan die hier te lande, en er voor de laatsten bij de 
eersten nog zooveel te leeren zou zijn , en haalt daarbij 
als voorbeelden aan de wijze waarop te Parijs Lohen
grin cn te Dresden Taiinhdusci zijn gemonteerd. 

Schrijver noemt echter niet, waar en door welke 
commissie of directie in ons land , wel eens een poging 
is gedaan den Ncdetlandsthen tooneeldecoiateur de 
noodige middelen beschikbaar te stellen, om ten op
zichte van eene geheel complete, juiste monteering 
van eenig tooneelwerk, zich met den buitenlandschen 
vakgenoot te kunnen meten, onder dezelfde voor
waarden. Schrijver dezes kent eenigszins den toestand 
van het tooncel in Frankrijk en Duitschland cn vindt 
dien toestand bij schouwburgen \-an gelijken rang als 
de onze, (dat zijn dus niet de zeer rijk gesubsidieerde 
instellingen, als de Opera te Parijs, die tc Brussel, 
of de Stadtheaters te Berlijn, Dresden, Wcenen of 
Frankfort), hier te lande meestal beduidend gunstiger. 
De decoratiën in den Stadsschouwburg tc Amsterdam 
worden nog al pover genoemd; dit oordcel kan niet 
in verband staan met de meening omtrent de geringere 
capaciteiten van den Xederlandschcn toonceldccoratcur, 
om de eenvoudige reden , men te Amsterdam, evenals 
te Rotterdam, gemeend heeft dc twee voornaamste 
Nederlandsche schouwburgen, bijna uitsluitend van 
door buitenlanders geschilderde décors te voorzien. 

De Xederlandsche toonceldccoratcur vindt daarom 
vooral gemakkelijker in 't buitenland een passender 
werkkring dan hier, omdat hij, wanneer er een bedrag 
van eenige beteekenis op dit gebied kan worden be
steed , meestal zoo goed als buiten gesloten wordt, 
terwijl wat er in zijn vak dan nog overblijft, hier-te-
lande op een koopje moet saamgefianst worden, tegen 
een prijsje, weinig hooger dan de waarde der grond
stoffen, en in een tijdsbestek, dikwijls kleiner dan voor 
een behoorlijk ontwerp alleen noodig zou zijn. Men 
denke er slechts even aan hoe o. a. de „ X c d Opera" 
vroeger onder de directie Dc Groot, thans met haren 
nasleep van adviseurs, regisseurs enz., nog steeds ge
woon is hare werken te monteeren. 

Trouwens vele voorstellingen, ook van andere instel
lingen , kunnen als een duidelijk bewijs gelden, dooi
de betreflende commhsiün en directiën de tooneeldeco
ratiën óf overbodig óf als een noodzakelijk kwaad 
worden beschouwd en behandeld. 

Schrijver zal mij ten goede houden, deze opvatting 
bij hen, die zich geroepen gevoelen dezen toestand te-
helpen bestendigen en dit meestal zonder te blikken 
of te blozen doen onder de vlag van •/.. g. kunstbc-
scherming — noodzakelijkerwijze in geenerlei ver
band kan staan met het peil waarop de tooneeldeco-
rateur hier te lande staat. 

Vroeger werd ook hier aan de groote theaters het 
emplooi van een talentvol tooneelschilder, als geheel 
onmisiaai beschouwd, en waren dan ook steeds knappe 
mannen aan die instellingen vast verbonden; ik her
inner aan Van Hove, Grootvcld, Plaat, Roskam , e. a. 

Dat door deze heeren nu en dan ook wel eens iets 
geleverd is, waaronder veel wat thans nog heel goed 
kan concurrceren, en vooral door buitenlanders hoog 
wordt geprezen, schijnt schrijver, vreemd genoeg, 
geheel onbekend te zijn. 

Wanneer van de betrokken bestuurders van onze 
toonecl-instcllingcn een ernstig streven uitging op dit 
gebied verbetering aan te brengen, en uitsluitend aan 
erkend knappe mannen de monteering van opera's of 
tooneelstukken op te dragen en dus voor dit doel op 
even onbekrompen wijze als in het buitenland, de 

middelen verstrekte, dan kan in ons land altijd nog 
wel uit een half dozijn keuze worden gedaan , wanneer 
men verlangd in contact te komen met een Ncder-
landsch tooneeldecoratcur, die om gegronde redenen 
er niet tegen op behoeft te zien met zijn buitenland
schen vakgenoot tc concurrceren. 

De beschrijving, die overigens in het artikel wordt 
gegeven omtrent de manier van werken, geeft hier 
en daar blijk schrijver niet goed is ingelicht; althans, 
tegenwoordig is er weinig bezwaar van technischen 
aard meer aan verbonden een lucht te schilderen of 
over te schilderen of wat dan ook maar; dit hangt 
geheel af van de samenstelling van het procédé waar
mee men schildert, en wat bij voorkeur niet uitsluitend 
uit een lijmverbinding moet bestaan. Contours worden 
nooit met zwarte lijmverf omgetrokken, immers deze-
zou bij het aanbrengen der dunne tinten, op/ossen en 
zich vermengen met deze; juist om die reden wordt 
verdunde inkt, campèche-oploss ing , of verdunde ani
line srebruikt. 

X . 

Dat de Nederlandsche toonceldecoratieschilders niets 
goeds zouden kunnen leveren, hebben wij niet be
weerd. Wij wezen er slechts op. dat de tooneel-
toestanden hier-te-lande van dien aard zijn. dat het 
voor de vervaardigers der decoratiën onmogelijk is 
de wieken uit te slaan, zooals zij dit misschien wel 
zouden willen. 

De heer B. spreekt dan ook, en terecht, van „de 
perken der uiterste zuinigheid - n eenvoudigheid, die 
niet overschreden mogen worden.". 

Als Sommer cn Poutsma, Miedema, Heyerbrocck 
of Prot eens over middelen beschikken konden als te-
Parijs of te Dresden, dan zouden zij, wij zijn er zeker 
van, heel wat anders tc zien geven dan zij nu doen. 

Dat de decoraties van den Stadsschouwburg te A m 
sterdam het beste zouden zijn wat te krijgen is, schijnt 
ons twijfelachtig; ofschoon in het buitenland vervaar
digd , zijn ze zeker niet beter dan het werk wat thans 
van Nederlandsche decoratieschilders verlangd wordt. 

Wij maken er den vaderlandschen kunstenaars geen 
verwijt van tlat hun werk niet beter is; alle waar is 
naar haar geld, cn wanneer de heer B. uit zijn eigen 
ervaring mededeelt dat voor één en dezelfde decoratie, 
die te Parijs 50 werktijd-eenheden vercischt, in Den 
Haag slechts 5 en te Rotterdam . . . 2 dier eenheden 
beschikbaar zijn, dan is alle commentaar overbodig. 

Om nu nog eens op de Lohengrin-decoratie terug 
te komen, zouden wij den heer B. de vraag willen 
stellen, of hij meent, dat een vertrek te Antwerpen, 
ten tijde van Hendrik den Vogelaar er wezenlijk zoo 
heeft uitgezien, als de te Haarlem tentoongestelde 
schets van den heer Sommer ons wilde doen gelooven ? 
Wij konden er met den besten wil niets in zien, 
dan een kamer uit den tijd na Fredcrik Barbarossa. 
zooals er b.v. nog in den Wartburg gevonden worden. 
Toch zijn Barbarossa cn de Vogelaar nu juist geen 

tijdgenooten te noemen. K ö n i g Heinrich toch leefde 
van's72-o,36 en Kriedrich Rothbart van 1121 -1190. 
Zie, als de heer Sommer zich zulke vrijheden veroor
looft, dan mogen wij gerust beweren, dat de studie 
der historische stijlen hem geen slapeloozc- nachten 
heeft bezorgd. 

Het is waar, dat het publiek zich aan zulke ano-
chronismen niet ergert, en dat dit volkomen tevreden 
is, wanneer dezelfde decoraties, die voor Lohengrin 
dienst doen, ook voor Tannhauser gebruikt worden. 
Maar het publiek is aan zooveel onmogelijks, wat 
decoratie en costuum betreft, gewend , dat het al heel 
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blij is, wanneer voor de beide opera's, in den Ro-
maansclien lijd spelend, althans geen Gothische of Re
naissance omgeving gebruikt wordt. 

Red. 

VEREENIGING „ U K KRIESCHE K O I W K U I N G " 

LEEUWARDEN. 
TE 

Vergadering tan Donderdag 20 Februari 1811(1. 
Do Voorzitter opende dc vergadering met oen hartelijk woord 

vnn welkom nan dc tegenwoordig zijnde nieuwe leden. deed 
mededeeling van eenige ingekomen stukken en bracht ter kennis 
dat door 21 personen de wenscb is te kennen gegeven om als 
lid der Vereeniging toe to treden. Voorts werd medegedeeld dut 
bet Hestuur omtrent bet ter lezing vcratrekacn vau vakbladen 
besloten beeft deze zaak voorloopig te laten rusten, omdat de 
linunciën deze uitgave niet veroorloven. 

Nu ballotage werd besloten do voorgedragen personen allen 
als lid der Vereeniging aan te nemen, waardoor bet ledental ge
klommen is tot 52. De heer S. .lansmu bekwam daarop het woord 
om de besprekingen in te leiden over „de gevolgen van do wij
ziging iu do nijverheid en de daaruit ontstane noodzakelijkheid 
-van arbeidsregeling". Achtereenvolgens werden behandeld: 

1°. eenige algemeene regelen voor dc hoste algcmtenc huis
houding (Staathuishoudkunde); 

•J" de kolossale wijziging, die dc productiewijze vooral in dc 
laatste honderd jaren heelt ondergaan; 

3" de wyziging in de verhouding vnn patroon tot werkman, 
die aanleiding gat tot ingrijpende verschillen; 

4". het in 't leven roepen van verzocnings- of arbeidsraden, 
zoowel elders als hier-te-lande, om reden dat vrede heter is dan 
strijd cn beslechting van geschillen door gemeen overleg de 
voorkeur verdient boven een oorlogsverklaring; 

5". het huidige regeeriugsontwerp. 
Het gesprokene gaf aanleiding tot eene geanimeerde discussie. 

Den heer Huron, die de interessanto lezing met belangstelling 
gevolgd had. kwam het voor dat het io 't loven roepen vun 
Kamers vnn Arbeid tot veel goeds kan leiden, om ook in de 
abnormale verhouding van loonen voor verschillende werklieden 
verbetering te verkrijgen. 

He heer Hofkamp verklaarde het gevoelen van den lieer llnrnn 
te doelen en vroeg spreker wie naar zijne meerling het initiatief 
moest nemen voor tic oprichting vau een arbeidsraad. De lieer 
.lansmu verklaarde het nemen van eene conclusie met opzet 
vermeden tc hebben, daar bet slechts in zijuc bedoeling lag de 
zaak iu 't algemeen ter sprake te brengen. De heer De Groot 
was bet met den spreker eens en zou het een zegen lichten nis 
iets totstund k«ur u pntr i . n werkman sa i le brengen; 
wol is waar zou dc Friesche Houwkring het initiatief kunnen 
nemen, maur daarbij zou ook medewerking kunnen worden ver
leend door de Verecniging Xibeid. die vele eminente leden 
telt en meer zaken, den arbeid rakende, behandelt. 

De heer Junama betwijfelde i f het met bet oog op het regee-
rim'svoorstel wel goed was mi reeds reglementen vast te stellen 
en dc heer Keij/.er verklaarde zich voor do oprichting vun Kamers 
van Arbeid, die niet ullceii quostieti tusschen patroon en werk
man, muur ook tusschen directie of werkgevers en patroon, 
zouden behandelen. 

Den heer Baron kwam bet onderwerp te belangrijk voor om 
het bierbij tc laten; op zijn voorstel, waarmede de heer Jansma 
zich vcreetiigde, went besloten deze zaak voor eeni 
vergadering opnieuw nun de ordo to stellen 

Na dankzeg uan den spreker 

aak voor eene volgende 
l,n. 

werd dc vergadering gesloten 

MAATSCIIAIT1.I TUT UI'.VoRDERIXG DER BOUWKUNST-
Aii iKKi . i s i ; A n x m . l i . 

Vergadering van Woensdag 2(1 1-ebruari 18!lti. 
Hij afwezigheid vnn deu Voorzitter werd zijne functie waarge 

nomen door den Bibliothecaris A. It. I-Veem. 
Na gndkruriiis der notulen werd mededeeling g lan dal bel 

bestuur van de Ambachtsschool op initiatief vau de Afdeeling 
by den sanvang van deu nieuwen cursus do gelegenheid bad 
opengesteld tot opleiding voor metselaar, doch dat van de Sti 
nieuwe leerlingen, die zich hadden aangemeld, geen enkel voor 
dat vak was opgekomen, ongetwijfeld een vreemd verschijnsel 
in eene «treek, waar bel gehalte van den metselaar zooveel tu 
wenschen overlaat. 

De heer Vnn den Berg kreeg nu het woord ter beantwoording 
van de door het Hoofdbestuur gestelde vratig: „welke zijn de 
voor- en iiadeelen van bet dekken met leien met haakjes'i welke 
is do beste bedekking':" 

Spreker behandelde eerst deze vraag en na de verschillende 
bedekkingen te hebben besproken, concludeerde hij dat de beste 
bedekking ontegcnzcglyk was bet koeverdak met .Moezellcien, 
vooral met het oog op don waterafvoer. Wat de bedekking met 
haakjes aangaat, acht spreker de nadoelen grooter dan de voor
deden, want hij storm geeft de haak.josbedokklng een klapperend 
dak. Alleen de herstelling is gemakkelijker te verrichten don bij 
genagelde leien. 

.Mei koeverdak of Itijnduk krijgt men eene hesparing van ± 211",,. 
Het lid l-'reem merkt op dut het Rjjndak eigenlijk is liet leien-
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dak bij uitnemendheid, doch ook de duurste wijze van dokken, 
daar tio goede Moeielleien duur ifju, 

Men kun echter met Rimogneleicn ook Rijndal, makon; over 
liet algemeen wordt liij leibedekkingen in Holland weinig gezien 
naar de qunlitcit der leien, getuige de vele gebouwen in Mnnsdak 
gedck't niet slechte Belgische leien, die uilen zwart worden en 
verweeren. 

Danrhy komt dat goede leidekkers in Nederland schaam zijn 
en men dikwijls <|iinsi-lïijwlak ziet maken, dat het systeem in 
dlacrediet brengt. 

Het lid Perajjn geeft nu de beantwoording van de vraag: „In 
welke gevallen is aan het uitwendige vun gehouwen of andere 
getimmerten A meriknunseh grenen aan te bevelen ¥ wat in over 
het algemeen van do toepassing van dit materiaal bekend"r" 

Spreker geeft eene vergelijking tusschen vuren, grenen en 
Auieriknunseh grenen, en zegt dat dit laatste door zijn groot 
hars- eu terpentijngehalte zeer te verkiezen is. doch nog meer 
dan de andere soorten droog moet verwerkt worden, daar het 
water nadeelig werkt op het vernis of de verf. Her Amerikaanseli 
grenen is te verkiezen om de sehoone kleur van het materiaal 
en de vlammen in het hout, wnt door oliën en vernissen nog wint. 
He toepassing is in de laatste juren zeer toegenomen voor ge
bouwen in hout-architectuur, kleinere gebouwen, als inclkhuisjos, 
politieposten, eoutrole-h nisjes en/.., hi nnenbe timmer in gen, waar 
men uit economie geen eiken gebruikt, en ia het meubelvak; ook 
voor balklagen vindt het eene ruime toepassing; de koppen 
worden dan voorloopig niet bemetseld om liet drogen te bevorderen. 
\ oor vloeren is ook liet Amerikiuinseh grenen zeer aan te bevelen. 

liet lid Freem is het iu hoofdzaak met spreker eens, doch 
wenscht naar aanleiding van diens mededelingen nog enkele 
punten te behandelen. Helaas, zegt spreker, is het gebruik van 
het Amerikaausch grenen niet alleen toegenomen om de hout
soort zelve, maar vooral omdat werkelijk goed grenenhout tot 
de zeblz i.i.nheden li hoort, In sommige bestekken wordt nog 
gesproken van lüga grenen, doch spreker durft constateeren. 
dat ii it hout helaas tot bet verleden behoort. Wanneer men 
vloeren beschrijft van onbekaute grenen delen, wordt meestal 
door den aannemer verzocht daarvoor Amerikaausch te leveren 
en liet is spreker voorgekomen dat een lioutkooper op zijne 
aanvrage naar levering van onbekante grenen delen, ten ant
woord gaf: niet leverbaar. 

Doch ook door liet groote gebruik is de kwaliteit vnn het Amerik. 
grenen niet verbeterd, cn is het voorgekomen dat spreker vloer
deeltjes van dit hout beeft gezien ter breedte van 15 c.M. met 
hart en spint, wel een bewijs boe jong die stammen, geboren 
voor zware afmetingen, reeds geveld waren. 

Ook het zoogenaamde vette, harsachtige en sterk gevlamde 
Amerikaausch i* al' te keuren. 

Voor balklagen acht spreker het niet geschikt wegens het iu 
vergelijking met Rjjnsch dennen, kleine draagvermogen voor be
lastingen Loodrecht op dtn vezel. 

De door vele schilders verkondigde leer dat op Amerikaausch 
grenen, de verf niet zoo goed hecht, berust öf op de ervaring 
op lie of lik* soort öf is te wijlen aan slecht verfniateriaai. 

In sommige gevallen is het voor buitenwerk zelfs zeer goed 
ir gebruiken, mits men zich afdoend overtuige, dat non beste 
lak bekomt en niet het banisteenvernis dat ï11 vaatjes wordt 
\ i'rktM'lit, en op het bout barst, vuil en water gelegenheid 
geeft om binnen te dringen en in enkele jaren het Amerikaanseli 
grenen zwart Iaat worden. 

1 telen van eerste soort Amerikaanse!, grenen, ingewasschen 
met een abreksel van iioteabasten en daarna geboend met witte 
was, geven een zeer schoonen vloer, die voor ziekenzalen, wees
huizen en/., en slaapkamers zeer aau te bevelen is en. met blinde 
vernageling of met koperen schroeven bevestigd, met een parket
vloer kan wedijveren en veel goedkooper uitkomt. 

De heer Persijn wil gaarne zijn rapport met deze bemerkingen 
uitbreiden en do waarnemende voorzitter dankt dc beide boeren 
voor de beantwoording dezer vragen, die aan het hoofdbestuur 
zal worden opgezonden. 

De heer V. d. Berg gaf daarna eene kunstbeschouwing van 
bet werk: l\mhiisiis Ih\\>r<ui;< s, par .1. Huhert-I >ys, welke met 
zeer veel belangstelling werd gevolgd. 

Het lid Koon-vaar hield eene gratis-verloting van de aflevering 
der „Opmeting van oude gebouwen". 

15 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 I K M I A M . Naar men verneemt is door den lieer .). I'll. v. d. 

Keilen, directeur van 's Kijks prentenkabinet alhier, ontslag uit 
's lands dienst aangevraagd. Met bet heengaan van dezen ambtenaar 
verliest do Staat een zijner bekwaamste dienaren, die op het door 
lii'iii beoefende gebied een Kuropeesehen naam heelt en niet licht 
te vervangen zal zijn. 

Door de directie der Hollandsche Spoorweg maatschappij is 
aan den heer .1. I.ttnkclmu, te f'urinerend, opgedragen het maken 
van een plan en een begrooting voor verlichting met broiigns van 
bet stat inn Hoven karspel. 

Wou Ml i: i .Y-ll .) . Als zeker karnen wy mededeelen, dat de be
kende ..lieschuittoren" zeer spoedig- onder den hamer des sloopers 
vallen zal. De Kaad besloot dit historisch monument voor amotie 
te verknopen. De pogingen, door hooggeplaatste mannen aange
wend om het bouwstuk te behouden, zijn niet met ^unstigen uit
slag bekroond geworden. 

O 
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I» E R 3 0 N A L 1 A. 
— li ij beschikking vnn den Minister van Waterstaat worden 

met den ln Mei a. s. dc navolgende opzichtera van den lïtjks-
waterstaat verplaatst: A. Maas. opstekte? Se kl., van Den Helder 
naar Harderwijk; .1. A. .lelgersma,opzichter2e kl., van Zalthmumel 
naar Den Helder; A. Pateer, upzichter 3e kl., van Harlingen naar 
Xaltbomtncl; H. Schreuder, opzichter lie kl.. van Harderwijk naar 
Harlingen; .F. C'. de Maaier, upzichter He kl., van <ïecrtriiidenb6l£ 
naar Hoek van Holland; A. .1. Augustijn, opzichter Ie k l . vnn 
Hengeloo naar Geertruidenherg; V. K. Kok, opzichter 3e kl.. van 
Assen naar Hengeloo; M. I\ Oortgijson. opzichter Ie kl., vnn 

Groningen naar Assen; I'. Schotel, upzichter 4e k l , van Hoek 
van Holland naar (ïroningon. 

— Te Hoogeveen is in deu ouderdom van 7') jaar overleden de 
heer II. h. van der Lely, civiel-ingcnieiir en directeur der Drentscbe 
K anaal maatschappij. 

— De heer Jacob van Wildernis, grp. hoofdopzichter der plant
soenen te 1'trocht, is op den loef lijd vuu 77 jaar gestorven. 

VACANT!-; ItKTKKKKINüK.N. 
— S e h e e p s h o a w k, ingenictir-teeketti 

.lan Smit Cz . AIblasserdain, voor 10 Maart. 
Adres 

Maatschappij tot Exploitatie van Maatschrppij tot Exploitatie van | Minitfprip van lirctitip Staatsspoorwegen. Staatsspoorwegen. ! m m i ^ i B i i B j r d i i J U b i i U B . 
AANBESTEDING. AANBESTEDING Openbare Aanbesteding. 

( Voor 
Op I»i 

rekening van den Staat.) 
II Mil au; den I 7 u II mi i-l 

IH!>«. des namiddags ten Jï ure (locale 
tijd), aan liet Ceiitraalbureaii der Maat
schappij tot Exploitatie van (Staatsspoor
wegen in liet Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. J04. 
Het m a k e n v a n eene n e r k -

plaats iiu-t hijhchoorci i i le 
w e r k e n op liet Mat ion 

H r g r o o t i i i K r a a . s o o . . 
De bestelling geschiedt volgens ;» bli 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 26n Februari 

1896 dr lezing aan het Centraalhureau 
in het Moreelse l'nrk en aan bet bu
reau vun den Heer Sectie-Ingenieur A. 
.1. BUIS te Groningen en is op franco 
aanvraag (per brief> aan genoemd Cen
traalhureau (Dienst van Weg eu Wer
ken i te bekomen, tegen betaling vun 
/ ' ! . - . 

Inlichtingen worden gegeven uan het 
Centraalhureau (Dienst van Weg en 
Weiken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zul geschie
den den lOn Maart, ten 1 uren namid
dag f West Europtitcht tijd). 

( J T K E C B T , den '-'Osien Februari 1896. 

D I N S D A G 10 H a a r t I S < M ; . 

namiddag! ten 9 ure • lokale tijdJ, 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der gemeente AUSllEM, zullen 
Z a t e r d a g 7 M a a r t I S ! M > , 's voor-
innldags I I ' .. uur, in hel openbaar 
ten Gcmecntehui/e aanbesteden: 

BESTEK No. 11. 
I)c l e v e r i n g v a n gegoten-, 

gesmeed eu g e t r o k k e n 
I.IX.Kit a a n vakaanwi.j-
i c r s , g r a f i i u m m e r p a a l -
tjes, grasperkbugen en 
k e l d e r l u i k e n , i n twee 
perceelen. 

Aanwijzing: Zaterdag 'i'i Februari 
a. »., 's namiddags l'/> ure aan het 
Bureau (iemeentewerken in de Kade-
straat, alwaar alle w ei kilagen, tot den 
dag vóór de aaubesteding, van 10 — 12 
uur inlichtingen gegeven worden; bestek 
met gezegeld intcnrijvingsbiljet en 3 
teekeningen a ft.— verkrijgbaar aan 
het bureau Gemecnteneikeu ten O i -
meentehuize. 

op 
des 
aan het Bureau v an den Sectie-Ingenieur 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in dc Oude Kijk-in-
't Jatstraat Ie Groningen, van: 

B E S T E K G . 

Het v e r r i c h t e n van eenige 
onderheuida w e r k e n aan 
gebouwen, kunst werken 
enz. dei- l i jnen H a r l i n 
gen -Nlew.Weaeb.Ma en 
t . ron inge i i HcllV.ij l . i n 
negen perceelen. 

De besteding geschiedt volgens $ 87 
j van het bestek. 

Het bestek ligt van den ln Februari 
j 18'Jü ter lezing aan het bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur A . J . BUIS 
te Groningen en is op aanvraag aan 

I genoemd bureau te bekomen, tegen 
; betaling van f I.OO. 

Inlichtingen worden gegeven als in 
i het bestek vermeld. 

G K O X I S H K N , den ln Februari 18l)(>. 

AANBESTEDING. 
De Architecten V A N G E N D T & 

NIEKAAD. ie Arnhem, zullen namens 
de tinna V K I Ï V V A A I J K . V ét SpBsaoBB, op 
D i n s d a g .'< M n a r r ISIMf, des voor-
middags ten 11 ure, in het Centraal-
gebouw aldaar, in het openhaar aan
besteden : 

Het bon wen v a n eene It I ,Kuiv
en I M t O I M . I M C M H U M . 
met annexe w e r k e n a a n 
de B a n d f a b r i e k te .«»•»•-
A c #n. 

Het Bestek met 2 Ttekeningen is 
te bekomen ad fl.HO per stel ten kan-
tjre van voornoemde Architecten, waar 
levens nadere inlichtingen worden ge
geven. Aanwijzing in loco op Maandag 

'2 Maart lH'.Hi, des vooriniddags ten 
I I ure. 

Op D i n s d a g 17 Maart 1896, 
des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie (c 's-Graienhage in het open
baar worden aanbesteed; 

H e t bouw en v a n een K a n t o n -
gerechtsgebouw te T e r -
borg, gemeente W I s c h . 
H u n t i n g f I6.SSO. 

Het bestek met daarbij beboorelide 
teekeningen ligt voor gegadigden ter 
inzage van af 1 Maait 189G, iu het 
Hotel „de H ode Leeuw"1 van de Wed. 
T E L E U K E N te Terborg eu is op 
aanvrage legen betaling van ƒ* 1.35 
franco verkrijgbaar bij de GEBROE
DERS VAN C L E E F , Boekhandelaars, 
Spui No. 28« te 's-Gracenhuge. 

Aanwijzing /.al worden gehouden in 
voornoemd hotel den 13n Maart 1896, 
des namiddags leu 2 ure, UTwijI inlich
tingen zijn ie bekomen bij den Inge
nieur-Aiciiitect voor de Gevangenissen 
en Recbtsgebouwen te 's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, 2-t Februari 1806. 
De M i n i s t e r van J u s t i t i e , 

Voor den Minister, 
l)e Secretaris-Generaal: 

I*. J . VAN B E U MA. 

AANBESTEDING. 
Namens de Heeren VIRULY & 

I RAVENSWAAY zal op den « d e n 
M a a r t a. s. worden aanbesteed: 

H e t m a k e n v a n een I V 
l t l t l i : K M . i : i t O I W op 
h u n t e r r e i n a a n d e n 
Oost Z e e d i j k K no. 15 te 
R o t t e r d a m . 

Bestek en Teekeningen zijn van al' 
den 2!>sten Februari te verkiijgen ü 
2 gu ldeu bij de Architecten C. DE 

j HAAS cc BRUUNZEEU, te Rotterdam, 
Uciivehavi'ii No. 21, alwaar dagelijks 

! inlichtingen te bekomen zijn, van 1 
i tot 2 ure. 

ó ? -

CARBOLIIMEUIY1 „KRIMPEN" 
der fflaatschij. tot bereiding van Koolteerprodocten te Krimpen a/d. Msel. 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land eu Koloniën : 

« S r . I V I . B O K S «fc C o . , A m s t e r d a m . 
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Te Koop aangeboden: 
dc IS eci'Mte .Inairgangen van 

W . H O O I J & Z O O N , W e r k t u i g k u n d i g e n 
Jacob rat» C'ainuenatraat 48, .tnwleretam. 

.ic m c c n n .fi iargHiigeii van m . „ m — . , •% • ! r i • I 

INTIME CLUB The „A. I. Anti-Foulmg Boiler Fluid, 
^ Vliililpl tor V H A P L mil inn* oil v # » p n l n * vnn il..n I t o t o l u é n n n t'roigui* H' Architecture, 

jaarg. 1 8 6 ü tot de helft vnn 1884, in 
/even portefeuilles ad I I O M I K I t l l 
G l LDfIK,oorspronkelijke pi ij-/ I M I . 

Brieven franco letter IJ , Bo.kh. 
J . II. DE WIT, Itrechtsche straat .'.4 
Amsterdam. 

G E V R A A G D : 

140 Meter 30 Centimeter 

Sokkelspijpen, 
dooi SUIKERFABRIEK te Arnhem. 

Simplex Rijwiel-Magazijn. 
B a k k e r s t r a a t 5 * , A K M I E M . 
Voorradig de M O D E L L E N 1896 en 
eene groote sorteering der NIEUWSTE 
ONDEIIDEKLKN. 

He ii <i ra tie •luricliliitp. 

Genr. K. & H. MEUES, 
in alle HsmWteenen en Marmer-
werken. <• rnfnionunien it'ii enfiMkaf* 
•erken. 

Woonplaats: Rustenburgerstraat 80. 
Werkplaats: Kuipersirnatv>. N.-A.M S T E L , 

UI-SPIEGELGLAS' 
. A L E X . I M M O F E . 

RÜT T L R D A M . 

P H 0 T 0 - L I T H 0 G R A P I E 

en L I C H T D R U K 

Anna l'aulomustmut 4 

~ - 4 ; I I A V I : \ I I A < . I ; . 

ter vermenigvuldiging van A r c h i -
t«'<'ton i><« li<• en iu a c li i n e-
t e e k e n i n g e n . Monsters en prijs 
opgaven op aanvraag beschikbaar. 
Vlugge levering. 

Üoneurreeretide prijzen. 

0 Maatschappij 

He 

sobade 

i l l van 1845. 

's-0 raven hago, Nobilstraat'2(1 Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuiilblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage preinii'n. Boeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

O 

middel ter v o o r k o m i n g en w e g n e m i n g v a n den kete ls teen i n 
S T O O M K E T E L S . 

PrU" per raat van I S O liter / 0.55 per liter, met contract ƒ0.50 per liter. 

BEÏnTOüÏDlI 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - H O E K H E E T -
K N A N D E R E 

I N S T R U M E N T E N , 

voer INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, e u . 

t . e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c h a l e n . 
WEEQWERKTUIGEN. 

P. B. W. 8~ H E N D O N K , x J . 
mMiifr. ^ ^ . ^ i 1 > 

X^I J ^ * * L E V E R T alle 
e ï l soorten lll'.K H'RKH en 

verdere *miil* vt erUen. tegen eoneurreerei.de prjjzen. 

HOOCERWERFF & C° 
Kinderdijk en Vlaardingen. 

BULLIVANT'S BUIGZAAM STAALÜRAADTOUW 
voor verxcl i i l lende doe le inden . 

A M J I B H I » - e n P c i l l i j n c n m e t H a s p e l s . 

CRAMER ELSENRURG & G°., 
Hofleverancier», 

A M S T i : E K I >AJM. 

Brandwaarborgkastea en Geldkisten. 

Centraalverwarming door heete lucht. 

Heipalen, Spieren, Steiger- en Sparhouten, 
worden tot zeer conenrreerende pr i j zen geleverd door 

, . 1 > e R , u K s i s c h e H o u t h a n d e 1 " , 
GEVESTIGD T E A It M l II.II. — D i r e c t e u r H . K O O Y J r . 

Opslagplaats: PAPENDRECUT, tegenover DORDRECHT. 

Agent voor N E D E R L A N D : H E R M . K A L I S te Sliedrecht. 

• N BOF-SPIEGEL- en J.DEBRÜIJN&Z' . MEUBELFABRIKANTEN. 
y MAOAZIJN: K I I T E I . S T R A A T E 13. ARNHEM. 

.FABRIEK : W E Z E N S T R A A T I» 7—8 en » , ARNHEM. 
KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

ï e b c e l d h o u w d e en Vergulde Spiegels en Amenblementen van Kunst 

en Weelde, voor Salons, Boudoirs, Eetzalen M E U B E L S T O F F E N . 
< \ iti'ON• i'i K.ltltE <>n\ATI K \ T I : \ ter inwondige versiering van Oeboawen, als 

l'lafonds. Deuren, Lambrisocringon enz. Ontwerpen on Uitvoeringen van Kamcrl.etinimerin-
f oa en aitvoering naar gegovon ontwerpen. — A ItTIKTIKKK BROSTJBE!». — Toekenin-
j»u en Prijscouranten op aanvrage. 

Ter drukkerij der Xaa.nloozu Vennootschap „l iet Vaderland." 

- O 

niMh 

f ° \ CL 3 i 5 t e J A A R G A 1 < J G 23 2 * N » l o j ) Z A T E R D A G , - Maart 1 8 9 6 . ^1X7 )̂ 
R K D A C T E L - R : F . W . V A N GEN'DTJGz. Adres voor Redactie en Administratie: üureau van Dl Ofmtrktr, Van- Rylandtstraat 116, 's-Gravin/iagt. 
A B O N N E M E N T S P R I J S per jaar voor het binnenland . . . . f 5 . — 1 A D V I R T X N T I M per regel f 0.20, en f 0.10 voor het bewiisnommer 
voor België, bij vooruitbetaling 6.50 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 

Nederlandsch-Indifi en Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7.50 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling „ 10.— | A F Z O N D E R L I J K E N O M M E R S met plaat ƒ0.25, zonder plaat / 0.15 

V I O L L E T - L E - D U C . 

Met kan zijn nut hebben, nog eens het een en 
ander omtrent dezen Franschen architect en over den 
invloed, door hem uitgeoefend, mede te deelen; vooral 
hier in Nederland is die invloed nog thans, misschien 
meer dan ergens anders, te bespeuren. 

Yiollet-le-Duc is, als alle Fransche architecten van 
voorheen , begonnen met de studie der klassieken. 
Sinds de 16e eeuw hadden alle bouwmeesters dit 
gedaan; men wist niet beter of dit behoorde zoo. 
Naar Italië vertrokken. waren het voornamelijk dé 
antieke overblijfselen, die op Sicilië aanwezig zijn , 
welke de aandacht van den jongen kunstenaar boeiden. 

De klassieke richting, ofschoon in de toenmalige 
Fransche bouwkunst nog algemeen gehuldigd, was 
in de overige kunsten door de Romantiek vervangen. 
In Kngeland had, sinds 1830, A . W . I'ugin de bouw
kunst der middeleeuwen weer tot eere weten tc bren
gen; Lassus had in Frankrijk dit voorbeeld gevolgd, 
doch hij stond in 1839 nog vrij wel alleen. 

Het schijnt dat Viollet-le-Duc, door het verkeer 
met dezen bouwmeester in dat jaar van richting ver
anderde , zijn antieke studiën voor goed liet varen en 
zich tot de middeleeuwen wendde, die in Frankrijk 
zulke belangrijke gedenkteekenen hebben nagelaten. 
IIij deed nu reizen in alle streken van zijn vaderland 
om de fraaie kathedralen en andere middeleeuwsche 
gestichten te bestudeeren en te schetsen. De vruchten 
van die studiën zijn, zooals onze lezers weten , neer
gelegd in den „Dictionnaire raisonné del'Architecture 
frangaise." 

Door den invloed van Lassus werd Viollet-le-Duc 
kort daarna benoemd in de ..Commission des monuments 
historiques ", naar welke commissie indertijd de in
stelling onzer Rijksadviseurs was nagevolgd. Nadat 
de bouwmeester de door Lassus begonnen restauratie 
van de Sainte Chapelle te Parijs voleindigd had, 

werden hem achtereenvolgens restauraties van tal van 
Fransche middeleeuwsche gebouwen opgedragen. 

Na den „coup d'etat" van 1852 kreeg Yiollet-le-
Duc een machtig beschermer in Napoleon III, die in 
tegenstelling met zijn beroemden oom, die alleen met 
de Romeinen op had, zich zeer tot de middeleeuwen 
voelde aangetrokken, wat bij zijn droomerigen aard 
wel te verklaren is. 

Viollet-le-Duc had aan een 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 de gravin De Montijo en 
met hare dochters, van wie de jongste later keizerin 
der Franschen werd. Toen de keizer gehuwd was 
bracht de keizerin Viollet-le-Duc met haar gemaal 
in aanraking en het wegslepend enthousiasme van den 
bouwmeester won .Napoleon geheel voor hem. 

De architect, die zich als een volleerd hoveling wist 
te gedragen, had van nu af aan ,,ses entrees" in de 
Tui ler ieën, te St.-Cloud, te Fontainebleau, te Com-
piégne of waar het hof ook vertoefde. Niet alleen 
over zaken van bouwkunst werd hij geraadpleegd, 
ook bij de regeling tier amusementen speelde hij een 
groote rol. Als het hof te Compiègne was, placht men 
daar veel liefhebbetij-comedie te spelen en ook welta-
bleaux-vivants te vertoonen. Dan was Viollet-le-Duc de 
ziel van het geheel. Met een paar penseelstreken wist hij 
decoraties te maken; hij was niet alleen een uitmun
tend regisseur, maar wist zich ook van de ondankbare 
taak van souffleur tot aller tevredenheid te kwijten. 
Het was geen gemakkelijk werk met al deze hoog
geplaatste liefhebbers-acteurs vrede te houden en hen 
toch op hun tekortkomingen opmerkzaam te maken. 
Doch 's bouwmeesters geduld was onuitputtelijk. De 
keizerin, die iedereen altijd op een afstand hield, was 
met Viollet-le-Duc altijd zeer gemeenzaam en over
laadde hem met beleefdheden. 
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c 
Met hoeveel ondank de bouwmeester dit na 1870, 

toen het keizerlijk' paar gevlucht was, heeft beloond, 
behoeft hier niet te worden vermeld, als niet ter 
zake dienende. Men kan daar Carettc's „Souvenirs de 
la Cour des Tuileries" op nalezen. 

Wel moet hier met een enkel woord herinnerd 
worden aan de gevolgen, die des keizers gunst voor-
Yiollct-le-Duc had. Met belangrijkste was dc opdracht 
tot dc restauratie van het kasteel Pierrefonds, waar
aan dc keizer met zijn bekende vrijgevigheid tien 
millioen ten koste legde, ofschoon het voornemen 
nimmer bestaan schijnt te hebben, dat het gebouw 
ooit betrokken zou worden. Het was alles maar alleen 
„voor de aardigheid." De keizer en de keizerin zagen 
in zes jaar niet naar het werk om, en Yiollet-le-Duc 
moest van een list gebruik maken om het Vorstelijk 
paar er eens heen tc krijgen. Toen werd, op de ge
bruikelijke wijs, door IIH. M M . „hoogst derzelver 
tevredenheid betuigd." 

1 >c studie der middeleeuwsche monumenten had 
Viollet-le-Duc langzamerhand tot het opstellen van 
een bepaalde kunstleer gevoerd, welker hoofdstelling 
is: „Toute forme qui nest pas indiquee par la struc
ture, doit ètre repoussée " Deze leer was in lijnrechten 
strijd met de beginselen, aan de Ecole-des-Beaux-
Arts gehuldigd. Yiollet-le-Duc waren die beginselen 
een ergernis en hij maakte van Napoleon's macht 
gebruik, om zich tot Professor aan de Fcole te doen 
benoemen, ten einde de „redegevende" kunstleer ook 
aan de Fransche bouwkundige hoogeschool te kunnen 
verkondigen. 

De klassicisten wisten echter een kabaal te ver
wekken, dat Yiollet-le-Duc noodzaakte, ondanks de 
keizerlijke b.scherming, zijn colleges reeds spoedig 
te staken. Misschien zou men tegen zijn middeleeuw
sche kunstleer minder gehad hebben, als men hem 
niet voor een imperialistisch werktuig had aangezien. 
Wat Viollet-le-Duc had willen zeggen, schreef hij nu 
ter neder in de bekende „Entretiens sur 1'architecture." 

liet mag hier nog wel eens opgemerkt worden, 
dat de voorkeur voor de middeleeuwen bij Viollet-
le-Duc volstrekt niet met zijn geloofsovertuiging samen
hing. Men placht van hem te zeggen, dat hij een kerk, 
waaraan hij werkzaam geweest was, nooit meer betrad, 
nadat zij voltooid was. Hoe weinig men hem van 
clericalisme verdacht, blijkt het best daaruit, dat hij 
na tien val van het Keizerrijk, werd afgevaardigd 
naar den Parijschen gemeenteraad, die, zooals men 
weet, zeer roodgetint is. 

Monumentale bouwwerken (als men de restauraties 
uitzondert) was het Yiollet-le-Duc niet gegeven, op 
te richten. Napoleon had graag gezien, dat de 1'a-
rijsche opera door zijn beschermeling was gebouwd. 
De jury voor tic prijsvraag kende echter aan Viollet-
le-Duc's ontwerp (dat in Fransche-Renaissance-
stijl was gehouden) den prijs niet toe. 

Na deze weinige bijzonderheden over den levens
loop van tien kunstenaar, die in 1879 overleed, moge 
een enkel woord over zijn streven volgen. Men meent 
dikwijls dat het Viollet-le-Duc gegaan is als zoovele 
proleten, die niet in hun eigen land geëerd worden, j 
Dit is echter slechts ten deele op hem van toepassing; 
als schrijver, als oudheidkundige is hij reeds sinds het 
verschijnen van zijn Dictionnaire bij zijn landgenooten 
met roem bekend geweest. Alleen als apostel van een 
nieuwe kunstleer heeft hij in Frankrijk slechts weinig 
succes gehad. Nog zelfs op het oogenblik zou het 
voor zijn volgelingen, met Dc Baudot aan het hoofd, 
moeilijk zijn een werkkring te vinden, indien hun niet 
restauratiewerken werden opgedragen, waarvoor de Staat j 

middelen ter beschikking stelt. Ieder bisdom heeft zijn 
afzonderlijke architecten; vandaar dat de rationalisten 
in Frankrijk als „diocésains" worden aangeduid. 

Dat iemand, die een zoo helderen schrijftrant bezat als 
Viollet-le-Duc, in Frankrijk gerespecteerd moest wor-

j den , spreekt van zelf. Ook zijn streven om rationa
listisch te zijn, moest in het land van Voltaire sym-

[ pathie wekken. Hij had dan ook nimmer moeite om 
uitgevers voor zijn pennevruchten te vinden. Zelfs zijn 
Dictionnaire, een werk waarin een reusachtig kapitaal 

j gestoken moest worden, is voor den uitgever een goede 
i handelsoperatie geweest. Maar al dit succes zal Viollet-
I lc-Duc toch onbevredigd hebben gelaten. Zijn ideaal, 

om de eeuwige Grieken en Romeinen uit de F.cole des 
Bcaux-Artste verdrijven, en van haar, naar Robespierre's 
voorbeeld, een tempel der Rede te maken, zag hij 
niet vervuld en het is de vraag of zelfs het nageslacht 

1 dit ooit tot werkelijkheid zal zien worden. 

De toongevende Franschen zijn al van ouds vrij
denkers; de beginselen van Viollet-le-Duc, die zij met 
die der middeleeuwen vereenzelvigen, zijn bij hen reeds 

! daarom niet populair. Was de schrijver een twintigtal 
jaren vroeger opgetreden, wellicht dat hij dan , door 
tien wassenden stroom der Romantiek gedragen, in 
zijn vaderland meer had uitgewerkt. Maar toen hij 
voor het eerst zich hooren deed, was die stroom reeds 
tot een stilstaand water geworden, dat weldra geheel 
zou uitdrogen. 

A l heeft Yiollet-le-Duc in zijn vaderland der kunst
richting die hij voorstond , niet de zegepraal kunnen 
verschaffen, het door hem in zijn talrijke geschriften 
uitgestrooide zaad bleef echter niet zonder vrucht. 

Het is vooral d;i;ir geweest, waar de Gothiek zich 
gehuldigd zag, dat de redegevende leer aanhangers 
vond. In de eerste plaats was dit in Engeland. Het 
k;In niet ontkend worden, dat de geschriften van den 
Franschman veel hebben bijgedragen, om het juist 
begrip van het wezen der middeleeuwsche kunst aan 
de architecten bij te brengen. Men vergelijke bv. 
eens de werken van Pugin en Harry met die van 
Street, Waterhouse en B urges. Maar eigenaardig is 
het zeker dat Viollet-le-Duc, die, bij al zijn liefde
voor de middeleeuwen, toch het liefst zich als grond
legger van nieuwe stijlbeginsclen beschouwd zag, in 
Engeland als zoodanig geen waardeering vond. Het 
vasthouden aan het historiseh-overgeleverde zit den 
Britten in het bloed. 

Ook te Hannover vond de Fransche bouwmeester 
in Hase een ijverig vereerder. Maar al weder was 
het als middeleeuwer alleen, dat hij daar geacht werd. 
Hase en zijn leerlingen sloten zich nauw bij de 13e-
eeuwsche Gothiek aan; het zoeken naar wat nieuws 
was hun vreemd. Nog zelfs thans blijft de voornaamste 
vaandeldrager der Hannoversche school, Otzen, aan 
de vroeg-Gothiek getrouw. 

Hier-te-lande kreeg Viollet-le-Duc reeds vóór i860 
een bewonderaar in den architect Cuypers. Aanvan
kelijk stond deze in die bewondering vrij wel alleen , 
doch weldra vond hij een medestander in den heer 
Alberdingk Thijm, den ijverigen kampioen voor het 
Katholicisme. Aan diens, in 1858 verschenen, met 
warmte geschreven brochure „de Heilige Linie" is 
het zeker voor een groot deel tc danken, dat weldra 
voor dc in zoo groote getale gebouwde R. -K. kerken 
en pastorieën de Gothische stijl gekozen werd. Sedert 
werden Gothiek en Roomsch-Katholiek hier-te-lande 
vereenzelvigd; de propaganda voor Viollet-le-Duc's 
leer gold als ijveren voor het Katholicisme. 

Vooral kwam dit uit bij den strijd om het Gothische 
ontwerp „N.O." , in 1863 door den heer Cuypers als 
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antwoord op de prijsvraag voor het nationaal gedenk-
teeken van 1813 ingezonden. 

Maar ook velen, die de bouwkunst afgescheiden van 
godsdienstige overwegingen beschouwden, kwamen 
hier-te-lande reeds spoedig tegen de opvattingen van 
den heer Cuypers, als apostel van Viollet-le-Duc, op. 
De bekroning in 1864 van het ontwerp voor een 
museum, door den heer Cuypers vervaardigd, met een 
prijs van / 300, bracht vele pennen in beweging. 

Het zou ons te ver voeren dc over en weer ge
bezigde argumenten te toetsen. Men weet hoe sedert 
de heer Cuypers, vooral nadat hij in den heer Victor 
de Stuers een krachtigen steun had gekregen, erin 
geslaagd is de kunstleer van Viollet-le-Duc, zooals hij 
die opvatte, op groote schaal toe te passen. 

Dat deze toepasing als van zelf tot het gebruik van 
middeleeuwsche vormen leidde, behoeft ons niet te ver
wonderen. Het zijn de werken der middeleeuwen, 
waaruit Viollet-le-Duc zijn kunstleer ontwikkelde. Maar 
het is eigenaardig dat de Franschman toch altijd nog 
liefde gevoelde voor de antieken, wier werken hij, aan 
den aanvang van zijn loopbaan, op de plaats zelf had 
bestudeerd. Nu moge men beweren dat dit respec
teeren van het werk der ouden, waarvan vooral de 
„Entretiens" spreken, samenhangt met Viollet-le-Duc's 
kortstondige werkzaamheid aan de Fcole tics Beaux 
Arts en dat het voor een goed deel zijn verklaring-
vindt in den wensch van den leeraar om zijn gehoor, 
aan de antieken gewend, niet al te zeer van zich te 
vervreemden , geloochend kan toch niet worden tlat 
de Fransche bouwmeester een veel ruimer blik had 
dan dc meeste zijner volgelingen. 

Volkomen terecht merkte dan ook de heer (ios-
schalk reeds in den Spectator van 1864 op: „ D e vloek 
der eenzijdige richting, waartoe sommige talenten zich
zelf verdoemd hebben, is, dat zij den eerbied voor 
de overige stijlrichtingen verliezen. Zij zijn altijd plus 
royalistes que le roi Yiollet-le-Duc, die van tijd tot 
tijd, al is het maar terloops, niet nalaten kan zijn 
hulde aan de antieken te brengen." 

Voor een zeer groot gedeelte moet de invloed, door 
de geschriften van Viollet-le-Duc uitgeoefend, worden 
toegeschreven aan zijn aangenamen, helderen en over
tuigenden stijl. gesteund door een even vaardige als 
smaakvolle teekenstift. Men wordt door dezen schrijver 
al spoedig „ingepakt" en denkt er ten laatste niet 
meer aan het beweerde aan de feiten te toetsen. 
• Ibjectief is Viollet-le-Duc nooit; hij is bij al zijn kennis 
en juistheid van blik toch niet gemaakt van liet hout, 
waaruit onbevangen geleerden gesneden worden. Hij 
gaat uit van de hypothese dat, zoo in de kunst dei-
middeleeuwen als in die van andere tijden (voor zoo
ver hij daarin kunst ziet), door de rede een nauw ver
band tusschen samenstel en versiering ontstond. Dit 
brengt hem er als van zelf toe aan construction een 
grooter waarde toe te kennen dan zij voor den onbe
vooroordeelde verdienen. Men leze het artikel „Con
struction" in den Dictionnaire maar na, om te be
grijpen wat wij bedoelen. 

Het is merkwaardig om over deze middeleeuwsche 
constrtictiën het oordeel te hooren van Rudolf Redtcn-
bacher; deze schrijver, die overigens een bewonderaar 
van Yiollet-le-Duc is, zegt: „Die Constructionen des 
Mittelalters sind grossentheils mangelhaft: was man 
einerseits durch Vervollkommnung der Construction 
zu gewinnen glaubte, ging andererseits haufig durch 
den Aufwand an Hilfsmitteln wieder verloren. Die 
besten Constructeure des Mittelalters waren Fmpiriker, 
die wohl wu-ssten wie sie ihr Bausystem verbessem , 
wo sie ab- und zugeben mussten , die sich aber stcts 

über das Wieviel tauschten. Diese Tauschung fiihrte 
zui' l'ebcitreibung. War, gesetzt den Fal l , irgendwo 
eine Belastung der Massen wiinschenswertli, so bei-
spielsweisc der Strcbcpfeiler, so machte man die Be
lastung entweder zu klein oder zu gros/.. L'm die 
Kathedralen gegen den Winddruck zu sichern, brachte 
man wohl nebeneinander doppelte, Qbereinander drei-
fache Strcbebogen an , welche den Bau wie ein Gerust 
umstellen und ihn zu zerdrücken scheinen. Die Mangel 
der Construction zogen im Mittelalter dieselben oder 
almlielte I 'cbelstiinde mit sich , welche man der Antike 
und der Rennissance vorwirft, dass sie namlich Struc-
turtheile da verwenden, wo sie keine constructive 
Function erfüllen konnten oder zu erfüllen batten." 

Nu zal men wellicht beweren dat Redtenbacher de 
middeleeuwsche constrtictiën te veel beschouwt van het 
standpunt van den hedendaagschen ingenieur. Maar 
ook wie , als wij het zoo eens noemen mogen, naar 
esthetische constructie in plaats van naar utilitcits-
constructie in de bouwwerken der middeleeuwen zoekt, 
vindt zich dikwijls teleurgesteld. Die teleurstelling moet 
ook Yiollct-lc Due ondervonden hebben toen hij, vooral 
in de latere Gothiek, heel wat waarnam dat in zijn 
systeem niet paste. Het Kat zich misschien daaruit 
verklaren dat de schrijver, zoo in zijn Dictionnaire als 
in andere geschriften, hoofdzakelijk stilstaat bij de 
werken der 12e en 13e eeuw, terwijl hij van de 14e 
en 1 5e eeuw slechts datgene neemt wat in zijn kraam 
te pas komt. 

Maar ook zelfs in den eersten tijd der Gothiek in 
Frankrijk was het er verre van dat iedere vorm, die 
niet door dc constructie werd aangegeven, achterwege 
bleef. Als een der sprekendste voorbeelden noemen wij 
de portaal- en vensterfrontalen. Yiollet-le-Duc ziet de 
onmogelijkheid iu om ze uit de constructie te ver
klaren en daarom schrijft hij onder „Gable", dat de 
frontalen hun oorsprong verschuldigd zijn aan een 
traditie. Het zou namelijk gebruikelijk geweest zijn 
om. als dc gewelven eener kerk voltooid, maar de 
daarboven gelegen muren nog niet gemaakt waren, 
voorloopig houten noodafdekkingen tc maken. De 
frontalen zouden dan niets anders zijn dan deze hout
constructies . . . in steen uitgevoerd. Maar onder „Con
struction" had hij reeds vermeld, dat de frontalen 
gemaakt werden om . . . de vensterbogen tc belasten ! 
Zoo worden ook de halen als „belastingen" van som
mige bouwdcelen verklaard, die hun nut hebben. 
Toch zijn cr talrijke middeleeuwsche kerken, waarvan 
de fialen óf niet uitgevoerd , óf in den loop der tijden 
verdwenen zijn zonder dat daar eenig schadelijk gevolg 
van ondervonden is. 

Dit zijn maar een paar der meest sprekende voor
beelden ; de aandachtige en zelfstandig oordeelende 
lezer van Viollet-le-Duc's werken zal ze met talrijke 
andere kunnen vermeerderen. Nu zijn er niet veel 
dergelijke lezers; voor hen, die de middeleeuwsche 
bouwkunstrichting zijn toegedaan, geldt al wat door 
den Franschen architect geschreven is als een evan
gelie , waaraan tittel noch jota te veranderen is. Wie 
de middeleeuwen met critischer oog beschouwen, voelen 
zich tot den schrijver niet aangetrokken en laten hem 
grootendeels ongelezen. 

Het is jammer dat velen meenen , als zou al wat 
Viollet-le-Duc verkondigt „a prendre ou a laisser" zijn. 
Een dergelijke meening kan slechts ontstaan door een 
fanatisme op de wijze zooals dit b.v. onder de ver
eerders van Richard Wagner vrij algemeen is. Een 
zoodanige blinde vereering kan op den duur geen 
stand houden. Het zijn in het bijzonder de Neder
landsche bewonderaars van den Franschen architect 
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die met dit fanatisme behept genoemd mogen worden ; 
hierdoor is, wij hadden nog onlangs gelegenheid 'net 
op tc merken, de „redegevende" kunstleer liet shib
boleth tier Nederlandsche architecten geworden. 

Wij zien hicr-te-lande juist het omgekeerde ge
schieden , van wat in Frankrijk plaats vindt. Ginds is 
de „officieele" kunst nog altijd de klassieke , waartegen 
De Baudot met zijn kleine schaar van „diocésains" 
zonder eenige hoop op goeden uitslag strijden , hier 
in Nederland is de redegevende kunst meester op de 
regeeringsbureau's en zijn de Renaissancisten de tegen
standers, wier pogen vooralsnog weinig succes schijnt 
te zullen hebben. 

Wij vergeleken daar straks Viollet-le-Duc met 
Wagner. De vergelijking gaat, tl it erkennen wij 
gaarne, in vele opzichten mank, doch zoo goed als 
Wagner de opera, heeft Viollet-le-Duc de bouwkunst 
willen hervormen. Was het ecliter den Duitscher ge
geven aan werkelijk monumentale werken zijn theo
rieën in practijk te brengen, de Franschman was 
minder gelukkig. Hij moest de verwezenlijking zijner 
idealen aan anderen overlaten. Daardoor is hij nooit 
in de gelegenheid geweest te zien welke indruk door 
de verwezenlijking van die idealen zou worden bereikt. 

.Men heeft van Viollet-le-Duc's streven wel eens 
beweerd , dat het een wedergeboorte tier middeleeuw
sche kunst beoogde. Die bewering is, als zoovele 
andere, slechts ten deele juist. Dat er bij den Fran
schen bouwmeester een groote sympathie voor den 
bouwtrant der I2e en 13e eeuw bestond, dat hij 
daarin het hoogste zag wat door de kunst, die achter 
ons ligt, bereikt was, is waar. Niet minder waar is 
het, dat hij als uitvoerend architect de enorme som
men, die ter zijner beschikking werden gesteld, heeft 
gebruikt voor het restaureeren of wedcropbouwen van 
middeleeuwsche gedenkteekenen. Maar zijn kunstleer, 
zooals die vooral uit de Entretiens is op te maken, 
beoogt volstrekt geen Renaissance der Gothiek. 

Nu zal men kunnen vragen waarom Viollet-le-Duc 
geen pogingen heeft gedaan , om, zij het dan ook op 
bescheiden schaal, zijn eigenlijke kunstidealen te ver
wezenlijken. Het antwoord op die vraag is niet ge
makkelijk te geven. De tegenwerking der Ecole des 
Beaux Arts zal hier wel een groote rol gespeeld 
hebben; misschien heeft Viollet-le-Duc wel, eraan 
wanhopende dat het hem zelf gegeven zou zijn zijn 
moderne idealen te verwezenlijken, zijn troost gezocht 
in de studie der archeologie. 

Wij behoeven slechts des schrijvers definitie van 
stijl te lezen, om reeds aanstonds tc bemerken, dat hij 
niet exclusief is. „Stijl" - - zegt hij — „ i s dc distinctie 
der vormen, is een van dc elementen der schoonheid, 
hoewel stijl alleen nog geen schoonheid zijn kan. Ons 
stijlgevoel is als het ware instinctmatig. In een gc-
zelligen kring zult gij b. v. één man onder alle anderen 
opmerken. Niet door zijn schoonheid voelt gij u tot 
hem aangetrokken en toch volgt gij hem met uw 
blikken, alsof een wonderlijke betoovering zich van 
u heeft meester gemaakt Indien gij opmerkingsgave 
bezit, kunt gij u eindelijk eenigszins rekenschap geven 
van de tooverkracht, die hij uitoefent. Het is iets in 
zijn uiterlijk en in zijn bewegingen, dat hem van 
anderen onderscheidt. Langzamerhand gaat gij u een 
voorstelling maken van zijn gewoonten, van zijn smaak, 
van zijn kunstzin. Gij ziet hém voor het eerst en gij 
kent hem dus natuurlijk niet, maar gij bouwt een 
geheelen roman op hctgeeii gij ziet. Slechts hij die 
stijl bezit, kan dergelijke betoovering op u uitoefe
nen. De meeste: menschen zijn door opvoeding, door 
lichaams- en zielsgebreken, zoodanig bedorven, dat 

het hoogst moeilijk is stijlvolle exemplaren te zien te 
krijgen. Maar slaat gij een blik op het dierenrijk, dan 
zult gij zien dat daar nog heel wat stijl tc vinden is. 
Dieren maken nooit een beweging, die niet onmiddel
lijk het gevolg is van verlangen, van behoefte, van 
vrees; zij zijn nooit geaffecteerd, gemaniëreerd of 
vulgair. Of zij mooi of leelijk zijn, zij hebben stijl, 
omdat hun gevoelen natuurlijk is, omdat zij altijd, 
aan wat zij gevoelen , door eenvoudige middelen uit
drukking geven. De mensch, bovenal de beschaafde 
mensch, is een zeer samengesteld dier, tlat door zijn 

j opvoeding altijd geneigd is zijn instinct te bestrijden, 
I zoodat men haast zou kunnen zeggen dat de mensch 

zichzelf niet meer is als hij stijl vertoont." 

Deze aanhaling kan een denkbeeld geven van dc 
wijze, waarop Viollet-le-Duc gewoon was alles tc 
bezien, l'it dit algemeen begrip van stijl leidt hij 
tlan af wat men onder stijl in de bouwkunst heeft te 
verstaan. Zijn conclusie is, dat ook daar stijl niets 
anders is dan de volmaakte overeenstemming tusschen 
middelen en doel, dan het duidelijk uitdrukken van 
beginselen bij het voldoen aan de eischen der con
structie. 

Er zijn in Viollet-le-Duc twee personen vereenigd 
geweest, een archeoloog en een hervormer der bouw
kunst. Hij had dus iets van den Romcinschen god 

j Janus, bekend om zijn twee aangezichten; een dezer 
! gezichten zag achteruit, naar de middeleeuwen, het 
I andere richtte den blik op de toekomst. De waardee

ring voor den archeoloog heeft het op prijsstelten van 
den hervormer gehinderd. Velen, die meenden volge
lingen van Yiollet-le-Duc te zijn, deelden alleen zijn 
middeleeuwsche sympathieën en gingen met zijn her-
vormings-denkbeelden slechts in zooverre mede, als 
die tot een herleving tier Gothiek konden bijdragen. 

De reeds meergenoemde architect De Baudot, die 
i op het oogenblik in Frankrijk het hoofd der ratio

nalisten is, kon dan ook terecht zeggen: „ A l s de 
geschriften van Yiollet-le-Duc beter bekend, meer 
gewaardeerd zullen zijn, zal men volle zekerheid ver-

\ krijgen, dat de meester nimmer gedroomd heeft van 
I eene Renaissance der Gothische vormentaal, zal men 

beter den gedachtengang begrijpen, die hem geleid 
heeft toen hij de beginselen, waaraan de bouwkunst 
der toekomst zal moeten voldoen, heeft vastgesteld. 
Het moet erkend worden, vele architecten, die meenen 
het beginsel der redegevende kunstrichting te hebben 
aangenomen, hebben niets anders gedaan dan, om 
welke redenen dan ook, den bouwtrant der middel
eeuwen kopiëeren. Daarbij hebben zij dan, door een 
richting te volgen, tlie de meester volstrekt niet als 
die der toekomst aanwees, aan de goede zaak veel 
kwaad gedaan. De tegenstanders van het rationalisme 
konden daarmede natuurlijk hun voordeel doen." 

Het kan niet ontkend worden, dat de Nederland
sche vereerders van Yiollet-le-Duc tot dusverre tot 
diegenen behoord hebben. die in tien meester vóór 
alles den ( ïothieker zagen en die dus wellicht, zonder 
het te willen, hem onrecht aandoen. Deze Gothische 
neigingen hangen nauw samen met de richting van 
het hedendaagsch Katholicisme hier-te-lande. Nood
zakelijk voor de nieuwe kunst, voor de architectuur 
der toekomst acht de Fransche schrijver zc geenszins. 

„Ik zoek", zegt hij in zijne Entretiens, „de waarheid 
vóór alles; zoo men mij iets verwijten kan, dan is 
het, dat ik tot geen enkele school behoor. Hierdoor 
heb ik velen tegen mij. want men wil, in onzen tijd, 
slechts van specialiteiten weten." Hij wijst er ver
volgens op, hoe verkeerd het is, te blijven in een 
klein kringetje en gaat tlan voort: „Ik acht het 
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noodig nadrukkelijk tc zeggen, dat ieder, die meent 
tlat mijne leer slechts het in bescherming nemen van 
de middeleeuwsche kunstrichting beoogt, schromelijk 
dwaalt.'' 

Ware hier-te-lande de kunstleer van Viollct-Ie-Duc 
op deze breede wijze verkondigd, zij zou veler sym
pathie hebben gehad. Tegen het haar kenmerkend 
hoofdbeginsel, dat de versiering zich uit de samen
stelling behoort te ontwikkelen, kan toch niemand, 
die ernstig nadenkt, eenig bezwaar hebben. Juist 
toch door eene toepassing daarvan, onafhankelijk van 
welken historischen stijl dan ook, kan de nieuwe 
bouwtrant, waarnaar wij allen verlangen, het levens
licht zien. 

Het is volkomen waar. wat Redtenbacher zegt: 
„ W e n n jemals die Architectur neue Bahnen ein-
schlagen vvird, so wird sie der mittelalterlichen Hau-
kunst nicht wenig zu danken haben, denn ohne 
gründliches Studium derselben fehlt uns der Alaass-
stab, mit welchem wir die Antike und die Renais
sance messen sollen", liet tocpassi/i van middeleeuw
sche vormen, zooals wij dit door hen, die hier-te-lande 
als rationalisten poseeren, zien doen, kan echter die 
nieuwe bouwkunst niet brengen; het resultaat daar
mede te bereiken, is al niet beter dan wat door de 
navolgers van Renaissance of Antieken is verkregen. 

Een onbevangen in practijk brengen van Viollct-
le-Duc's hervormings-denkbeclden heeft nog nergens 
plaats gevonden. Het is te hopen dat de tijd spoedig 
aanbreke, die deze toepassing zal zien Wellicht hebben 
wij den nieuwen bouwtrant dan, voor wij hem ver
wachten. 

HIJ D E P L A A T . 
De villa, op nevensgaande afbeelding voorgesteld, 

werd in het jaar 1883 gebouwd aan het Bankaplein 
te 's-Gravenhage, voor rekening van tien heer Mr. 
J. (i. i'atijn, destijds Burgemeester van 's-Gravenhage, 

De bouwkosten hebben ruim f 48,000 bedragen. 

II. WESSTRA JR., 
Architect 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER liOl W K l ' X S T . 
AFD 1:11.i.Mi HAARLEM. 

Vergadering van Maandag 24 Februari 18!*f». 
Na opening van iie bijeenkomst werden de notulen gelezen en 

goedgekeurd. waarna de Voorzitter melding maakte van een 
schrijven van het Hoofdbestuur, waarbij de besturen der aldee-
lingen en belangstellende leden worden opgeroepen om den 
4n Maart iu liet maatschappelijk gebouw te Amsterdam een 
vergadering bij te wonen ter bespreking van de belangen der 
Maatschappij. 

I>e beide nieuwo bestuursleden werden daarop geïnstalleerd; do 
Voorzitter riep hun bel welkom toe en bracht een warm woord 
van dank aan den uittredenden Secretaris, den heer Jb. van den 
Ban Jz. en deu mede afgetreden Vice-voorzitter. den heer <1. L . 
van l.ennep. 

De Commissie voor het nazien der rekening van den Penning
meester, sluitende met een klein voordeelig saldo, adviseerde 
deze goed te keuren en den heer ii. I'. J . Beecari, onder dank
zegging voor zijn goed beheer, te dechargeeren. 

Het jaarverslag van den Particulieren Arbeidsraad voor de 
bouw- cn aanverwante vakken te Haarlem cn Omstreken gaf 
geene aanleiding tot discussie en werd voor belangstellenden ter 
lezing gelegd. 

Alanu deed de heer Jacques l.eijh eenige belangrijke metletlec-
lingcn omtrent veranderingen en constructies, die bij «Ie restau
ratie van de Vleeschhal aan 't licht zijn gekomen. 

he beer 1*. Kleiweg Dyserinek maakte melding TOD eene eigen
aardige ontdekking, gedaan b(j het afbreken van ecu perceel in 
do Krnnkestraat te Haarlem. I>aar was nanietgk ouder andere 
steensoorten gevonden l.eidsche steen in het formaat van Ooud-
seho steen. Vorm en kleur zijn de maatstaf voor de beoordce-
deeling en laten geen twijfel over aan het bijzondere vnn dit geval. 

Nadat nog de heer .1. .1. de Waal Malet'üt zijn medeleden hnd 
uitgenoodigd in het voorjaar een boring van bijzondere diepte, 
onder zijne leiding uitgevoerd, iu oogensehuuw te komen nemen 
en de heer A. .1. Salm de prijsvraag voor het meubilair van eene 

arbeiderswoning bij het Bestuur in herinnering gebracht had, werd 
overgegaan tot de bezichtiging van het plaatwerk: .,Documents 
classes de 1'art dans les Pays-Rus du ÜCiómeaa W H In-me siècle", 
welk werk door den heer .1. W. l i . Droste voor dat doel ter 
beschikking was gesteld. 

De heer Jacques Leijh verklaarde zich bereid in de volgende 
vergadering het werk „Wiener Monumental ISauten" ter bezichti
ging te stellen 

Met een woord van dank aan de leden voor de ruime cn trouw.' 
opkomst, allinede aan don heer Drosto voor de aangennnie 
oo»enblikken, den leden verschaft, werd de bijeenkomst gesloten. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Vergadering van Vrijdag 28 Februari 1S9U. 

In deze bijeenkomst: gaf de Rijksbouwmeester <'. H. Peters 
een overzicht van den Nederlandschen knsteelbouw tot en met 
ile veertiende eeuw. 

De spr. wees op de wijkplaatsen der vimr-Roineinsche bevol
king nis de oorsprong onzer kasteelen (waarvan o. 0 . nog over 
is de Hunneschaus aan het 1'ddelermeer). Op de overblijfselen 
daarvan bouwden de Romeinen vnak hunne ('as/ra, waarvan er 
tijdens Drusus meer dan vijftig werden opgericht langs den Uyn 
van Mainz tot Katwjjk. Vorm en inrichting dezer sterkten waren, 
evenals de Romein se lie bouwkunst zelve. groott-ndeels aan de 
Orieken en Etrusken ontleend. De grondslagen van zulk een 
gebouw heeft men enkele malen kunnen zien, toen do Britten
burg bij Katwijk bloot kwam. 

Er volgde na de Romeinen een tijd van stilstand op het gebied 
van sterkten-bouw, ten gevolge van den chaotischen toostnnd. 
waarin de/.e landen verkeerden. In den tijd vnn Karei do Groote, 
toen alles onder één krachtig bestuur was. werden er uit den 
aard der zaak geen sterkten op verschillende plaatsen gebouwd: 
dit was niet noodig. Karei liet echter ecu paleis bon wen bij 
Nymegen, waarvan wij in het Valkhof nog overblijfselen hebben. 
Dit palcis viel reeds l i l jaar na Kareis dood in de handen der 
Noormannen, doch werd in 1150 door Keizer lïarbarossa gere
staureerd cn zou zeker nog in dien toestand een door alle lier
manen bewonderd unicum zijn. indien niet de provinei.' I lehlorland. 
om restauratiekosten uit te sparen, iu l~ï'5 het kasteel voor 
f 90,000 voor afbraak verkocht had! 

De plaag der Noormannen was oorzaak, dat hier allerwegen 
sterkten werden opgeworpen. Kr verrezen overal burchten, die 
veelal aanleiding gaven tot het ontstaan van steden of dorpen, 
gelijk ile tallooze plaatsnamen op burg nog aanwijzen (Domburg, 
.Middelburg. Doesburg, enz.). Van al die burchten is nog gedeel
telijk de burcht te Leiden overgebleven. Verder zijn er hier en 
daar nog kleine brokstukkeu over. 

Spreker verdeelde de kasteelen, die in den grafelijken tijd verre
zen zijn. in grens-, tol- en woonkasteelcn. Dc twee eerste soorten, 
die veelal eenzelfde type hadden, dienden tot bescherming van 
het gewest of der privilegiën (het tolrecht enz.). Zij waren dik
wijls roofsloten. Ook om deze gebouwen vormden zich vaak 
woonsteden, ln de woonkustcelen hielden de „hoeren" verblijf. 
I.angzntnerhand werd zulk een verblijf een tamiliehurvht, waartoe 
de erllijkverklaring der grafelijkheid meewerkte, ln de 12een 18e 
eeuw vooral ontstonden vele van deze kasteelen, hetgeen alweer 
uit den politieleen toestand dier tijden verklaarbaar is. 

Natuurlijk bracht de uitvinding van het buskruit een groote 
verandering in den bouw der kasteelen; do zoogenaamde citadel-
bouw ontstond, waarvan het kasteel tc Sluis (1885) een eerste 
voorbeeld was. 

Spreker had tot verduidelijking van zijn voordracht een uitge
breide collectie prenten en photo's medegebracht, die met be
langstelling bezichtigd werden en die zeer zeker menigeen zullen 
hebben doen instemmen met de verzuchting van den spreker, dat 
't zoo jammer is, dat in ons kleine landje alles wat wij van 
vroegere Nederlandsche bouwkunst weten (en dat is niet vee!< 
verspreid is in twintig grootere eu kleinere musea, met het «revn!^ 
dut geen enkel dier musea gelegenheid biedt om o.tk maar één 
tijdvak eenigsziis volledig te bestudceren. 

VERKENlOIXti TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 2 9 J'cbtuari iSo<>. 
Wegens afwezigheid van den 2n Secretaris werden dc notulen 

tot de volgende vergadering aangehouden. 
Na ballotage van een viertal leden, die allen met algemeene 

stemmen werden aangenomen, ging de Vergadering wegens bet 
bedanken van den heer Wiersemu over tot het verkiezen van 
den heer I,. M. Moolenaar tot lid in het bestuur der Vereeniging 
tot bevordering van het verzekeren van werklieden. Dnarnn 
werd het programma voor de prijsvraag vun een burgerwoon-
huis vastgesteld. Het huis. bestaande uit t» kamers, keuken, 
kelder en verdere gerieflijkheden, zonder sousterrain, moet geplaatst 
worden op een terrein van 8 M. breedte en 25 AI. diepte, waarvan 
niet meer dan 115 M*. mag bebouwd worden. Pry/on van /"40 en 
van /'!"> zullen uitgeloofd worden. Tijd van oplevering; 1 September. 
Nadere bijzonderheden zullen belangstellenden worden hekend 
gemaakt. 

De heer W. van Boven, architect alhier, hield eene lezing over: 
„Iets over kunst iu verhand met bouwen"'. De hedendaagsche 
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bouwkunst aan eene critick to onderwerpen was het doe) van den 
spreker. 

Te spreken van onze bouwkurst gunt niet op wegens het leentje
buur spelen h|j onze voorouders. Hoevéél leugen, hoe weinig 
waarheid overal! Ook in de kunst wordt gcschadn-nl. Van onze 
tentoonstellingen krijgt men eenier een idee van hours dan vun 
eene plaats, om kunst te genieten Wordt het publiek van hetgeen 
mooi of leeljjk is op het gebied van de letterkunde, schilder, 
beeldhouw- en toonkunst iu de kunstkronieken van bijna iedere 
courant op de hoogte gehouden, geheel anders is het met de 
bouwkunst. Hoe nuttig toch zou het zijn, het publiek te wjjzen 
op de overlading met ornementen, enz., die voor oprui mingsprij* 
veelal /ijn te bekomen en daardoor zoo mild worden aangebracht. 
De fabrikanten zorgen ervoor, dat de bouwheer heel gemakkelijk 
een werkzaam aandeel in den bouw kan nemen door de mooiste 
sluitsteeutjes, potjes en guirlandetjes zelf uit te kiezen. 

Xn in bijzonderheden den oudoelmatigen bouw en do laakbare 
stolfeering te hebben nagegaan, geeft de spreker het onwetende 
publiek de schuld. Het is toch een erkend feit, dul hel opdragen 
van de uitvoering van een gebouw aan een architect dikwij's als 
luxe beschouwd \\ ordt. De architecten helmen bovendien een 
deel van hun werk laten veroveren door meubelfabrikanten en 
stoffeerders. Tal vnn monsterboekjes wjjzen den architect den 
weg. De stijl, hieruit geboren, kan weinig respect afdwingen. 

Ook do Staat, de gemeenten en de corporation geven slechte 
voorbeelden. Dat bot kwaad diep zit, tracht spreker duidelijk te 
maken, dour te wijzen op hot nieuwe station alhier, dat uitwendig 
voor hem nis architectonisch monument eene totale mislukking is. 
Wat een wve gevoel verkrijgt men bij 't aanschouwen der hoekpilas-
ters aan alle hoeken, waar steeds weer pilasters op pilasters worden 
geplaatst en de breede. onvervalschte kroonlijst gedoemd wordt daar 
steeds om heen te kuieren, tot zij eindelijk haar weg weer in eene 
rechte lijn kan vervolgen. Deze groote massa eiseht eene zware 
bekroning en is bekroond door iets zeer kolossaals, maar het is 
doodeenvoudig eene onmogelijkheid te onderscheiden, wat er op 
staat. Het gebouw heeft ook een goot om 't hemelwater af te 
voeren en üeze zoekt vermoedelijk haar wc; onder door deze 
steenmassa; want kijkende door de balustrades (wnt kosten die 
een geld aan arbeidsloon en wat doen ze daar?) ziet men onder 
door deze bonk steen In-en! 

Niet alben met onze woningen, maar ook met onze meubelen 
is het treurig gesteld. Keno verzameling van alle stijlen en perioden 
in onze burgerlijke woningen; ziedaar onze kamer in stijl ge
meubileerd ! 

De vraag; hoe dan te bouwen: wordt van alle zijden bekeken. 
De hoofdzaak toch is eene juiste vaststelling van de omtrekken 
en alles hangt verder af van den smaak des ontwerpers. 

Het een eu ander — biermede eindigde de heer Van Boven 
zjjnc onderhoudende lezing zou ten gevolge hebben, dat de 
architect meer werk 'oor zyn honorarium zou moeten leveren; 
maar ook zon 't publiek begrijpen, dat de architect niet voor zijn 
eigen pleizier of voordeel een huis bouwt, maar het hem werkelijk 
en waarachtig te doen is. den nienseh voor te lichten eu te gerieven. 

De Voorzitter dankte den spreker voor de nuttige lezing, bood 
daarna de Vergadering een concept aan van een reglementswijziging, 
waarbij jongelieden van 16 tot 21 jaar als uttspiraut-lid kunnen 
toetreden, dat na eenige discussie werd aangenomen en sloot do 
bijeenkomst, 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
Tl". LEIDEN. 

EersU Vergade*ing gehouden of 2 7 Februari 1896. 

Eén uur voor den aanvang van de vergadering waren de leden 
en geïntrodueeerden in de gelegenheid eenige vakbladen in te 
zien. die door het Bestuur zijn aangekocht voor de leestafel, terwjjl 
ook ruim gebruik gemaakt werd van de bezichtiging der platen 
van gebouwen uit Frankrijk, Engeland. Duitschland, Oostenrijk, 
Zwitserland Amerika, Bilgic, Spanje en Kuslaud, door den heer 
1*. (>. I.aneel beschikbaar gesteld. 

De heer 1'. A. Wompe gaf inzage van de plannen van de ge
bouwen voor astrophotographie en pharmucie, in aanbouw zijnde 
op het terrein ..Vreeswijk" nnby Leiden, 

Na opening der vergadering nam de Voorzitter het woord en 
bracht een hartelijke cn opwekkende toespraak uit. .Spreker be
veelt de jonggeborene in den steun van alle leden en donateurs aan. 

De notulen van de laatste vergadering der voormalige afdeollng 
van de Maatschappij werden goedgekeurd De Voorzitter deelde 
mede dat het Bestuur zich heeft geconstitueerd als volgt: C. R. 
van Uuijven. Voorzitter; I*. <i. Lancel, Vice-voorzitter; l'rod. 
A. Wempe. le Secretaris; I*. de Wild 1'z. 2e Secretaris; D. 
Veil brief. Penningmeester. 

Alsnu werd het woord gegeven aan deu heer ('. W. II. Verster, 
archivaris van het stedelijk .Museum te Leiden. 

Spreker had tot onderwerp gekozen: Onze Kunst eu Samenleinng. 
De heer Verster begon met erop te wijzen, dat het der Ver

gadering niet zul kunnen verwonderen dat hy. geen bouwkundige, 
met zekeren schroom de uitnoodiging aannam, om een eersten 
avond iu een pas opgerichte vereeniging van Bouwkunst alhier 
't woord te voeren. De wensch echter om ook van zijne zijde te 
toonen. dat bij der jonggeborene een goed hart toedraagt (ZEd. 
Is ook lid) eu haar een hartclyk welkom in 't leven wil toeroepen, 
heeft zwaarder gewogen dan zijn aanvankelijke vrees. 

De heer Verster ving zijne voordracht aan met erop te wijzen, 
dat hij zou trachten zijn hoorders vertrouwd te maken met een 
artist, die in de laatste jaren veel van zich heeft doen spreken, 
èn door -zijn schrifturen èn door zyn teekenstiften, een artist in 
den waren zin van bet woord, en wel Walter Crane, die uiterst 
kerngezonde ideeën heeft over Kunst en Samenleving. 

Spreker herinnerde dat wij bijna op ieder gebied leven in een 
tijd van decadentie, van verval; ook hoe zenuwachtig snel wij 
leven. Voorde decadentie verwyst hij naar de nieuw opgetrokken 
gebouwen, die reeds vóór zij bewoond zijn. instorten. In een lezing 
te Groningen werd uitgeweid over Walter Crane en door ibn 
Belgischen dichter Oust Vermeijlen ter kennis gebracht, dat hij 
genoemden Crane beschouwt als een ontegenzeglijk bijster knap man. 

Bvonals de Pranaohman Chéret de baanbreker voor liet artistieke 
affiche is geweest, evenzeer moet aan Crane worden gedacht, 
als aan een der pioniers der boekversieringskunst, in een tijd 
van schromelijk vervul. Spreker behoort onder hen. die beweren 
dat wetenschap en kunst niet hand aan hand kunnen gaan. 

De kunst, zegt de heer Verster. is een teedere kasplant, die 
goed moet verzorgd worden. 

Wat ook slechten invloed op de kunst uitoefent, is het, voor 
een groot deel ten minste, ontbreken van do noodige tevredenheid 
en zelfgenoegzaamheid. 

In vroeger tijden arbeidde dc handwerksman met veel liofde 
voor zyn werkstukken; 't kwam er niet op aau of spoedige 
aflevering volgde, muur wel of het werk fraai cn diepgevoeld was. 

Tot slot behandelde spreker ten eerste „de architectuur der 
kunst", ten tweede „kunst en sociaal democratie". 

Na de beide punten te hebben besproken, hoopte de heer Ver
ster dat alle leden meer vertrouwd waren geworden met het edel 
streven vun een nobel artist, en als hij ook bij ons een enkele 
snaar lieett doen trillen vuu dat hooger leven, dat ons kunst 
alléén brengen zou, zou hij zich gelukkig rekenen. 

Iu aansluiting niet deze voordracht, was een fraaie collectie 
plaatwerken aanwezig, vervaardigd doer den uitneinenden En
gelschen artist 

Nadat de Voorzitter dunk had gebracht aau deu heer Verster, 
waarmede alle leden met applaus instemden, ging hij over tot 
modedecltng voor het werkprogram, loopende tot in de laatste 
maand van het jaar. 

IV' begrooting voor bet vereenigin^sjaar werd ingediend eu 
met algemeene stemmen aangenomen. IV gelden, uitgetrokken 
voor diverse bouwkundige bladen, konden goedkeuring verwerven. 
Ook ga-in op kosten van de Vereeniging 2 jongelieden naar bet 
„Genootschap >1. S. G." en 2 jongelieden naar de „Practische 
Ambachtsschool " 

De oude afdeeling telde bij het scheiden ös leden, thans is, 
hoewel 5 leden bedankt hebben, het aantal geklommen tot ruim 
70 leden en fj donateurs, terwijl li t te verwachten is dat 1 0 ; 
vele leden en donateurs toetreden. Introductie van verschillende 
personen in Leiden werkt zeer gunstig 

De Vereeniging zal optreden als pationesse van een alli er 
gevestigdon Arbeidsraad eu zooveel mogelijk tinancieelen cn ze-
dclijkeu steun verleeuen. 

AKCH1TECTUKA ET AMICITIA. 

, Vergadering van Woensdags A/aart 1 8 9 6 . 

ln deze vergadering werd medegedeeld dat op He prijsvraag 
voor een bibliotheekgebouw zijn ingekomen ontwerpen, waarvan 
één ondi-r het motto „Tc veel tijd'1 tc laat was ontvangen VenUr 
waren "> antwoorden ingezonden op de prijsvraag voor 2 arbei
ders* oninaeo. 

In een schrijven aan het Bestuur gaf de heer Leliman zyne 
verwondering tc kennen dnt op den kulendcr van JHüi; zijn naam 
en functie zijn weggelaten. De Voorzitter verklaarde dat de 
kalender reeds was afgedrukt, toen de heer Leliman terugkwam 
op zijn besluit en weder als vroeger de functie van eerevnorzitter aan
vaardde. De heer Jos. Cuypers had ter voorlezing gezonden een 
aan hem terichten brief, waarin hem door een architect ver
zocht werd een bekwaam opzichter-teekenaur aan te wijzen voor 
een vacante betrekking. De heer Cuypers liet incdedeclen. dut hij 
zich beschikbaar stelde voor de leden van A et A . 0111 hen, die 
wilden solliciteeren. behulpzaam te zijn. 

De beer J . Van Straaten, architect te l'trecht, verkreeg 
hierna het woord. Spreker begon met de mededeeling, dnt de 
boerenwoningen in den omtrek van het kasteel De Haar te 
Vleuten, door den eigennnr van dit kasteel gekocht waren, met 
het doel ze allen af te breken en te doen vervangen door meer 
hchildernchtige, zeer eenvoudige huisjes. Het ontwerpen van deze 
woningen werd aan spreker opgedragen en met 00110 duidelijke 
verklaring en Opsomming der eischen van dergelijke gebouwtjes 
liet spreker een aantal dezer zeer goed geslaagde ontwerpjes 
eirculeorcn. 

Met belangstelling werd deze causerie gevolgd, terwyl de beer 
Van Straaten gaarne eenige dezer teekeningen beschikbaar stelde 
voor reproductie ÏH het plaatwerk of het weekblad. 

Nadat nog allerlei vragen waren gedaan en beantwoord, be-
daukte de Voorzitter deu spreker voor zijne aangename voor
dracht. De heer Van Straaten gaf vervolgens den wensen te kennen, 
om als buitenlid van A. et A. te worden opgenomen. 

De Voorzitter deelde mede dat liet ontwerp, onder het motto 
..Hout" ingekomen op de schetsprysvrang voor een „houten 
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bloempotstandaard'1 bekroond is met d6H eersten prijs. Ontwerpei-
bleek te zyn de beer J . Hofman. Het Juryrapport zal weldra in 
druk verschijnen. 

Na de nu volgende pauze en kunstbeschouwing, werd 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 . 
's-<lttAVF.Nii\<;i:. Het reglement vnn orde voor het examen be

doeld '111 art. 11 der wet van 26 Mei 1870 (op de Rgk.-Aoademie 
van Beeldende Kunsten) — en voor den daarna te honden wed
strijd In de beeldhouwkunst ia opgenomen in de Staatscourant 
n». 51. 

— Door de heeren Hos Kissing te Amsterdam is aan de ' iemeente-
hesturen van Hilversum, l.oosdrocht, Den Iliiag-Sclieveiiingeii en 
Kotterdnm voorloopig kennis gegeven, dat zij binnen enkele dagen 
aanvragen /uilen indienen om concessie voor het aanleggen van 
gus-trumlijnon en het in exploitatie brengen van gos-traniwagens 
systeem l.uhrig. welke te Dessaa met Bueecs gebruik! worden. 

W M.I:XIM.I:N. Nadat de beslissing omtrent het houwen van een 
nieuwe gasfabriek door den Gemeenteraad was genomen, hebben 
drie raadsleden een- poging aangewend, om dr oude fabriek alsnog 
voor ƒ21.100 over te nemen. Eerstgenoemd besluit werd met 10 
tegen 3 stemmen gehandhaafd. 

1' L R S O X A L I A . 
- Hy Kon. besluit is de O.-I. ambtenaar met verlof P. C. Xunta. 

laatsteluk ingenieur 8e kl. by den waterstuut in Ned.-Indië, op 
zijn verzoek , eervol uit 's lands dienst ontslagen. 

— Bij den waterstaat in Ned.-Indië ia: 
o v e r g e p l a a t s t : naar Toeloengagoeng, de opziehter le kl. 

A. W. Andriesse; naar de res. Samarang. de opzichter 2e kl. 
M. R. Wollrahe; 

benoemd: tot opzichter Ie kl., de waarn. opz. 2e kl. A. ,1. 
I tijkstra; 

be las t : met de vvuaru. der betrekking van opziehter 3e kl. 

en geplaatst in tie res. Japara, de ambtenaar op non-activiteit 
t'. Itiuiarr. laatst opziehter 2c k l . ; 

toegevoegd: aan den chef der 2e waterstuatsafd. Ires. Uien-
bon), de opziehter le kl. C. P. Rosenquist, thans in de rosid. 
Samarang; aan den chef der werken en opnem. aan dc Solorivier 
de opzichter 3e kl. C. Swandvcld, thans in de res. Japara. 

Hij de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is: 
o v e r g e p l a a t s t : naar de Oostcrlijnen, de opziehter Se kl. 

II. .1. Kruipees. 
— Dc gewezen opziener der wegen ter Sumatra's Westkust 

A. O. W. J . Wclffer is eervol uit 's Rijksdienst ontslagen. 
— liy beschikking van den -Minister van Waterstaat zijn be

noemd tot buitengewoon opzichter: J . O. van Klieren, bij bet maken 
van een gebouw voor den to stichten stooinwntermolen naby het 
Keizersveer en W. J?h. A. Kuijlf, l>ü bet verrichten van peilingen 
in dc Noordzee. 

— In den ouderdom van 72 jaar overleed te Scheveningen de 
beer p. D. C. Tetar van Elven, kunstschilder cn oud-leeraar der 
l'oh tcch::iselie School te Delft. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
H o o f d o p z i c h t e r voor den bouw van het krankzinnigen

gesticht te Leiden. Salaris / 175 per maand net vrije woning. 
! Adres vóór 15 .Maart aan Burg. en Weth. 

O p z i c h t e r der g e m e e n t e w e r k e n te's-llertogcnbosrh. 
Salaris / 80 per maand. Adres Borg. en Weth. uiterlijk 18 Maart. 

Twee tijdelijke o p z i c h t e r s voor bet aanleggen ynu 
ijzeren buisleidiugen, voor hojgstens ö maanden. Salaris /15 i'i ƒ 20 
per week. Adres, met overlegging van bewijzen van bekwaam
heid, lett. J 11 878, tVieuws :'. J. Dag. 

— Bekwaam b o u w k u n d i g teekenaar . Zij. die op de 
hoogte zijn met situatieteekenen, hebben de voorkeur. Br. met 
opgaaf vau verlangd salaris, lett. IJ X 84ö, Manos v. J. Dag. 

B e k w a a m en v lug t eekenaa r voor het maken van 
revisie-teckeningen. Adres u". 2351, Bureau van dit blad. {Zit 
advert, in no. 10.) 

A D V E R T E N T T E N . 

Voor liet maken van REVISIE-
TKKKEXINGHN van een belangrijk 
Bouwwerk vraagt een Aannemer een 
B E K W A A M en VI.1 Ai T E E K E -
V I A l t . tegen salaris of bij aanneming. 

De teekeningen zullen bestaan uit 
14 bladen in drievoud (42 stuks). 

Het eerste stel moet op liet Directie
bureau bij het werk getetkend worden 
naar bestaande teekeningen en de 
overigen kunnen bij verkiezing elders 
gemaakt worden. 

Adres onder overlegging van getuig
schriften en zoo mogelijk Teekeningen 
onder No. 2151 aan liet bureau van 
dit blad. 

Simplex Rijwiel-Magazijn. 
B a k k e r s t r a a t 52, A It X I I E M . 
Voorradig de MODELLI'.N ls'.Xi en 
eene groote sorteering der NIEUWSTE 
ONDEKDEELEN. 

Heiiaralie liitii/ititifj. 

VOSKUIL. 
7 Paleisstraat AMSTERDAM. 

S I ' I K I I L I T K I T 
TEEKENBEHOEFTEN VOOR 

HET BOUWVAK. 

B . H O L S B O E R . 
A r n h e m . 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
' Fabriek en Maa«*ijn ran gtflruntenlen r o e r 

i f #;#•#;.»««'## i f i ' K t . / . / #« GEHH 11 H. 
BKKIUIovn voor WAT Kill* AS-, H O M . Ml l. T- en andere ISJSTHUJIMTÏH 

met Zilver i v . i , isst i ss i (Internat. Tentoonst.) 
Hoogste ondersche id ing IS70. 

e q u e r r e s , MEETKETTI NO EN, B R I E F - en p a k k e t b a l a n s e n enz. ens. 
Bakens. Rotatie- en Intluctlc-toeitellen. Telegranf-Apparaten, e u . erna 

I J . F " JEt I S I V I , A m s t e i - c l a m . 
T 40JÏ , i n het gebouw v a n de 

•tiering tier B » i i i r / . n « » l . 

C O N T R A C T A N T 

K a n t o o r : H A K X I X S T R A A 
iffaaltcltattitij Int bernt 

HOOFDAGENT voor N e d e r l a n d 
en T r a n s v a a l van 

DÜRR LICHT 
uitstekend geschikt voor di 
verlichting van B O U W -

W • K K E N . groote 
W E B K P I J A . V T S K X enz 

Ook in - M f t i h T ^ ' 
l l u n r ^ ^ P ï '.' 

S P 1 

N e d e r l a n d en K o l o n i ë n , B e l g i ë 
en T r a n s v a a l van 

I INGOLIN 
VAM D l 

Hamburger Ingol n-Fabriek 
|a l'doend h n i d d e l tegen 

VOCHTIGE M U R E N . 

Machinale Jalousiën Fabriek 
Toor H U I Z E N en B L O E M E N 
K A S T E N . CoDCurreeréndo prijzen, 
mimen voorraad. 

G. & J. COOL, Bloemgracht 77, 
r 'a l i i ikui i te i i van M A R M E R E N M C H O O K M T E E N M A N T E L S . 

/ . K E K GROOTE M A O A Z I J N E N . — Ruim* BOrtoerlng. — Coucurreerondo pryzen. 
Spec ia l i t e i t en in <» H A l ' K E R K E N en M O N U M E N T E N 

in Escuussünsehe, Fransehe cn Duitsch. Bergsteen etc. — Kiempl»reu aanwezig in 
do Magazijnen. - H a n d e l i u V L O E K - en W A N D T E O E L S . 

BLOEMGRACHT 77. AMHTKItl»AU. DKLI'TSCIII'.STKAAT 01. HOTTKRWAH 
Bekroond op de Wereld-Tentoonstellingen te I'arU». l'hlladrlpliia. Amsterdam etc. 
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Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
op D i n s d a g *4 M a a r t 1H«M[, 
des namiddags te 2 uren (lokale tijd), 
aan bei Bureau van don Sectio-Inge
nieur der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen in de Oude Kijk-
in-'t-J:itstraat te Groningen, van: 

BESTEK I I . 
H e t u i t v o e r e n v a n V e r f-

w e r k e n niet b i j l e v e r i n g 
der m a t e r i a l e n op de l i jnen 
II a r l ingen — Xieuvt esehiiiis' 
en t i ironingen De l fz i j l , in 
negen perceelen. 

Dc besteding geschiedt volgens § 17 
van hot bestek. 

Het bestek ligt van den 1 Februari 
1896 ter lezing aan het Bureau van 
den Heer Sectie-Ingenieur A. J .BUI8 
te Groningen en is op aanvraag aan 
genoemd Bureau te bekomen tegen | 
betaling van /' 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven nis in 
het bestek vermeld. 

GRONINUKX . Februari Ï S ' . I B . 

Waterleiding Hengelo (0.) 
BUBGEMEESTEB en W E T H O l -

DEBS van HENGELO (O.) zullen op 
W o e n s d a g 18 H a a r t I S ! » ; , den 
middags ten l ï uur ten Kaadhuize 

A A N B E S T E D E N : 
BESTEK No. •>. H e t b o n n e n 

v a n uVn W •» T E K T O K K X 
met K K T K I . II I I N en 
M i l O O I t S T K K X . d e I I I . 
T K K K en van eenige an
dere w e r k e n . 

BESTEK No :;. Het leveren van 
gegoten i j / e ren huizen 
on h u l p s t u k k e n benevens 
liet leggen van hii is lei 
d i n g e n , liet stel len vun 
a f s l u i t e r s . bi l u i d k r a n e n 
enz . 

BESTEK No. 4. Het leveren v a n 
A f s l u i t e r » . It r a n d k r a n e n . 
Itetonrl, leppen en/... een 
en a n d e r ten behoeve der 
t i ieineentelijke W a t e r-
I e i d i n g. 

Bestekken en Teekeningen liggen ter 
visie ten Raadhuize te Hengelo (O.J en 
ten kantore van den Ingenieur J. 
SCHOTEL te Rotterdam, bij wien in
lichtingen zijn te bekomen en exem
plaren van Bestek No. 2 met twee 
Teekeningen ii f it. per stel, van 
Bestek No. ;i a f 1.50 per stuk en 
van Bestek No. 4 ;'i f 0.50 per stuk. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Vrijdag J-'l Maart e. k. des namid
dags ten één uur voor Bestek No. 
en wat betreft het leggen van buis
leidingen enz. i Bestek No. '•<) ten half-
twee uur. 

Provinciale Waterstaat 

FRIESLAND. 
AANBESTEDING. 

Op V r i j d a g , den JÏO M a a r t 
IH!H>. des namiddags ten een ure, 
zal in het gebouw van bet Provinciaal 
Bestuur te Leeuwarden, overeenkom
stig § § 44b en 447 der A. V., bij 
e n k e l e i n s c h r i j v i n g worden 
aanbesteed: 

H e t m a k e n en ter plaatse 
l everen en opstel len v a n 
de It KI Id, l»KI K K X en 
W I X I» W K It K K X voor 
S l u i s \ o . V I I I boven 
*l>lflxliei i n de A p p e l -

seliastei'vaiirt. 

It ing f 3750. 
Het bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw. Gezegelde formulieren 
voor inschrijvinttsbujetten zijn legen 
betaling van SJ5 en bestekken tegen 
betaling van 541 cent op liet bureau 
van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat te Leeuwarden. 

I . K K Ü W A K D K S , 2ll Februari 1896. 
De Commissaris der Koningin 

in de provincie Friesland, 
V A N HABINXMA THOE SI.OOTEN. 

ie Maatschappij 

D e i l L J U m l L i l J . i l / L l i l van 1845. 

's-Gravenhage, Nohelstraat 20 Zut-
plien—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuitlblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premién. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

BRILLIANT RIJWIELEN 
zyn in prijzen van ƒ 1 3 5 tot f 301) te verkrijgen in het M A G A Z I J X var 

O r . O . L E L S Z . 
Kerkstraat 221 bij de Vijzelstraat. Amsterdam. 

B O X T D S R I J W I B I J B B I R S T I D I i t j r a R . 

B E C K E R & B U D O I N G H . 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T K I U ' A S - H O K K M K E T 
EN ANDERE 

I N S T R I ' M K X T K X , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN . 
LANDMETERS. TEEK EN AARS, eni 

l . e ë i u a i l l e e r d e 
ï*eilsclinleii. 

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

CARBOLINEUM „KRIMPEN" 
der Maatschi;. tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d. IJsel. 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters cn prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 

Gr. Af. B O K S A Co., Auisterdam. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „liet Vaderland." 
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AANBESTEDING. 
BUBGEMEESTEB en WETHOU

DERS van V laar dingen zullen op 
Z a t e r d a g '41 M a a r t l * « « . des 
namiddags ten é é n ure, bij enkele 
i n s c h r i j v i n g , ten Baudhuize, in 
het openbaar aanbesteden: 

D e l e v e r i n g v a n s t r n n t k l i n -
ker»t en metselsteen, ge
durende het j a a r ISJMS. 

De voorwaarden voor deze levering 
liggen ter lezing op de Gemeente
secretarie, alwaar tevens gedrukte 
exemplaren tegen betaling van Ü.» cent 
per stuk verkrijgbaar zijn. 

Vlaardingen, den 29n Februari 18110. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

B. A. VERPLOEOH CHASSÉ. 
De Secretaris, 

J . V A N SCHRAVENDI.IK. 

tegen UI (llluschailo 

3i<*e J A A R G A N G 

ï ° ^ - ~ o — 
REDACTEUR : F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: ISureau van De Of merker, Van-liylandtstraat 116. V Gravenhage 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / 5 . — 
voor lïelgie, bij vooruitbetaling „ 6 . 5 0 
v o o r de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indië en Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
v o o r de overige landen, bij vooruitl>etaling 1 0 . — 

AovERTENTIeN per regel f 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor het bewijsnommei 
Groote letters worden l>erekend naar plaatsruimte 

Abonnementen voer advertentien tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

D E M U S K A T E W E E N E N . 

(Met twee platen.) 

Reeds de heer Henri Evers besprak in dit blad 
de musea te Weenen (zie jaargang 1883, bl. 307). 
Later is ook, toen de inrichting van musea in het 
algemeen door den heer Weissman behandeld werd, 
het een en ander omtrent het musem voor kunstge
schiedenis medegedeeld (zie jaargang 1894, blz. 179). 
Toch zullen enkele bijzonderheden over deze monu
mentale scheppingen onzen lezers niet onwelkom wezen. 

Wanneer men zijn wandeling langs den Weener 
Ring, dien haast al te breeden boulevard, aan de 
westzijde begint, dan ziet men, hoe van afstand tot 
afstand, als parken aangelegde pleinen gemaakt zijn, 
wier eenig doel schijnt te wezen, de daaraan geplaatste 
gebouwen zoo goed mogelijk te doen uitkomen. Het 
eerste plein is dat vóór dc Votiefkcrk, die zonderlinge 
navolging op kleine schaal van een Fransche hoofd
kerk der 13e eeuw. Op het tweede plein komen het 
Venctiaansch-Gothisch raadhuis, het Renaissancistische 
Universiteitsgebouw en het Grieksche (excuses dupeu) 
gebouw van den Rijksraad uit. Dan volgt een klein, 
driehoekig pleintje, waaraan het Paleis van Justitie 
(oud-Duitsch) op minder gelukkige wijze geplaatst is, 
en eindelijk komt de Burgling, die zich, zoo aan de 
noord- als aan de zuidzijde, tot een werkelijk reus
achtig plein verbreedt. 

Aan de noordzijde wordt dit plein begrensd door 
de althans van buiten weinig fraaie gebouwen van 
den Hofburg. Het tusschen die gebouwen en den 
Burgring gelegen plein of park prijkt met de beroemde 
ruiterstandbeelden van aartshertog Karei cn Prins Eu-
genius van Savoye. Daar staat ook het Burgthor, 
een soort van Romeinsche triomfpoort uit het begin 
dezer eeuw, die tot middelpunt van het geheele plein
ensemble gekozen is. Waarom deze keuze geschiedde, 
is niet duidelijk, want het poortje is al van een zeer 

pover effect, ofschoon het met de verheven spreuk 
„Justitia regnorum fundamentum" versierd is 

De as van het groote plein loopt door deze poort, 
loodrecht op den Hurgring en eindigt, aan de zuid
zijde , in het hart van het keizerlijk stalgebouw. De 
bedoeling is, het noordelijk gedeelte aan drie zijden 
in te sluiten door nieuwe vleugels aan den Hofburg 
tc bouwen. Een daarvan, die aan de oostzijde, waar
achter de I lofgarten ligt, is reeds een goed eind 
gevorderd. Het zuidelijk deel van het plein wordt 
begrensd door de beide musea en het reeds genoemd 
stalgebouw. 

Wij spraken al van de standbeelden , op de noor
delijke helft van het plein geplaatst; maar ook de 
zuidelijke helft heeft haar monument en wel dat van 
Maria Theresia. De Keizerin, zeker op vijfmaal de 
ware grootte, zit boven, als een reuzin op haar stoel. 
Rondom het voetstuk staan, op veel kleiner schaal, 
haar generaals te paard; op zich zelf maakt dit reeds 
een vreemden indruk, doch daarbij zien de ruiters, 
in hunne historische costumes er uit, alsof zij bezig 
zijn in een circus een quadrille te rijden 

De plaats die voor de Hofmusea is uitgekozen, 
heeft het groote nadeel, dat de lange gevels der 
gebouwen precies op het oosten en westen liggen, 
zoodat de vertrekken met zijlicht door morgen- en 
avondzon op gelijke wijze gehinderd worden. .Men 
heeft hier waarschijnlijk niet aan gedacht en alleen 
op den Hofburg en het Burgthor gelet. Het is anders 
niet te begrijpen, waarom niet liever, toen de oude 
vestingwerken gesloopt waren en dus grond in over
vloed beschikbaar kwam, naar een beter terrein is 
omgezien, dat bv. aan den Schottenring best te vinden 
zou zijn geweest. 

Het schijnt ons geen gelukkige gedachte, dat men 
twee gelijke en gelijkvormige gebouwen als de musea 
tegenover elkaar geplaatst heeft. Noodzaak was daar 
niet voor, want het eene dient voor de wetenschap, 
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het andere voor de kunst; nu moge men, door het 
eene als natuurhistorisch, het andere als kunsthistorisch 
te doopen, de historie als trait-d'union te pas hebben 
gebracht, het blijft voor den gewonen mensch duister 
wat verband er bestaat tusschen opgezette dieren of 
geraamten en schilderijen of beeldhouwwerken. 

De aanleg van het geheele plein en dus ook het plaat
sen van de twee musea tegenover elkander is Semper's 
denkbeeld. Semper heeft een tijdlang in Duitschland 
een grooten naam gehad, ja men placht hem op één 
lijn te stellen met Richard Wagner, misschien wel 
omdat er tusschen de lotgevallen van beide zoo groote 
overeenkomst was. Wij twijfelen er echter aan of de 
roem van den bouwmeester zoolang zal duren als die 
van den toonzetter, wanneer althans Semper's talent 
naar dit Wcener-ensemble moet worden afgemeten. 

Het is waar, vooral de latere Renaissance heeft aan 
dergelijke symmetrische constructies groote waarde ge
hecht en daarmede haar sprekendste effecten weten 
te verkrijgen, maar zij deed dit toch op andere wijze. 
Men heeft zich slechts het Kapitool of het Sint-Pieters
plein te Rome te herinneren om te begrijpen wat wij 
bedoelen. 

Beschouwen wij nu de gebouwen van buiten. Het 
eerste wat ons in het oog valt, is het zoo goed als 
geheel ontbreken van alles wat op silhouet gelijkt. 
Wel staat op de middenpartij een achtkante koepel, 
geflankeerd door een viertal kleinere bekroningen, die 
den Amsterdammer levendig aan het monumentje voor 
Sarphati herinneren, maar deze bekroningen zijn te-
nietig voor den ongewoon langen gevel; daarenboven 
is hare plaatsing zoo, dat zij, ook al gaat men aan 
de overzijde van het plein staan, voor een groot 
gedeelte achter de kroonlijst schuilgaan. V e l kwaad 
wordt veroorzaakt door de ordinaire wijze, waarop 
de koepel gedetailleerd werd. Het is alsof de archi
tect niets beters wist te doen dan het vergrooten van 
een model uit de prijslijst van de een of andere zink-
fabriek. Banaal is de lantaarn met het bekronend 
beeld, nog banaler zijn de dakvensters met hunne 
klauwstukken, die uit ieder vak van het achtkant 
naar voren springen. 

Maar het is niet alleen liet ontbreken van alle sil
houet, dat den beschouwer hindert; ook eentonigheid 
heeft de bouwmeester niet weten te vermijden. Men 
denke zich den gevel van 180 M. lengte, bestaande 
uit vijf-en-twintig geheel gelijke traveeën , waartus-
schen alleen in het midden- en de beide zijrisalietcn 
telkens twee smalle, ecnigszins andere traveeën zijn 
ingeschoven. 1 )e platte lijst loopt over het geheele 
gebouw door. Dat geeft natuurlijk een zeer vervelend 
effect, vooral omdat het dak bijzonder vlak en door 
de aangebrachte balustrades geheel onzichtbaar is. 

Dat de risalieten betrekkelijk slechts weinig voor
springen zou nog niet zoo hinderen, indien zij maar 
meer breedte hadden en indien door een hoog attiek, 
koepelvormige daken of iets dergelijks aan deze bouw-
deelen een sterker sprekend karakter ware gegeven. 
D c beelden, op de eindvleugels geplaatst, zijn te klein 
om tot het effect te kunnen bijdragen. 

De middenpartij heeft een attiek, doch dit is zeer 
onbeholpen behandeld; de bouwmeesters wisten daar
mede blijkbaar geen raad en daarom hebben zij er 
in reuzenletters een opschrift in laten hakken, dat 
vermeldt, hoe Frans Jozef de gebouwen gesticht heeft. 
Bij deze oplossing hebben de antieke triumlbogen het 
voorbeeld gegeven; maar terwijl daar de breede muur
vlakken en de forsch opgevatte architectuur op dit 
zware attiek voorbereiden en daarmede in overeen
stemming zijn, is te Weenen de fijne gevel-ordon

nantie met de zware bekroning in hinderlijk contrast. 
Uit hetgeen wij reeds opmerkten zal het duidelijk 

geworden zijn dat de geheele gevel door één travee 
beheerscht wordt. Iets dergelijks komt ook in de 
Renaissance wel voor, doch daar het dan gevels van 
veel geringer lengte geldt, is het effect beter. Maar 
als een enkele maal, zooals bv. b*ji den tuingevel te 
Versailles, één motief voor een gevel van ongemeen 
lange afmetingen werd gekozen, dan was zelfs het 
talent van een Mansard niet in staat den indruk van 
verveling weg te nemen. Kn wanneer Mansard hier 
te kort schoot, dan is het niet te verwonderen, dat 
Semper en Hasenauer geen beter resultaat verkregen. 

De travee, die als het ware de toonsoort aangeeft, 
waarin de museumgevels gecomponeerd zijn, is ge
compliceerd genoeg. De gebouwen hebben vier ver
diepingen, een sousterrain, een zoogenaamd „ H o c h -
parterre", dan de voornaamste verdieping, die dezelfde 
hoogte als de vorige verkreeg, cn eindelijk nog een 
lagere verdieping, die als mezzanino behandeld is. 

Dc twee benedenste verdiepingen zijn in één Dori
sche orde, in de rustiekmanier van het latere gedeelte 
van het Palazzo Pitti behandeld, samengevat. De 
bovenkant van de Dorische kroonlijst komt overeen 
met den vloer der verdieping, waarop de schilderij-
zalen liggen; de assen der traveeën staan zes meter 
uit elkander. 

De Dorische kroonlijst snijdt den gevel juist midden 
door, omdat de beide daarboven gelegen verdiepingen, 
in één Jonische orde samengevat, te zamen dezelfde 
hoogte hebben als ..Hochparterre" en sousterrain bij 
elkander. De bouwmeesters hebben wel ingezien dat 
deze gelijke verdeeling geen goed effect zou maken, 
en daarom de Jonische orde op andere wijze behan
deld dan de 1 Jorische. Maar daar de benedenste orde 
van pcdestallen voorzien werd, moest men dit ook 
bij de bovenste doen, zouden, naar Vignola wil, 
beide orden dezelfde schaal hebben. Kn nu zijn het 
deze pcdestallen, wier lijsten telkens in den gevel 
doodloopen, die aan den gevel een eigenaardig, maar 
naar ons inzien geen fraai karakter geven. Begonnen 
de vensters boven deze pcdestallen, dan zou de borst
wering bijna drie meter hoog zijn geworden; dit kon 
natuurlijk niet en daarom heeft men de lichtopeningen 
eenvoudig tusschen de pcdestallen laten zakken en ze 
behandeld als de Venetiaansche vensters van Sanso-
vino, waarboven de mezzanino-vensters met hunne 
aan de meubelmakerij herinnerende versiering ge
plaatst zijn. 

De ordonnantie van het geheel is blijkbaar geïnspi
reerd op het Palazzo Bevilacqua te Verona. Doch 
Sanmicheli, die hier het ontwerp ordonneerde, had 
slechts zeven traveeën noodig, in vier waarvan hij 
mezzanino-vensters maakte, terwijl hij in de drie 
overige de boogvensters tot onder de kroonlijst deed 
opgaan. Ook was hij man van smaak genoeg om 
deze kroonlijst niet in verhouding tot de daaronder 
gelegen orde, maar in verhouding tot de hoogte van 
den geheelen gevel te maken. De VVeener architecten 
daarentegen hebben zich door Vignola's regelen laten 
beetnemen en zoo werd hun kroonlijst te onbeduidend; 
dat de tandlijst door de modillons der Composiet-orde 
is vervangen, maakt een vreemd effect en geeft aan 
de bekroning toch de vereischte beteekenis niet. 

De versiering der traveeën wisselt af. De Dorische 
rustiek-verdieping is grootendeels onversierd gebleven; 
alleen in de middenpartij werden éco incons , sluit-
steenen en metopen met beeldwerk voorzien. Boven 
de Venetiaansche vensters der Jonische verdieping is 
overal plastiek te zien, die in de risalieten uit zittende 
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figuren bestaat, doch overigens het karakter van 
festoenen vertoont. 

De smallere traveeën ter wederszijde van de midden-
en zij-risalieten zijn met beelden en busten in nissen 
getooid. In de Jonische fries zijn, van afstand tot 
afstand, de letters F, J. en de keizerskroon, beiden 
door lofwerk omgeven, aangebracht. Op de balustraden 
der risalieten zijn vrijstaande beelden geplaatst. 

Dat de gevels streng naar Vignola gedetailleerd 
zijn, spreekt van zelf. Wie naar wat nieuws zoekt, 
moet niet bij Semper en Hascnaucr komen; de enkele 
motieven, die aan hun eigen vernuft te danken zijn, 
b. v. de culs de lampe in de middenpartij en de pa
neelen daaronder, zijn al erg banaal. 

Kunnen wij, zooals men ziet, voor de gevels der 
Musea geen groote bewondering gevoelen, anders 
luidt ons oordeel over de gebeeldhouwde versierselen. 
Dc gehcele architectuur dwong den beeldhouwers als 
het ware, om aan het door de Renaissance der l6e 
eeuw geijkte vast te houden. Dat zij, ondanks dien 
dwang, zooveel echt moderns hebben weten voort te 
brengen, strekt hun te meer tot lof. Daar de beide 
Musea van buiten geheel hetzelfde zijn, geldt, wat 
van het eene gezegd werd, ook van het andere. Van 
binnen zijn zij evenwel geheel verschillend, zoodat 
wij nu ieder afzonderlijk moeten bespreken. 

Beginnen wij met het natuurhistorische Museum, 
dat aan de westzijde gelegen is en in welks attiek 
men leest: Dem Reiche der Natur untl seiner I'.rfor-
schung Kaiser Franz Joseph I, M D C C C L X X I I I . 

Door een vestibule komt men eerst in een acht
kante zaal, die door een vlakken koepel gedekt wordt. 
Afzonderlijke trappen leiden van hier naar de zalen 
in het „Hoch-parterre", aan de twee zijden. Gaat 
men rechtuit, dan komt men in de groote trapzaal. 

Dat deze achtkante voorzaal slechts spaarzaam ver
licht is, moet als een voordeel beschouwd worden 
omdat daardoor de verlichting der tentoonstellingszalen 
des te beter voldoet. Hier worden wandelstokken, 
jassen, enz. in bewaring genomen, wat zeker practisch 
is, daar alle bezoekers ten slotte in deze zaal weer 
terugkomen. 

De versiering is in lichte tinten geschied; de muren 
zijn met geel kunstmarmer bekleed, waartegen pi
lasters van Tiroler serpentijnsteen, hier en daar door 
zuilen van hetzelfde materiaal afgewisseld, zijn ge
plaatst. In den koepel ziet men portretmedaillons 
van verschillende geleerden; zij verraden een zeer be
kwame hand, doch zijn uit den aard der zaak te 
slecht verlicht dan dat men over het werk van den 
beeldhouwer zou kunnen oordeelen. In het midden van 
het gewelf is een ronde opening. waardoor men, naar 
boven een tweede zaal ziet Als lichtbron bedoeld, 
voldoet deze opening zeker niet voldoende aan haar 
bestemming; zij geeft echter aardige perspectievische 
effecten. 

Nu gaan wij rechtuit, de hoofdtrap op, welker 
treden, zes meter breed, uit één stuk Sterzinger 
marmer zijn gemaakt. Op het borc'es scheidt de trap 
zich in twee smallere, waarlangs men de bovenzalen 
bereikt. I Iet ensemble van dit trapportaal zou winnen, 
indien het beter verlicht was. Thans moet al het licht 
van twee galerijen, op de binnenplaatsen uitkomende, 
verkregen worden, en dat is niet voldoende. 

Maar indien de verlichting beter ware, zou de ver
siering wellicht a! te bont schijnen. Voor de leuningen 
toch is helwit Italiaansch marmer gebruikt, de wanden 
zijn bekleed met geel kunstmarmer, terwijl voor de 
zuilen en pilasters gepolijst zwart marnier, met sterk 
voorkomende witte aderen gebezigd werd. Hoven de 

kroonlijst is daarenboven alles beschilderd. De doeken 
daar geplaatst, zoowel die in de tympans als dat van 
de zoldering zijn werk van Hans Canon. Deze schilder 
schijnt zich Rubens tot model gekozen te hebben; 
dat hij zijn voorbeeld evenaart, willen wij niet be
weren. Maar niemand zal ontkennen, dat Canon's 
werk kleurig genoeg is, ja er zullen zelfs velen zijn, 
die wat stiller coloriet in een paleis der wetenschap 
als dit, meer gepast zouden hebben geacht. 

In dc beide middenpijlers aan iedere zijde is telkens 
een nis gemaakt en daarin staan dc beelden van acht 
beroemde natuuronderzoekers, zoodat ieder een nis 
vult. De beeldhouwers, die hier aan het werk zijn 
geweest, hebben weer groot talent getoond. Het is 
hun schuld niet wanneer Berzelius en Humboldt in 
hun modern costuum een raar figuur maken naast 
Aristoteles en dat deze in zijn klassieke toga weer 
vreemd afsteekt tegen de andere heeren uit den prui
kentijd. Evenmin is het hun schuld dat de verlichting 
der beelden, die allen juist tegen het licht geplaatst 
zijn, zoo slecht is. Ware het groote plafondstuk van 
Canon, „dc kringloop des levens", door een flink 
bovenlicht vervangen en waren de ramen der zijgale
rijen dicht gemaakt, de plastische versieringen zouden 
veel beter tot haar recht komen niet alleen, maar ook 
het eenigszins gedrukte der trapzaal zou minder in 
het oog vallen. 

De architectuur dezer hoofdtrap is weer geheel naar 
Vignola gevolgd en als zoodanig weinig belangwekkend. 

Uit de trapzaal komt men in de achtkante zaal, die 
wij vroeger reeds door de opening in het plafond van 
de benedenste voorzaal in het oog kregen. Zij dicteert 
zich in den gevel door den koepel, dien wij vroeger 
reeds beschreven en is van een zeer monumentaal 
effect. .Maar alweder is dit niet aan Semper of Hase-
nauer te danken, doch aan Bramante, naar wiens 
Noord-Italiaansche kerken de koepelzaal met de daar-
aansluitende absiden eenvoudig gekopieerd is. Ook in 
deze zaal is stuc-marmer in lichte tinten overvloedig 
toegepast, hier en daar afgewisseld door gebeeld
houwde dierfiguren, amoretten en dergelijken. O m 
den bezoeker niet in het onzekere te laten, is met 
groote letters overal de beteekenis van alles aange
geven 

Over den inhoud der zalen, die, om twee groote 
binnenplaatsen geschikt, allen van zijlicht zijn voor
zien, spreken wij niet. Men ziet daar mineralogische, 
petrographische, geologische, paleontologische, pre
historische, ethnographischc, zoölogische en botanische 
verzamelingen van groot belang, althans voor wieder 
zake kundig is. 

liet Weener publiek schept vooral behagen in de 
opgezette dieren. Maar men heeft de gelukkige ge
dachte gehad, de tentoonstellingszalen zoo te deco
reeren , dat ook diegenen die weinig voor de natuur
lijke historie gevoelen, maar zich voor kunst interes
seeren , althans de voornaamste zalen met genoegen 
zouden doorwandelen. Iets dergelijks werd ook, zooals 
men weet, bedoeld bij den bouw van het museum 
van natuurlijke historie te Londen, doch slechts op 
bescheiden schaal. Maar te Weenen heeft men Londen 
verre overtroffen; de benaming paleis der wetenschap 
is hier geen ijdcle klank. 

In de zoölogische zalen is een keur van ornementen 
geschilderd, die van de vindingrijkheid en de vaardig
heid der hedendaagsche Weener decorateurs een schitte
rend getuigenis afleggen. Doch in de zalen van het 
„Hoch-parterre" zijn friezen geschilderd, die landschap
pen bevatten, welke betrekking hebben op de tentoonge
stelde planten, de geologische tijdperken, de levens-



wapen-

wijze der wilde volken enz. en steeds in overeenstem 
ming zijn met hetgeen in de zaal geëxposeerd is. Bij 
ieder dezer friezen is vermeld, wat zij verbeelden 
hun effect is rijk, ja, wij kunnen ons zelfs voorstellen 
dat geleerden, die deze zalen bezoeken , dit alles veel 
te mooi zullen vinden. Maar ook voor hen is gezorgd 
want om de binnenplaatsen zijn stille, rustige werk
kamers in groot aantal gegroepeerd, waar zij dc 
voorwerpen welke zij voor hun studie noodig hebben, 
op hun gemak bekijken kunnen. 

Gaan wij nu naar dc overzijde, om in het Museum 
voor kunstgeschiedenis een kijkje te nemen. Voor zulk 
een vluchtig bezoek heeft men ondertusschen nog heel 
wat tijd noodig, want liet gebouw bevat niet minder 
dan 200 zalen en vertrekken. Gelukkig behoeft men 
die niet alle te doorwandelen, want dc verdieping 
gelijkstraafs is grootendeels door woningen van be
ambten , magazijnen enz. ingenomen. 

D e , wat aantal en waarde aangaat, belangrijkste 
kunstschatten vindt men pas in dc zalen en kabi
netten van het „I loehparterre"; drie-en-twintig daarvan 
komen aan de gevels, zestien op de beide groote 
binnenplaatsen uit. Hier zijn de beeldhouwwerken, de 
kunstnijverheidsverzameling, het antiekenkabinet, tie 
schatkamer, de Ambraser-verzameling en de 
verzameling gehuisvest. 

Op de verdieping daarboven kreeg de schilderij-
verzameling een plaats. Voorzaal, koepelzaal en trap, 
die tot deze bovenlokalen toegang geven, zijn hier op 
dezelfde wijze behandeld als in het reeds beschreven 
museum. Alleen is natuurlijk de decoratie anders, 
althans wat de onderwerpen betreft. (>p het bordes 
der trap is Canova's Theseus geplaatst, die daar wel 
een decoratief effect maakt, maar die evenals de deco
ratieve beeldhouw- en schilderwerken veel van zijn 
schoonheid verliest door de slechte verlichting, want 
ook hier is geen bovenlicht aangebracht. 

Een eigenaardige moeilijkheid ontstond voor de 
architecten daaruit, dat de indeeling van het „ H o c h -
parterre" anders is als die van de daarboven gelegen 
schilderijzalen. Dit maakte zuilen noodig, die men 
gepoogd heeft zoo goed mogelijk met de decoratieve 
behandeling der zalen in overeenstemming te brengen. 

De verlichting tier schilderijzalen laat in vele op
zichten te wenschen over. De bovenlichtzalcn zijn veel 
te hoog en de kabinetten met zijlicht zijn allen op 
het oosten en westen gelegen, zoodat het gewenschte 
noordelijk licht haast nergens te vinden is Daaren
boven doen de Venetiaansche vensters aan de gelijk
matigheid van het invallend licht groote schade. Op 
heldere dagen zijn de kabinetten aan de oostzijde des 
morgens, die aan de westzijde des middags als expo
sitielokalen eigenlijk niet te gebruiken. Geheel onvol
doende is dc groote zaal met zijlicht aan den achter
gevel. Ook de mezzanino-verdieping met hare dicht 
bij den vloer geplaatste vensters (een gevolg van de 
eischen der architectuur) voldoet zeer slecht, zoodat 
dan ook het prentenkabinet, dat daar geplaatst zou 
worden, in de Hofbibliotheek is blijven berusten. 

I )c schilderijzalen hebben eikenhouten parketvloeren; 
de lambrizeeringen en deuromlijstingen zijn in zwart 
Kunstmarmer bewerkt, wat zeer goed voldoet. De 
wanden der zalen zijn overigens te hard van tint. De 
gewelven om de bovenlichten zijn licht gekleurd en 
van stucornementen voorzien, die gepolychromeerd 
werden. De zalen van het „Hochparterre" zijn rijker 
van behandeling. 

(Slat volgt) 

P R I J S V R A G E N 
AVILjOK.N VOOK 11ET K K A \ K / . l . N M I i l C . N t ; E S T I C I 1 T 

LOOSDUINEN. 

Regenten van het geneeskundig gesticht voor krank
zinnigen te 's-Gravenhage hebben vijf architecten uit-
genoodigd tot het indienen van een ontwerp van een 
paviljoen ter verpleging van mannelijke krankzinnigen, 
op de buitenplaats „Oud Rozenburg" onder I.oosduinen. 

Als leden der jury zullen optreden de heeren F . J . 
Nieuwenhuis, directeur der gemeentewerken te Utrecht, 
C . 11. Peters, rijksbouwmeester te 's-Gravenhage, 
Dr. A . O. H . Teilegen, directeur van het Haagsche 
gesticht, J . van Deventer, directeur van het gesticht 
Meerenberg en de rijksbouwmeester D . E . C . Knuttel, 
laatstgenoemde op verzoek van regenten aangewezen 
door de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst. 

KERKGEBOUW VOOR EENE PROTESTANTSCHE 
D('> K 1'S(; EMEENTE. 

Op de prijsvraag, door het genootschap Mathesis 
Sciential um Gcnitrix te Leiden uitgeschreven en waarbij 
het ontwerp van een kerkgebouw voor eene welva
rende Protestantsche Dorpsgemeente met toren, con
sistorie-, catechiseerkamer en kosterswoning verlangd 
werd, zijn slechts twee antwoorden ingekomen onder 
de motto's „ R i n g " (geteekend) en „S . D. J . " Blijkens 
het programma, op bladz. 309 van den vorigen jaar
gang opgenomen, weiden alleen oud-leerlingen van 
het Genootschap tot den wedstrijd toegelaten en be
staat de jury uit de heeren \Y. K o k , R. dc Hoer 
H z , I'. G . Lancel, H . J. Jesse en S. Hengcveld. 

Woensdag jongstleden heeft de eerste samenkomst 
der jury plaats gevonden. 

VEREENIGING VOOR BOUWKUNST E X A A N V E R W A N T E 
A M B A C H T E N TE A L K M A A R . 

Vergadering van Zalertlag 7 Maart l S y O . 
Aanwezig 15 leden cn 8 toehoorders Na opening der vergadering 

door den Voorzitter, worden de notulen gelezen en goedge
keurd. Nadat niet algemeene atemmen een lid in aangenomen, 
houdt de heer ('. Oom* do aangekondigde lezing over critiok. 
Duidelijk en uitvoerig toont spreker het nut aan der eritick cn 
huren grooten invloed op de kunsten cn wetenschappen in hot 
algemeen eu hijgevolg ook op de houwkunst. Spreker behandelt 
voorts de verschillende wyzen van critiseeren, gispt de onedele 
eritiek cn die van onhevoegtlen, laat ook vooral uitkomen het 
nadeel van de eritiek der vleiers, niet zoozeer voor het gelovcrdo 
werk dan wel voor de personen, die hot voortbrachten cn eindigde 
met eeu beroep op de aanwezigen 0111 eene zachte eritiek over 
zijn arbeid. De voordracht werd niet aandacht on belangstelling 
gevolgd en do heer Ooina oogstte na afloop daarvan een daverend 
applaus in van do vergaderde loden, en by monde van den Voor
zitter welgeineenden dank. 

Thans komt in behandeling de vraag: „kan een practisch examen 
voor het verkrijgen van een bepaalden atnliachtsgraad zyn nut 
hebben f Zoo ja, van wie moet dat dan uitgaan r" In ẑ jne inleiding 
beantwoordt do lieer J . J . van Schuijlenhurg het cersto gedeolte 
dezer vraag bevestigend en is voorts van meening, dat aan plaatso-
lijke bouwkundige vereenigingeu do bevoegdheid tot hetvorlecnon 
vau eenigen ambachtsgraad kan en moet worden toegekend, Naar 
aanleiding van het tweede gedeelte der vraag ontstaat een levondig 
dehat, waarhij vooral het verschil van meening op den voorgrond 
treedt, of plaatselijko bouwkundige vereenigingen dan wol eene 
centrale commissie moet worden aangewezen voor het toekennen 
der betrokken bovoegdheden. Ton dezen aanzien wordt vooralsnog 
geen éénstemmigheid verkregen en alzoo geen besluit genomen, 
maar op voorstel van den Voorzitter do nadere behandeling der 
vraag aangehouden tot de volgende vergadering. 

Met dank aan de aanwezigen en do gowone rondvraag sluit de 
Voorzitter deze bijeenkomst. 

VKREKNIGING „BOIWKINST EN VRIENDSCHAP" TE 
ROTTERDAM. 

Vet ga (tering van Dinsdag 1 0 Maait 1 S 0 6 . 

In deze bijeenkomst behandelde de heer H. P. Berlage Nzn., 
architect te Amstordam, het onderwerp: „Over eenige Fransche 
teekenaars en hun kunst." 

Is de kunst van illustrcercn van boekwerken en tijdschriften, 
die tegenwoordig een hooge vlucht neemt, niet nieuw te noemen, 
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o-
wel is dit de kunst, ontstaan uit ie fut/ieatie, nl. de kunst vun 
reclame maken. Niet lang geleden was liet algemeen oordeel, 
dat een reclameprent bepaald leelijk moest zijn 0111 in liet oog 
te vallen. Dat kunst en practisch nut ook hier kunnen vcrocnigd 
zijn, kwam niemand in de gedachte. 

Do kunstenaars ergerden zich aan deze leelijke prenten; het 
waren echter niet de schilders, die zich zondanig ergerden, dat 
zij trachtten er iets beters voor in tie plaats te stellen, / i j be
schouwden het maken van reclameprenten uls iets beneden hun 
waardigheid, iets democratisch, terwijl zij hun kunst aristocra
tisch wenschten te houdon. Gelukkig waren er toeli kunstennars, 
die dit wel deden, cn inzagen dut de reclame zou worden do 
kunst voor het publiek, als zijnde dc meest begrijpelijke. 

De Kngelsche school, in deze kunst gesticht, zul blijken de 
sterkste te zijn, duar zij strenger, meer gostylocrd, meer archi
tecturaal is dun de Fransche. 

Do voorgangers der Fransche kunst waren Donder en Ga-
varni. die in hun werk sterk de Kngelsche richting loonden; dan 
Grévain, de groote karikatuur-tcekenaar, Willet, de politick-
satiriker met zyn soms melancholieke, doch steeds aantrekkelijke 
affiches, vol gratie; Forain, moer realist, cn Mars, de populaire, 
weinig geniale tockennar met zijn llollandscho schetsen. Ken 
der besten is Stciulen, die een groote voorliefde toont voor 
katten en andere dieren, die hij prachtig teekent; hij maakte 
mpoio reclameprenten. Dan de Hollander Hendrik (iabriël Ihels, 
de socialist, en lleijbrink; Carandaah, beroemd geworden door 
zyno I'hineesclie schimmen in tien Chat-Noir, voorstellende den 
veldtocht naar Rusland, doet in nlles het komische uitkomen 
en heeft h v. de paarden, van af de renpaarden met hun berijders, 
tot huurpaarden toe, voor eeuwig belaehlyk gemaakt. 

Jules l'heret ging als lithograaf naar Konden, stichtte een geheel 
nieuwe school voor drukkers en drukt zelf zijn affiches af; hij is 
realist en weet met zijn vijf kleuren de prachtigste effecten teweeg 
te brengen. 

I.otree is meer mehincholisch-philosciphiseh, ziet waar, doch 
somber en beeldt op talentvolle wy'zc het slechte en geiueeno af 
in zyn afzichtelijkste gedaante. 

(irasset werkt streng gestileerd, ecnigszins in Kngelsche richting. 
Hij is een groot artist en het is jammer, dat in Frnnkryk - waar 
inen, evenals in Holland op zyn historisch verleden, teert op hot 
kunstvcrleden ten tijde der l.odewijken — zoovelen wonen in 
stijllooze, kiinstlooze woningen, en zoovide gebrandschilderde ramen 
in monumenten etc. zijn gerestaureerd door middelmatige kunste
naars, terwijl er een artist als de architect (Irasset was om dit 
zooveel heter te maken. 

George de Fcuhiie. een Hollander, en Muscha, een Hongaar, 
mankten uitstekende nfliches. Onder vele andere aftiches, in de zaal 
tentoongesteld, was o. a. de affiche voor Sara Bernhardt in (lismonda, 
van den laatsteu. 

Zou een 12 jaar geleden een tentoonstelling van affiches slechts 
een treurig schouderophalen hebben teweeggebracht, nu zijn 
reeds op verschillende plaatsen tentoonstellingen geweest, waarop 
deze nog zoo jonge kunst zóó schitterend heeft gedeliuteerd, dut 
cr geen twijfel kan beslaan, of er is nog een grooto toekomst 
voor weggelegd. 

Ook hedenavond waren in de zaal verscheiden fraaie affiches 
en prachtwerken tentoongesteld, ecu denkbeeld gevende van de 
kolossale ontwikkeling dezer kunst 

Mocht deze voordracht, eindigde spr., er een weinig tor hebben 
medegewerkt om ook de Hollandsehc architecten op te wekken, 
zich in die richting te oefenen. 

Hebben wij Hollanders ook niet dien chic, die rijke fantasie, 
in ons werk, zeker zou het serieuser, strenger geatylcerd zijn, 
meer iu liet karakter van de Kngelsche Kunst. 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— De stad Antwerpen heeft in September '114 een gemeente

lijke prijsvraag uitgeschreven voor een gedenktcoken voor wylen 
Burgemeester Leopold de Wael. Thans is de prijs toegekend aan 
den Antwerpenaar Frans Jooris. Naar zijn ontwerp hoopt men 
nog in den loop van dit jaar een monument to zien verrijzen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'a-GRAVKMIAGE. By beschikking vun den Minister van Binneu-

landsche Zaken zyn benoemd tot examinatoren voor het in 18911 
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam te 
houden examen do heeren: Jhr. Dr. J . Six, N. van der Vtuav 
en 0. L . Dake, hoogleeraren aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam; J . Vorsluys cn A. R. Cohen, heiden 
leoraar aan de Ryksnormaalsehool voor teekenonderwyzers to 
dier stede. 

AMSTERDAM. Den 7u April hoopt Jan Maandag, de wclbokendo 
decoratie schilder van het I'alois voor Volksvlijt, den dag te ber
denken, waarop hjj vóór 25 jaren zyn loophaan aan Sarphati s 
stichting begon. Het voornomoo bestaat dien dag niet onopgemerkt 
te doen voorbijgaan. 

AHNIIKM. De Gemeenteraad heeft mot op con na algemeene 
stemmen boBloten do coucessio aan dc „Ned. Boll-Tolephoon-inaat-
schuppy" na baren afloop niet te verlengen, maar over to gaan 
tot den aanleg en de oxploitatie van een gemeentolyko tclcphoon-
inricbliog. 

Het voornemen bestaat de verbinding iu de stad onder tien 
grond aan te leggen. Voor de buiten do kom der gemeente ge
legen aansluitingen blijven de thans bestaande geleidingen be
houden De abonnementsprijs zou ten hoogste f40 bedragen. 

De Raad besloot een rechtsgeding tc beginnen tegen de Arnhcm-
sche Waterleiding-maatschappij betreffende het aandeel, aan dc 
gemeente toekomende in dc winst dier maatschappij over 18!I4. 

HASSKI.T. DO nicuwo brug over het Zwartewater is voor hot 
algemeen verkeer geopend en dient tot vervanging van de houten 
brug, die in bouwvalligen toestand verkeert. De brug, ontworpen 
door den ingenieur D. I'. van Ameijden van Dujjni te "s-Graven
hage, heeft mot inbegrip der kosten voor het ontwerp cn het 
toezicht, f6(5,000 gekost cn bestaat uit drie overspanningen van 
5 M. breedte en een draaibrug van 4 M. breedte. De totaie lengte 
der brug is 103.7 M , zoodat de kosten per loopenden meter slechts 
ongeveer fb'30 bedragen. De brug heeft den naam gekregen van 
Van-Nuhuyshrug. 

Fi:iiwi:i{iii:i£.\i>t;t:i.. Voor de vacature van gemeente-architect in 
deze gemeente, op een jaarwedde van f 1100, hebben zich niet 
minder dan 54 sollicitanten aangemeld. 

P E R S O N A L I A . 
— Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben tot 

onder-directeur aan de gasfabriek, speciaal voor de afdeeling 
eleetriciteit, benoemd do heer A. \V. Róssing, ingenieur, thans 
te Maagdenburg werkzaam. 

— Aan het laatsto examen voor het verkrijgen van het diploma 
van bouwkundig opzichter, ingesteld door de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, bobben tien candidaten deelgenomen. 
Geslaagd zijn de heeren .1. Hoostcrman te I.lmuiden, B. de Jager 
te Knkhuizen, Mels J . Meyers te Rotterdam, Jan G. Snuif te 
Westzaan en G. W. Strebe te Enkhuizen. 

— Door den Minister van Waterstaat is de heer K. W. Lensink 
te Arnhem benoemd tot buitengewoon opzichter bij de werken 
tot verbetering van den IJsel by de schutsluis te Dieren. 

— Burgemeester en Wethouders van Alkmaar hebben tot op
zichter by de gemeentewerken benoemd den heer P. N*. Tromp, 
woonachtig te Helder. 

Tot opzichter bij het Hoogheemraadschap Delfland is benoemd 
do heer J . D. Wever, thans buitengewoon opzichter te Llrnuiden. 

— Tot directeur der Zutl'cnsehe Telephoou-maatsckappij is met 
1 April benoemd Mr. M. Rom Colthoft. 

— De heer A. Legerstee, leeruar in het bouwkundig en werk
tuigkundig onderwijs aan de burgeravondschool te Soerubaja, is 
wegens vertrek eervol ontslagen eu vervangen door den heer M. 
Cornelisscn, architect le kl. by do Burgerlijk Openbare Werken 
te Boe ra ba ja. 

— Bij do Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, 
dienst van tractie en materieel, is de ingenieur M. D. Meyer 
aangesteld tot hoofd van de opgerichte IVde spoorweggroep to 
Venlo. De adjunct-ingenieur 2e kl. M. K. II. Ch. Bongiicrts wordt 
met 1 April overgeplaatst van Zwolle naar het centrnul-burenii te 
Utrecht en de adspirant-adjunet-ingenienr G. B. Brandt van Lier* 
naar Zwolle. 

- - Iu den ouderdom van bijna 70 jaar is te 's-Hertogenbosch 
overleden de heer A. G. Schuil, loeeruar aau de Koninklijke 
School voor nuttige en beeldende Kunsten. 

— By Kon. besluit is benoemd tot technisch opziener der 
visseherijen op de Schelde en Zeeuwsehe stroonien. J . M. Bot-
temanne, te lïergon-op-Zoom. 

- Tot opzichter der gemeentewerken te Boskoop is benoemd 
de heer 1'. Iloogcndain. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N 
— L e o r a a r in natuurkunde, werktuigkunde, met inbegrip 

van werktuigkundig teekenen en spinnen, aan de Ned. school voor 
nyverheid cn handel en uan de ambachts-avondschool te Enschedé. 
Bevoegdheid werktuigk. ingenieur. Jaarwedde 12150. Adres vóór 
20 Maart aan Burg. en Weth. 

— B o u w k u n d i g t c e k e n a a r . Salaris f80 per maand. 
Adres lett L. S. 180 Nieumt v. d. Dag. 

— A s s i s t c n t - l e e r a a r i n hand - cn o r n e m e n t -
t eek e n e n aau de Ambachtsschool to Rotterdam. Jaarwedde 
f700. Adres in persoon by den directeur vóór 22 Maart. 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r. Adres met opgave van 
verlangd salaris eu relereutiëu onder N 0212 uan het bureau van 
de Xieir.ee A'otterdanisehe Courant. 

— O p z i c h t e r der gemeen tewerken te 's-l [ertogenbosch. 
Salaris / ' 80 por maand. Adres Burg. eu Weth. uiterlyk 18 Maart. 

— B e k w a a m en v l u g teokenaar voor het maken van 
revisie-toekeningen. Adres n°. 2851, Bureau van dit blad. (Zit 
advert, in no. 10.) 

— S c 1) e e p s t c c k e n a a r op eene werf. Adres onder u°. 6384, 
X. Kolt, Cl. 

8: 

http://Xieir.ee


VACANTE K E T K E K K I N M . 

JOHN KIEVITS & VAN REEDE Cz. 
Machinen- en Motorenfabriek, 

— Ty(1 c 1 yk o p z i c h t e r by do O 
mcüutewerkeu tc 's-tiravcnhngc op ccnc 
jaarwedde van / 1500 ii /ltlüü. Aanmelden 
vóór ot op 81 Maart by den Directeur der »» — 
Gemeentewerken. (Zieadveit. in dit nommtr.) C 3 X I € 3 < 3 J J S 1 3 " U . ' W ^ 5 X ! " i . 

A D V E R T E N T T E N . 

Gemeentewerken van 
's-Gravenhage. 

A F D E E L I N G : Aanleg nieuwe straten 
en rioleering. 

Gevraagd, 
bekend met t e r r e i n - en b u r e a u 
w e r k . jaarwedde ƒ 1 5 0 0 II / I I . O O . 

Zich vóór ot' uiterlijk op 31 Maart 
a. s. aan te melden met franco-brieven 
aan den Directeur der (iemeentewerken. 

Inlichtingen dagelijks, tasttenen tl en 
12 uur, aan de fietneentewerf, 20 
Oroenewegje. 

. P. MCHOTKLGr" 
I l O l t l l l t l 4 IIT 

| S t o o m m a t m e t u g e r i j Steenhouwerij. 
Nteen- en If armerhandel. 

Speciaal adres voor 

Teekenbenoodigdheden 
J. MEEÜSSEN & ZOON 

K O R T E I'OTKX 3*, l Haag. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

PHOTO-LITHOGRAPIE 
en LICHTDRUK 

Ritscher cd Landsman, 
Anna Paulownastrnat 4, 

'e-GRAVKftHAGE, 
ter vermenigiuldiging van A r c h i 
tectonische en m a c h i n e -
t e e k e n i n g e n . Munsters en prijs
opgaven op aanvraag beschikbaar. 

Vlugge levering. 
Concurreerende prijzen. 

H a r d e n e n H a l f h a r d e n 
S T E E N 

TAN 

LA FORÊT DE MORLEY 
levert voordeel ig bewerkt 
ARMANO VAI WYLICK. 

B n e L i n n é e 48, H U I S S K L . 

c-

K E T E L M A K B R I J , GriKTiCRIJ. 
P A P E X P H E C H T nan d« * . O O W D . 

J. BELTMAN JWz.. 
Fat>rilfant in 

S P E C I A L E IVIIII I t r i M . voort 

L E V E R I N G V A X 

Oeventer. Handelskade. 
Molenwerken. 
M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS, 
B A K K E R I J E N , ORUTTERIJEN. 
OEIEFABRIEKEN, HOUTZAGERIJENeni . 
OLlli-GASilU-ÏOUEN. 

«UIA. «UI!- a IKSWIIIia 
CRAMER ELSERBURG & G°., 

Haflereraneier», 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Klaiskelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarming door heete lucht. 

W . H O O I J & Z O O N , Werktuigkundigen 
Jacob ran Catnpenttraat éS, Atnmlertlatn. 

T h e „ A . L " A n t i - F o u l i n g B o i l e r F l u i d . 
Midde l ter v o o r k o m i n g en w e g n e m i n g v a n den kete l s teen ln 

B T O O M K E T E I .M. 
PrU" per rnat van ISO liter fO.53 per liter, met eontraec / 0.50 per liter. 

BRILLIANT RIJWIELEN 
zijn in prijzen Tan ƒ 1 3 5 tot ƒ 3 0 0 te verkrijgen in het M A G A Z I J N van 

G r . O . I - . E T _ . S Z . 
Kerkstraat221 bijde Vijzelstraat, Amsterdam. 

B O X D S F t l J W I E I j g B t . s r E I i I j B H . 

H . Z I M M E R M A N M , U t r e c h t 
VERTEGENWOORDIGER 

der K n n n o v c r s c h c Mnseb i i i c i iba i i A . - G . i n 
I . I X U K X voor 1 I . A \ X « V K K . 

CENTRALE VERWARMINGSTOESTELLEN 
naar alle systemen. 

L e v e r i n g van G e r i b d e p i jpen en K a c h e l s 
voor s t o o m en w a t e r . 

Gratis beqrootingen. liillijke prijzen. 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
< u s o s o T i : i : i { i : \ i 
Itl S t \ i ; T Ï ' i : i : i t i : X \ o p s t r e n g s t e k e u r . 
K Y A M S F . K I i r . X \ 

G E U K E I . T E L I . I K E C R E O M O T E E R I X G . 

llOtTIIAAIIKL — »WAK!>ilJ(a;i:KI. 
DORDRECHTSCHE ASPHALT-FABRIEK. 

B E K R O O N D te PHILADELPHIA, PARIJS, AMSTERDAM enz. 
Prima A S P 1 I A E T - B A K P A P I E R in alle zwaarte. A S P H A L T 

1>AUI .AU. A S i ' I I A I . T M A S T I E K . T K I A ' l l r A l » E P U R E E , A S 
P H A L T I S O L E E B P I i A T E S enz. Alle A S f H A L T W E R K E N worden 
onder g a r a n t i e en tegen b i l l i j k e n p r i j s vervaardigd. 

l i l t J I A R O O O E N B E R G * C o . 

S6 

- O 

CARBOLINEUE 
A . M U L D E R , D r o g i s t , 

3e Wageimtraat lt>5. I >I :> H A A G . 
CARBOLINEUIYI „KRIMPEN" 

der Maatsckr. tot bereiding van Kooit eerproducten te Krimpen a/d. Usel 
Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 

G r . 31. B O K S «fc C o . , Amsterdam. 

JANSSEN & DINGS, 
te Belfeld. 

K a n t o o r te T e g e l e n ( L i m b u r g ) 

Fabriceeren als specialiteit: 

KRDISPANNEN „systeem Boniet", 
alsmede alle andere Modellen. 

V R A A G T P R I . I S t ' O l R A X T . 

STALEN BALKEI JZERCONSTRUGTIE 
DRAAGBAAR SPOOR 70 c/M. 

te Koop en te Huur. 

IT. E . O V I A G Jr . , 
Eutoor: Plan 0. 

Geliieiscliekiide 31, 
Stapelplaatsen: 
llinnetiliiiveii O.Z. 

FËUEKOVRD. 

ROTTERDAM.f 

HOOCERWERFF & C° 
Kinderdijk en Vlaardingen. 

BULLIVANT'8 BUIGZAAM STAALDRAADTOUW 
v o o r v e r s c h i l l e n d e doe le inden . 

Afstand*- en Peillijnen met Haspels. 

KÖOED. GROFSMEDERIJ, 
Machine-, Stoomkotcl-en Constructiefabriek. Sebeepsbouwvrerfmet rwnrsliclling.langMlM. 
Stoom booten-, Ilagger- en Spoorwogmati riaul. Uzer- en Kopergieter j /ware en Lichte Smee-
werkeu. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van L.ovd's on lluroau Veritas. 

U A S G E O E I E, I CII T • A A T 8 C H A P P 1.1 

„METEOOR". 
vo. aa, II r. i it i \ (. it \ i II i \o . .ti. 

P r i j s per B r a n d e r compleet met K o u s j e en G l a s f 4. 
Geheel en al dezelfde lichtsterkte en hetzelfde systeem alsvan Dr. A U E R . 

Rcpartitiën en Aanleg tot seer billUke pryaen. 

Patent Metaal-Om*.,t (HAUSER & Co, Zurich.). 
Is het beste, goedkoopste en voordeeligste materiaal voor liet vastzetten van Hek

werk, Stand vinken en Machines en voor bet verbinden van Leidingbuizen. Met vervangt 
volledig I,ood, Cement en Zwavel; het levert li inaal meer uit dan Lood, terwijl het 
epecitioke gewicht slechts bedraagt 15, in plaats van 11.5 voor Lood. Met bovengenoemd 
materiaal zijn, op last vun de Duitschc regeering, te ('liarlottenburg proeven genomen 
waarvan de resultaten verrassend zyn. Vele attesten, waaronder van proefnemingen tc Carls 
rulle en te Delft genomen, voorbanden. Heeren Architecten en Aannemers worden bijzon
der op dit middel attent gemankt. Volledigi' Prospectus en Prijscourant verkrijgbaar bij den : 

Urueniul-Agrnt «.„ Alleen-vcrkwoprr voor Nederland en de Koloniën. 
A1>R. O. J . J . M C H A R P H I H N . Hugo de Grootstraat !);>, R O I T K K D A M 

bij wieu bet materiaal in platen van lo HU verkrijgbaar is. 
4*0"" Degelijke Altenten gevraagd. 

DUURZAAM, GEMAKKELIJK E N GOEDKOOP 
Chemisch bereide verf in alle kleuren. 

FABRIEK KRAAIJENBURG, RIJSWIJK (Z.-H.) 
Hel Paviljoen der Xetl. Viel- en Spirit ut fabrieh te Bel/1, 

op de Werelellentooitulelling, is met deze verf geschilderd, alwaar 
Prijscourant en Prospectus te verkrijgen zijn. 

M. N. ANDRIESEN, 
Kunstsmid, ROTTERDAM 
Maakt op aanvrage ontwerpen van alle 
soorten Kuimtwiiieedwerkcii. als Hek
werken. I l m a k t n , lleiirponcelen. 
Halkonhrkkrn. Reclameborden Cl)/.. 

^Aj.Elfring&Zooi. 
D E N H A A G , 

Z-0 . Buitensingel 
Falirikanton vanCementt*teen en Riet

planken. SPECIAL! i I IT in UArriiretiak-
ken Tegel*, ENOKI.SCHK. FHAXSCHE 
DUITSCHH MIHOLLAKDSCIIË Vloer- en 
Wnadteicelii, voor Serrut). VentibtÜM enz. 
Aller) togen coneiirreerciiite pry.'.un-

M. R. GREVENSTUK. 
A P E I . B O O K * . 

levert door bet gelieele Kiil; «il.AW-
JAI.OVMIEX, < AHIUM.IVKI Tl. en 
alle soorten v H l f W A I K X to tem-
rnrreeren.le prij/.en. 

T ATTERSALL& HOLDSWORTH 
i : \ S f t i Ï:BÉ. 

«Jlotie Works en store». 
Aanleg van Centrale verwarming la 

4 E R K K M . IIIIOKIK A8NEM, PARTICÜ-
.1 KUL en OPENUARE OEBOITWENerna. 

HANDEL in Wand- en Hnnrtegela, 
Asphalt, Schonrsteemiiantela, Vloeren. 

Gebr. K & H. MüURS, 
in alle Hardsteenea on Marmer-
w erken, ii r arm o n u m enten en Cl ra l-
zerken. 

Woonplaats: Rmtenbttrgerstraat 30. 
Werkplaats: Kuiperstraat\\\ N.-AM8TEL. 

R I J W I E L E N . 
B a k k t rn t raat 52, A K X I I K . t l . 

In voorrniul de Modellen isim en <Ie 
nleuwHte Onderdeelen. I'rijrtttniranten 
gratiri verkrijgbaar. DegelQkc inrichting voor 
repuratiün. 

J. D. HOEK, 's Gravenhage. 
S P E C I A L I T E I T I N 

geanaeed Useren H E K K E U f , en fljne 
N N E K n W E K K E M , B R A N D K A S T E N , 
K I . I ' I M I I K r K E N n l . 

Vraag attesten van dc vuur- on valprocf 
op den 5 Sept. 1895 alhier gehouden. 
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W e e k b l a d 
„DE OPMERKER". 

A L G E M E E N F. V E R G A D E 
R I N G van AANDEELHOUDERS dei 
Maatschappij tot Exploitatie tan „DE 
OPMERKER", op M a a n d a g 23 
M a a r t 1S96, ilea namiddags tc 2 
ureD, in hot gebouw D I L I G E N T I A , in 
het V O O R H O U T te 's-Gravenhage, tot 
behandeling Tan de Tolge.de punten: 

lo. Balans met toelichting en verslag 
van ('ommissarissen, benevens Winst
en Verliesrekening over het .fgeloop.n 
boekjaar. 

2o. Benoeming van een Commissaris 
ter voorziening in de vacature, ontstaan 
door periodiek, aftreding. 

HET BESTUUR. 

16 Mautscha P I " J 

tegen 

AANBESTEDING 
Het Hestuur van het Waterschap 

„de Dalfser HooMagen" is voornemens 
op W o e n s d a g 25 M a a r t I S ' . M » , 

's middags om 12 uur, bij V A K B E R K I M 

aan 't Grashek, in drie perceelen a a n 
te besteden: 

H e t hers te l l en , verhoogen en 
v e r z w a r e n v a n de W a t e r 
k e e r i n g e n v a n v o o r n o e m d 
W n t e r s e h a p , benevens 
het d a a r i n p laa t sen v a n 
eenige d n i k e r s . 

De aanbesteding geschiedt bij enkele 
inschrijving volgers ij 435 A. V . 

Aanwijzing in loco op Zaterdag 21 
Maart te voren, om 10 uur, te beginnen 
aan het Grashek. 

De voorwaarden van aanbesteding 
liggen van al' Maandag 16 dezer ter 
lezing aan het Grashek, en in het café 
van K Ü I K te Dalfsen. 

Openbare Aanbestediag. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS der Gemeente HUIZEN zullen, 
onder nadere goedkeuring van Zijne 
Excellentie den Minister van Binnen-
landsche Zaken, in het G e m e e n t e 
h u i s aldaar aanbes teden: 

H e t verbonwen en a a n b o u -
wen v a n de O p e n b a r e 
S c h o o l , met b i j l e v e r i n g 
v a n het A m e u b l e m e n t , 
op » 4» X 1» E It I I V <; 2 0 
M A A K T 1 * » « , des n a 
m i d d a g s d r i e u u r . 

Aanwijzing op Maandag 23 Maart 
des namiddags ifn uur. Inlichtingen 
geeft de Architect W. K 0 0 V, ^ Huizen, 
bij wien Bestek en bijbebooretide Teeke
ning tegen betaling van f 1.50 ver
krijgbaar zijn. 

I 
schad 

D e l\UVUllUm\UUL\ van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 2(1 Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblank 50—Bretla, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Provinciale Waterstaat 

FRIESLAND. 
AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g , den 31n M a a r t 

1H!M>. ties namiddags ten een ure, 
zal in het gebouw van het Provinciaal 
Bestuur te Leeuwarden, overeenkom
stig S $ **6 en 447 tier A V., bij 
e n k e l e i n 8 c li r ij v i n g worden 
aanbesteed: 

de v c r u i c u v t l u g v a n S l u i s 
No . V I I I hoven .tpuel-
a c / « i i n de A p p e l s c h a » t e r -
waart . 

R a m i n g f N , I M . - . 
Het bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw. Gezegelde formulieren 
voor insehrijvingsbiljetten zijn tegen 
betaling van 25 en bestekken tegen 
betaling van f 1.50 op het bureau 
van den l'rov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan 
op Zaterdag 28 Maart a. s., 's middags 
ten 12 ure. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te be
komen bij den Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

L E E U W A H I I E N , 20 Februari 1896. 
De Commissaris der Koningin 

in de Provincie Friesland, 
V A N HARINXMA T H O E SLOOTEN. 

i T H . W . S A N D E R S & C o . , 
r Chemica l i ën . = SS 

S g L A U R I E R G R A C H T 73. A M S T E R D A M , f 
leveren tot zeer b i l l i j k e prijzen spec iaa l voor H I I . bouw- § 

X 'f, o n d e r n e m e r s : 

CarbolincHin ..AVIOYAIlll * * 
l ü K U R A N , SI, A K li i : \ WOL. V| KVI K, PIJPZWAVBL eni. P 

B E C K E R & B U D O I N G H . 
A . i - i i l u ' j u . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O K K M E E T -
KN A N D K K E 

I X S T R l ' M K X T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, en*. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l se luil o ii. 
WEEGWERKTUIGEN. 

P. B. W. ISINGENDONK, 

. e » LEVERT alle 
soorten IIIKM i:i(K cn 

verdere Nmldsvt e rken , tegcu concurreerende prfixen. 

J a v a s c h e B o s c h - E x p l . - l v T i j . 
v , h P . B u w a l d a & C o . 

Handel in 9M1IT I T (JAVA T E A K ) . 
Groote voorraad B a l k e n , P l a t e n en B l o k j e s voor bestrating, P A R 
K E T V L O E R E N ' enz. benevens G E Z A A G D H O U T volgens alle bestekken. 

Alle houtsoorten worden tegen concurreerende prijzen i n l o o n gezaagd . 
SlonttthentlsnaeriJ i Dm Directie. 

O v e r z i j d e v a n het I J , Nieuwe Doelenstraat 12—14 bij de Munt 
westehjk v. h. Tolhuis. A m s t e r d a m . 

O-
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . 
voor lïelgiti, hij vooruitbetaling 
voor de overige landen der Postunie, met inl>egrip van 

Nederlandsch-IndiO cn Transvaal, bijvooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling 1 0 . — 

ADVERTENTiëN per regel f 0 . 2 0 , en / 0 . 1 0 voor het 
Groote letters worden berekend naar plaats 

Abonnementen voor advertentiön tegen 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat ƒ0 .25, z o n a < e r plaat / 0 . 1 5 

H E T R I J K . S M I S K U M TM A M S T K R D A M . 
Wij ontvingen dezer dagen de eerste aflevering van 

het prachtwerk „ H e t Rijks-museum te Amsterdam, 
uitgegeven onder leiding van den architect der Rijks
museum-gebouwen Dr. I'. J. H . Cuypers, met tekst 
van Jhr. Mr. Victor de Stuers. Amsterdam. Van 
Holkema et Warendorf." 

De weinige platen, in deze aflevering opgenomen, 
laten, uit den aard der zaak , niet toe, een oordeel 
over den artistieken inhoud van het geheel uit tc 
spreken. Naar het schijnt zijn de teekeningen, die 
gereproduceerd werden , reeds verscheidene jaren oud , 
en moet het daaraan toegeschreven worden . dat hunne 
behandelingswijze niet in alle opzichten zoodanig is 
als men dat thans pleegt te verlangen. 

Het schijnt, dat het werk in de eerste plaats de 
bedoeling heeft, ons het gebouw als monument te-
doen kennen, en dat vooral de nadruk zal gelegd 
worden op het decoratieve gedeelte van het geheel, 
terwijl de constructie en inrichting slechts in zooverre 
gegeven zal worden, als /.ij tot ondersteuning, tot 
motiveering der decoratie dient. Wij meenen dit te 
mogen afleiden uit de pcrspecticvische doorsnede, in 
de aflevering te vinden, een wijze van voorstelling, 
waaraan de technicus niets heeft, cn die alleen met 
het oog op het groote publiek pleegt gekozen te 
worden, dat ondertusschen van iets dergelijks toch 
niets begrijpt. 

Deze perspectievische doorsneden zijn daarenboven 
al zeer bedrieglijk. Wie heeft toch op de Museum-
trappen, in de voorhal, in de eerezaal zooveel licht 
gezien, als des tcekenaars penseel daar met de grootst 
mogelijke vrijgevigheid over heeft uitgestort? 

Of het zoetelijk kleurendrukje en de zeer „lleissig" 
maar weinig artistiek bewerkte lithographieën — die ons 
een denkbeeld moeten geven van een der zaaldeco-
raties, de hoofddeuren en de bibliotheekgalerijen aan 
de eischen, die men tegenwoordig aan bouwkundig 

tcekenwerk pleegt tc stellen, voldoen, is aan ge-
gronden twijfel onderhevig. 

Wanneer wij ondertusschen de aflevering toch zeer 
belangrijk achten , dan is dit om den tekst van Jhr. 
Mr. Victor de Stuers. I Iet is voldoende bekend, 
over welk een vaardige pen de referendaris beschikt. 
Wat daaraan ontvloeide was echter, met uitzondering 
van eenige meest polemische artikelen in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, niet voor de openbaarheid 
bestemd. Dubbel te waardeeren is het daarom, dat 
de heer De Stuers nu ook eens de pen heeft opge
vat om een tekst te schrijven, waarbij polemiek 
achterwege kon blijven. 

Onze verwachting was groot, nu wij hoopten de 
wordingsgeschiedenis van het Rijks-museum te zullen 
lezen, geschreven door iemand, die uit bronnen kan 
putten, waarvan anderen verre moesten blijven. 

De tekst begint met een beschouwing over de 
Nederlandsche bouwkunst dezer eeuw, die tot [875 
„treurig afstak bij die van vroeger." terwijl in het 
bijzonder ,,'s Rijks nieuwe bouwwerken aanstonds aan 
hunne smakeloosheid konden herkend worden." 

Dan zegt de schrijver: „In het laatste vierde ge
deelte der eeuw is daarin gelukkig een verandering 
gekomen. De Regeering heeft zich eindelijk de be
langen der kunst aangetrokken en die bevorderd met 
de middelen, welke binnen haar bereik en hare be
voegdheid lagen. Tot die middelen behoort het streven 
om, v/aar het Rijk een openbaar gebouw heeft te 
stichten, dit tc doen beantwoorden aan de eischen 
der kunst." 

Deze aanhaling is zeer karakteristiek voor het stand
punt , waarop de heer De Stuers zich plaatst. Hij 
schrijft „eischen der kunst", juist zooals men zou 
schrijven „eischen tier wiskunde, der wetenschap otva n 
welke andere tak van menschelijk, wel gedefinieerd 
weten. Dat er allerlei opvattingen van de kunst zijn, 
ziet, daar wil de heer De Stuers niet van weten; voor 
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hem is er maar één kunst en dat is die van Viollet-
le-Duc, die der middeleeuwen. 

De schrijver vervolgt dan „ D c gelukkige kentering 
in de zienswijze der Regeering wordt aangeduid door 
de in 1875 ondernomen stichting van's Rijks-museum 
te Amsterdam. Dit bouwwerk is een der omvangrijkste, 
welke in deze eeuw van Staatswege zijn gebouwd en 
zijne bestemming wettigde, dat daarbij meer dan bij 
cenig ander de hulp der talrijke ten dienste der archi
tectuur staande kunstvakken ingeroepen en een in ons 
land sinds lang niet meer voorkomende weelde tentoon
gespreid werd". 

Wij laten in het midden, of de heer De Stuers hier 
niet beter gedaan had, om het woord „gelukkige" 
uit een gevoel van betamelijkheid te schrappen, doch 
willen er alleen op wijzen, dat de weelde van het 
gebouw, die den ernstigen kunstminnaars zoo hinder
lijk schijnt, door den schrijver „gewett igd" genoemd 
wordt, ofschoon hiervoor geen enkel bewijs wordt 
bijgebracht. Als er stond „wett igde niet" was dit zeker 
even juist, omdat dan ken volgen „daar alles vermeden 
moest worden, hetwelk de aandacht van de tentoon
gestelde kunstwerken kon afleiden." 

Uit het slot van de inleiding, waar de lof van 
de rationeele kunstleer gezongen wordt, blijkt dui
delijk, dat zij gelijk hadden, die beweerden, dat de 
heeren Cuypers en De Stuers bij den bouw van het 
Rijks-museum niets anders hebben beoogd dan de 
stichting van een monument, maar dat het volstrekt 
hun doel niet geweest is, een aan de eischen voldoend 
museum te maken. 

Van die eischen is in het opstel volstrekt geen 
sprake. „ D e constructie met hare eischen - - z i j mogen 
dan prozaïsch genoemd worden — staan op den 
voorgrond; aan haar is dc vorm, de versiering on
dergeschikt; naar haar moeten zij zich regelen en 
de kunst van den architect bestaat daarin, dat hij, 
zonder aan de eischen eener doelmatige constructie 
geweld te plegen, sierlijke vormen en een desverlangd 
rijke decoratie wete te scheppen." 

Deze uiting van den heer De Stuers is zeer ken
schetsend voor zijn kunstopvatting; der constructie 
wordt hier de macht eener alleenheerscheresse toege
kend, naar wier wil in de eerste plaats gevraagd moet 
worden. Maar een absoluut begrip van constructie 
bestaat nu eenmaal niet; zelfs in de ingenieurskunst, 
waar de constructie middel en doel beiden is, bestaan 
omtrent haar de meest uiteenloopende inzichten. Men 
beschouwt' slechts de spoorwegbruggen , en men zal 
zien, hoe daar de oplossing van één zelfde vraagstuk 
tot de meest verschillende vormen aanleiding geeft. 
Hoe kan nu de architect zich laten leiden door de eischen 
eener constructie, die niet juist te definieeren zijn? 

Als het woord „constructie" eens door „practische 
bruikbaarheid" vervangen was geworden? Het Rijks
museum en vele andere Staatsgebouwen hadden dan 
niet leelijker behoeven te zijn dan thans, maar zij 
waren voor hun bestemming geschikt geweest, een 
verdienste, die door tijdgenoot en nageslacht allicht 
meer erkend zou worden dan die, welke misschien 
ligt aan het voldoen aan de niet juist te definieeren 
eischen van „constructie." 

Over de verlichting, voor een museum toch in dc 
eerste plaats een hoofd vereischte, zwijgt de heer De 
Stuers. In zijn systeem moet die ondergeschikt blijven 
aan de constructie; maar ach, welk een bedroevend 
resultaat is daardoor bereikt! Daarentegen legt de 
schrijver veel nadruk op „het karakter van een nati
onaal monument," zich uitende „in de keuze der 
materialen, der vormen en der decoratieve motieven." 

Daar zullen er nu en later velen zijn, die hem dit 
alles gaarne cadeau gegeven zouden hebben, als het 
gebouw maar voldaan had aan den eisch, dat „hetgeen 
de Nederlandsche kunst in hare schitterendste perioden 
had voortgebracht" behoorlijk kon gezien en genoten 
worden. De saus heeft het gerecht bedorven. 

Maar dc heer De Stuers schijnt te meenen, dat 
men niet naar het Museum gaat, om de kunst van 
het voorgeslacht te zien. Hij vindt het Rijksmuseum 
„een stichting, welke bijzonder de aandacht verdient 
van hem, die dc herleving en ontwikkeling der (19e-
eeuwsche, Red.) Nederlandsche architectuur wenscht 
na te gaan, een gebouw dat een bron van vruchtbare 
studie is voor ieder , die zich op de beoefening der 
bouwkunst en der decoratieve kunsten toelegt." Niet 
de kern, maar het omhulsel is dus de hoofdzaak. 

Wij kunnen het gedeelte van het opstel van den 
heer De Stuers, dat handelt over de wijze, waarop 
sedert Koning I.odewijk Napoleon de verzameling 
geleidelijk tot stand kwam cn uitgebreid werd, hier 
onbesproken laten. 

Daarentegen verdient de geschiedenis van het ge
bouw , zooals die door den heer de Stuers, die daarbij 
zulk een belangrijke rol heeft gespeeld, wordt ge
schreven, nog een oogenblik onze aandacht. 

Lang behoeven wij daarbij echter niet stil te staan, 
want wij moeten erkennen, dat onze verwachtingen 
omtrent dit gedeelte van den tekst grootelijks teleur 
zijn gesteld. Wij hadden gehoopt uitvoeriger beschou
wingen te zullen vinden , die als aanvulling en toelich
ting van de geschiedenis, zooals die in 1885 door den 
heer A . W . Weissman geschreven werd, hadden kunnen 
dienen. Wij zijn echter in deze verwachting teleurgesteld. 

Het belangrijkste deel der Museum-geschiedenis, 
beginnende met 1875, geeft den heer de Stuers slechts 
het volgende in de pen; „In 1S75 werden de archi
tecten 1'. J. II. Cuypers, L. II. Eberson en II. 1'. 
Vogel uitgenoodigd, ieder een ontwerp te leveren 
volgens een program, door de Rijks-adviseurs opge
maakt en op de begrooting voor het volgende jaar 
trok de Minister Heemskerk een eerste crediet voor 
den bouw uit. De uit een groot aantal leden bestaande 
Jury, waaraan de ontwerpen werden onderworpen, 
verklaarde met nagenoeg eenparige stemmen , dat het 
ontwerp van den heer Cuypers verreweg de voorkeur 
verdiende". 

Het eenige belangrijke, wat het geschiedkundig 
gedeelte betreft, is wat opgemerkt wordt naar aan
leiding der gevelquestie. De heer de Stuers schrijft; 
„ V o o r de gevels had de heer Cuypers twee ontwer
pen ingezonden. Het eene, ontleend aan de voorbeel
den , nagelaten door de Nederlandsche bouwmeesters, 
die omstreeks de helft der X V i l d e eeuw als slaafsche 
navolgers der Italianen werkten, vertoonde twee boven 
elkaar geplaatste zoogenaamde klassieke orden met 
dc gebruikelijke pilasters en hoofdgestellen. Het andere 
was ontworpen in overeenstemming met de denk
beelden , welke in Nederland ruim een eeuw vroeger 
den bouwmeester leidden, toen deze met behoud der 
in de middeneeuwen voortreffelijk gebleken constructie, 
de nieuwe vormen der Renaissance daarop ter ver
siering toepaste. Als type tlezer overgangsperiode geldt 
het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bommel, 
dat juist wegens zijne belangrijkheid voor de geschie
denis der Nederlandsche architectuur, in 1881, om 
het uit sloopcrshanden te redden, door de Regeering 
werd aangekocht en gerestaureerd. De Jury was bij 
de beoordeeling dezer ontwerpen verdeeld gebleken 
en daarom onderwierp de Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan den architect Cuypers, die ten slotte de 

90 

verantwoordelijkheid voor het artistieke werk zou 
dragen, de vraag aan welken gevel hij de voorkeur 
gaf. De heer Cuypers betoogde, dat het laatste gevel
ontwerp verkieslijk was en de Regeering gaf hem 
vrijheid dit uit te voeren." 

Hierdoor is, naar onze meening, dit tot dusver 
duister punt in de Museum-geschiedenis behoorlijk-
toegelicht. Wij achten het goed gezien, dat men den 
bouwmeester zijn volle vrijheid liet, al kunnen wij 
ons begrijpen, dat er ook een andere opvatting be
staat. De uiteenzetting omtrent het huis van Maarten 
van Rossum had zelfs wel achterwege kunnen blijven; 
het is onzes inziens een kleingeestige opvatting om 
de Museum-architectuur aan die van een bestaand 
monumentje te koppelen. 

Tot slot bestijgt de heer dc Stuers dan nog eens 
zijn stokpaardje en schrijft: „ D e voorkeur van den 
heer Cuypers was geenszins een willekeurige. Zijn 
leven lang was het zijn streven, het beginsel in toe
passing te brengen, dat hij als een gulden regel voor 
dc bouwkunst tot richtsnoer gekozen had: alle vormen, 
welke niet door de constructie worden aangegeven, 
zijn verwerpelijk; het uitwendige moet de afspiegeling 
zijn van de inwendige constructie; de decoratie mag 
niet bestaan uit onafhankelijk van de constructie aan
gebrachte vormen , veelmin mag zij aan de constructie 
geweld aandoen; zij moet uit deze voortvloeien en 
daaraan ondergeschikt blijven. Daarom konden hem 
pilasters, ontleend aan de open galerijen van Griek
sche tempels, niet behagen als decoratie voor een 
gesloten wand, evenmin als klassieke cntablcmentcn 
daar waar ontlastingsbogcn door een gezonde con
structie gevorderd werden. Integendeel erkende hij een 
logische architectuur in de Nederlandsche bouwwerken 
uit de eerste helft der XVIe eeuw, toen men dc 
versieringsmotieven aan dc Renaissance ontleend, alleen 
toepaste voor zoover zij vcreonigbaar waren met de 
vormen, door den bouw gevorderd. Dit beginsel heeft 
de architect getracht bij den bouw cn de versiering 
van het Museum tot in dc kleinste bijzonderheden te 
handhaven, zoodat dit monument leerzaam kan zijn 
voor ieder die begrijpt, dat in de architectuur en in 
de ten haren dienste staande decoratieve vakken niet 
dc willekeur der mode, het vooroordeel of dc grillige 
fantasie van den kunstenaar den doorslag mogen 
geven, maar elke oplossing beredeneerd dient te zijn 
en aan de logica moet getoetst kunnen worden." 

De argclooze lezer, die van liet huidige bouwkunst
leven niet op de hoogte is, zal denken dat Dr. Cuypers 
den „gulden regel," dien hij voor zijn architectuur 
tot „richtsnoer" koos, op een mooien dag, als A r 
chimedes, heeft gevonden. Dit heeft, wij zijn er zeker 
van, de heer De Stuers die waarschijnlijk zeer goed 
met de geschriften van zekeren E . Viollet-le-Duc 
bekend moet zijn, niet bedoeld. Maar waarom clan 
den naam van dezen opsteller van den „gulden regel" 
verzwegen? De heer Cuypers is van tc beminnelijke 
bescheidenheid, dan dat het hem aangenaam kan 
wezen, dus in andermans veeren te pronk gezet te 
worden. 

Is het een verdienste, dat men logisch bouwt? On
getwijfeld , maar men dient te zorgen, dat men niet 
in een soort van logica „ad hoe" vervalt, die eigenlijk 
volstrekt geen logica is. Wie pilasters veroordeelt als 
decoratie van een gesloten wand, omdat zij „ontleend 
zijn aan de open galerijen van Grieksche tempels," 
maar allerlei andere even overtollige muurverzwarin
gen toelaat en aanbrengt, omdat een wand nu een
maal niet volkomen vlak kan blijven, staat met de 
logica op een gespannen voet. Wie den staf breekt 

over de klassieke cntablcmentcn, cn toch lijsten, zij 
het dan in anderen vorm, maakt, oordeelt al niet 
logischer, dan wie steeds bij ontla-tingsbogcn zweert 
en alle andere middelen, die tot ontlasting kunnen 
voeren, verwerpt. 

De bouwwerken uit dc eerste helft der l ö c eeuw 
zijn te weinig in aantal, dan dat zij hier-te-lande als 
de typen der Nederlandsche bouwkunst zouden kunnen 
gelden. Daarenboven zijn zij, in hoofdzaak, volkomen 
laat-Gothisch en is het gebruiken van „versierings-
motievcn aan de Renaissance ontleend" vóór 15 50 
zeer zeldzaam. Dit alles kan den heer Dc Stuers 
niet onbekend zijn; ook zal hij zeer goed weten, dat 
de heer Cuypers in zijn Museum allerminst een weder
geboorte van welke historische stijlperiode ook beoogd 
iiecft. 

Men doet den architect onrecht door zijn werk, 
alleen om het voor „nationaal" te kunnen doen door
gaan, aan een periode, die achter ons ligt, tc kop
pelen. Waarom niet volmondig erkend dat de heer 
Cuypers alleen beoogd heeft in het monument een 
verwezenlijking op groote schaal der kunsttheorieën 
van Viollet-le-Duc te geven? 

Geheel in overeenstemming niet het absoluut karakter, 
dat de heer De Stuers aan de kunst, zooals hij die 
opvat, meent te mogen toekennen, is het slot der 
beschouwing, waaruit een benijdenswaardig optimisme 
spreekt. Zal wezenlijk het nageslacht liet Museum be
schouwen als iets zoo definitiefs als dc heer De Stuers 
onwrikbaar schijnt te gelooven cn te vertrouwen? Zal 
deze architectuur als boven de willekeur der mode 
verheven worden beschouwd, zal zij „n joy for ever" 
wezen? De heer De Stuers twijfelt daaraan niet, maar 
wie op de teekenen der tijden let. zal minder vast 
van geloof wezen. Reeds nu ziet men de jongere 
bouwkunstenaars, wier afgod de heer Cuypers een
maal was, langzaam maar zeker een anderen weg 
uitgaan. Reeds nu hoort men over de redegevende 
versierselen van het Museum geen bewondering meer 
uiten zoo groot en zoo luide, dat daardoor de voor 
ieder tastbare gebreken van het gebouw als kunst
tentoonstellingspaleis op den achtergrond blijven. 

De logica wil in dc eerste plaats dat een gebouw 
voor zijn bestemming geschikt zij; wordt aan dezen 
regel niet voldaan, tlan is alle verdere gescherm met 
de redeneerkunst van geen nut. 

Als het nageslacht zoo eens oordeelde? 

D E M U S E A T E W E E N E X . 

(Veivolg en slot van blade. 84.) 

De beeldhouwwerken, die men in de zalen tentoon
gesteld ziet, zijn meest van zeer kleine afmetingen. 
Slechts enkele grooterc stukken komen voor, als een 
sarcophaag met een amazonenstrijd versierd, en een 
bronzen beeld uit Virunum afkomstig. Maar juist de 
kleinste voorwerpen hebben tic grootste waarde; men 
behoeft slechts de wereldberoemde cameeën te gaan 
zien om zich daarvan te overtuigen. 

De voorwerpen uit Egypte zijn in twee groote en 
vier kleine zalen tentoongesteld. Dc wanden zijn hier 
op zeer toepasselijke wijze met kopieën van beschilde
ringen uit Egyptische graven versierd. De muntver
zameling is van een verbazingwekkenden rijkdom; 
alleen met het nauwkeurig bezichtigen van de voor
naamste stukken zou men dagen kunnen doorbrengen. 
De zalen met portretten, die op de muntverzameling 
volgen, bevatten daarentegen weinig belangrijks. 

Nu komen de kunstnijverhcidszalen, die meer dan 
5000 nummers, zoo uit de middeleeuwen als uit de 
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l6e eeuw bevatten. Het zijn vooral de goudsmids-
werken, die hier uitmunten; zoo wat metaalwaarde 
als kunstwaarde betreft, staat het hier bijeengebrachte 
ongetwijfeld nog hooger, dan wat men in het Griine 
Gewölbe te Dresden ziet. 

Op dc kunstnijverheidsverzameliogen volgt dc wa
pencollectie, die 4000 stuks telt en dc schoonste mag 
heeten, die ergens te vinden is. Wat zij bevat, is 
niet slechts voor den krijgskundige belangrijk, maar 
ook, en misschien in nog hoogere mate, voor den 
kunstliefhebber. Van ouds was Spanje het land , waar 
de mooiste wapenen gemaakt werden; de Mooren 
wisten het beste staal tc maken en dat ook op hoogst 
artistieke wijze tc bewerken. Nog thans zijn de klingen 
van Toledo beroemd, ofschoon haar vervaardigin: 
reeds in het begin der 17c eeuw een einde nam. Een 
Toledo-rapier is als n". 539 tentoongesteld. 

In Italië was het te Brescia, dat dc meeste wapens 
vervaardigd werden. Hier en te Seravalle deden Keizer 
Frederik III, en later Maximiliaan, de zwaarden en 
pieken maken, waarmede zij hunne landsknechten 
wapenden. Voorbeelden daarvan zijn in dc zalen X X V 
en X X V I te vinden. 

Florence was de plaats, waar pronkwapenen ver
vaardigd werden; dc tcekeningen daarvoor herinneren 
aan Donatello, Benedetto da Alajano, Bcnvenuto Cel
lini. Te Milaan werden geciseleerde zwaard- en degen-
gevesten gemaakt; hoever men het daarin gebracht 
had, bewijst tic degen van Karei V in zaal X X V I I , 
welks gevest van goud, met emailversiering gemaakt 
is. De vervaardiger noemt zich Antonio Piccinino te 
Milaan. 

Maar ook de harnassen, te Milaan gemaakt, waren 
wereldberoemd; in de 16e eeuw zijn meestal de prach
tige harnassen, die nog thans het oog van den kunst
liefhebber boeien, daar vervaardigd. 

Pistoja had als specialiteit de fabrikage van rijk
versierde geweren, waarin later ook Brescia uitmuntte. 
Tot de prachtigste harnassen der verzameling be
hooren dat van Sigmund van Tirol, dat van Ferdinand 
I, dat van Karei V (n". 3 6 S ) ; het schoonste van 
allen is misschien dat van aartshertog Ferdinand (n°. 
475); hier is de Italiaansche Renaissance in haar 
edelste kunsttaal aan het woord. 

Het zou ons te ver voeren, ook maar de voor
naamste voorwerpen, die door hun schoonheid de 
aandacht verdienen, op tc noemen. Daarom richten 
wij thans onze schreden naar de .schilderijzalen op 
de verdieping. Hier is de voormalige „Belvedère-
verzameling'' opgesteld. Wie die echter vroeger, toen 
zij nog in het iSe-eeuwsche paleis gehuisvest was, 
heeft gezien, zal haar niet in haar voordeel veranderd 
vinden. Zeker, het oude Belvedère was geen museum-
gebouw, zooals men dit tegenwoordig verlangt, maar 
de verzameling, wier schoonste werken van dc kleurige 
Venetiaansche cn laat-VIaamsche schilders afkomstig 
zijn, kwam daar uitstekend tot haar recht. De groote 
doeken, bij zijlicht geschilderd, waren ook bij zijlicht 
tentoongesteld. Dat het Belvedère-paleis een half uur 
gaans van den Stephansplatz verwijderd ligt, kon 
kwalijk als een bezwaar gelden, want er zijn te 
Weenen middelen van verkeer in overvloed. 

Gaat men nu de bovenlichtzalen van het Hofmu-
seum binnen, dan is de eerste indruk teleurstelling. 
De zalen zijn veel te hoog en daardoor is de ver
lichting bepaald ongunstig. Het goede licht voor schil
derijen begint pas 'op 7 M . boven den vloer en heeft 
dus voor tentoonstellings-doeleinden geen de minste 
waarde. 

Een eigenaardigheid van de rangschikking der schil

derijen in het Belvedère was, dat men de schilderijen 
van ieder meester zooveel mogelijk bijeen had ge
hangen; Rubens en Titiaan, Diirer en Tcniers, Van 
Dyck en Velasquez hadden ieder hun afzonderlijke 
zalen. Aan Rembrandt's portretten was een goed ver
lichte wand op het noorden ingeruimd; ook de werken 
van Holbein waren in een zaal bijeengebracht. 

Dit is in het nieuwe Museum anders. De scholen 
zijn in allerlei zalen verstrooid, zoodat een vergelijking 
van de werken, door één meester geschilderd, niet 
meer mogelijk is. Alleen de werken van Canaletto, 
tien 1 Se-ecuwschen Venetiaanschen stadsgezichten-
schilder, zijn bijeen gebleven. 

Zeer hinderlijk zijn de nieuwe, overvloedig vergulde 
lijsten, waarmede de schilderijen thans voorzien werden. 
Zelfs de werken van Titiaan en Rubens, hoe krachtig 
ook van kleur, worden door hun omlijstingen thans 
vermoord. Rubens' altaarstuk met den H . lldefonsus, 
heeft men door een zeer barokke architectuur om
lijst, met zuilen cn andere ornementen. Indien de 
Weener directeur het Rijksmuseum te Amsterdam 
bezocht had, zou hij hebben kunnen zien, tot hoe 
treurige resultaten men met al die ijdele pronk komt; 
hij had dan aan de Donau de aan den Amstel ge
maakte fouten kunnen vermijden. 

Het licht in dc bovenlichtzalen is onvoldoende; dat 
in de zijlichtkabinetten laat nog meer te wenschen 
over. Hier hangen dc kleine Nederlandsche schilderijen. 
Rembrandt's prachtig portret, den schilder zelf ver
beeldend met een ronden hoed op, hangt in een der 
noordwestelijke kabinetten. Het is alleen nog te ge
nieten in den voormiddag; wie 's namiddags op een 
helderen dag komt, moet zich tevreden stellen met 
het licht, dat door neergelaten gordijnen valt. 

Geen gelukkig denkbeeld achten wij het, dat men 
te Weenen oude en nieuwe schilderijen onder een zelfde 
dak vereer.igd heeft. De modernen houden het tegen 
de ouden niet uit. Men komt nu plotseling van de 
I7e-eeuwsche meesterwerken bij de schilderijen van 
tegenwoordig en dat is een tc krasse overgang, die-
voor de hedendaagsche Oostenrijksche schilders ver
vernietigend blijkt. 

De tcekeningen en kartons zijn in dc mezzanino-
vertrekken geëxposeerd; dat het licht hier nog slechter 
is dan 111 de kabinetten is begrijpelijk. Maar veel kwaad 
doet het hier ook, dat oud en nieuw bijeen zijn. 

Dc gebreken, die het Kunsthistorisch Hofmuseum 
vertoont, zijn dezelfde als die door de kunstkenners 
in het Rijksmuseum te Amsterdam gelaakt worden. 
Een vergelijking der beide gebouwen dringt zich dus 
als van zelf op. 

De plattcgrondverdeeling te Weenen wint het van 
die te Amsterdam, waar de doorgang in het midden, 
die verplicht was, een goed plan onmogelijk maakte. 
Het Rijksmuseum is echter beter gesitueerd dan het 
Hofmuseum, wat vooral aan de verlichting der kabi
netten ten goede komt. 

De architectuur van Cuypers stellen wij veel hooger 
dan die van Semper cn Hasenauer; daarentegen is het 
decoratieve beeldhouwwerk te Weenen veel beter dan 
dat te Amsterdam. Beiden gebouwen heeft het even
zeer kwaad gedaan, dat zij meer als monument, 
dan ter bevrediging van practische eischen gedacht 
werden; de verlichting der bovenlichtzalen is daarom, 
zoo te Weenen als te Amsterdam, onbevredigend, 
een gebrek, dat misschien al de voortreffelijkheden 
van beide gebouwen in het niet doet verzinken. 

De zucht tot kleurige decoratie hebben Hasenauer en 
Cuypers gemeen; heeft de laatste echter zijn orne
menten zoo gelijkelijk mogelijk over het interieur ver-
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tlecld, dc eerste concentreerde zijn rijkdom in trap
zalen en voorzalen cn beperkte zijn versieringslust in 
de lokalen, voor tentoonstelling bestemd. I le bekwaam
heid der Wcencr decorateurs overtreft die der Amster
damsche; het mag overigens niet ontkend worden, dat 
de conceptie tier Amsterdamsche versieringen dikwijls 
beter is dan die te Weenen, vooral waar alles orne
mentaal blijft. Eigenaardig is het, dat, waar figuren in 
dc decoraties voorkomen, deze zoo te Weenen als 
te Amsterdam de kenmerken van dezelfde school 
vertooncn. Het is alsof aan het Hofmuseum de be
kwaamste leerlingen aan het werk zijn geweest, terwijl 
de minder begaafde hun talent in' dienst van den 
Amsterdamschen architect stelden. 

Vat men alles te samen, dan mag gezegd worden, 
dat het Rijksmuseum bij het Hofmuseum niet behoeft 
achter te staan. Hunne gebreken zijn dezelfde, maar 
de naar een Italiaansch voorbeeld gekopieerde archi
tectuur van Semper cn Hasenauer is, althans in ons 
oog, veel minder interessant dan die van Cuypers, 
welke, misschien niet overal even schoon, toch een 
streven naar oorspronkelijkheid verraadt, waarvan bij 
het werk der Weener architecten niets is waar te nemen. 

P R I J S V R A G E N 
B l ' R G E R W O O N H U S . 

Dc Vereeniging tot bevordering tier Bouwkuut te Groningen 
heeft tie navolgende nationale prysvraag uitgeschreven: 

Er wordt verlangd een ontwerp van een burgerwoonhuis 
011 een terrein, dat aan de beide lange zijden door woonhuizen 
ia ingesloten en dat eene breedte heeft van 8 M. bij eene diepte 
van 25 M . . 

b Er mag van het terrein niet meer worden bebouwd dan 
115 M*. , , 

,. Het woonhuis moet bevatten: zes kamera, een keuken, een 
kelder (geen sousterreinl en verdero gemakken. 

d. Do vloer van den hegunen grond moet 0.60 .M. boven de 
straat gelegen zyn; de hoogte vau de verdieping gelijkstraats 
moet 4.20 J l . en van de volgende verdieping 8.S0 M. zijn, ge
meten van bovenkant vloer tot bovenkant vloer. 

e. Er wortlen verlangd plattegrond-, doorsnede- en gevcltee-
kcaingen op de schaal van 1 I'I 50 en een détail van een gedeelte 
van den gevel op do schaal vau 1 ii 10. 

f. Dc tcekeningen moeten met zwarte lijnen bewerkt, cn mogen 
niet gekleurd of gewnssehen. noch als schets behandeld zijn. 

f. Er wordt uitgeloofd een prijs van veertig (101 gulden en 
eeno premie van vijftien (16) gulden, heiden met bet diploma 
der Vereeniging. 

//. liet met den prijs bekroonde ontwerp wordt net eigendom 
der Vereeniging. . 

f. Do Jurv van beoordeeling zal bestaan uit 5 gewone leden 
der Vereeniging. welke op eene vergadering, by stemming, 
worden aangewezen. 

/. De ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld te (1 rollingen, 
Amsterdam en Rotterdam, nis de aard en het aantal der ant
woorden door het bestuur daarvoor geschikt worden geacht. 

*. De ontwerpen worden franco ingewacht vc'.i'.r of op den 1 
September 1890 door den Iste-seerelaris, adres Gedempte Ztiider-
diep 1-' 295 tc Groningen. 

/. Elk ontwerp moet gemerkt zijn met hel motto eu voorzien 
vun een naambriefje, waarop tlat motto van buiten is herhaald, 
benovens een corrcspondcntic-adres. 

m. De niet bekroonde stukken wolden terug bezorgd. 
Nawens het Bestuur: 

h. M. M1101.KNAAK, Voorzitter, 
G. Nii i ins, le Secretaris. 

ARTI ET INDPSTRIAE TE 's-GRAVENHAGE. 
Vergadering van 1 4 .Vaart 181JÓ. 

Nadat do gewone mededooling gedaan was omtrent voorwerpen 
van kunstnijverheid, die door sierlijkheid of doelmatigheid iu de 
residentie de aandacht trekken, waarbij gewezen werd op het 
fraaie bouten beeld, door de firma Pander tentoongesteld geweest, 
werd het woord gegeven aau den hoer I'. II. Bocrsinu tot het 
geven van een toelichting hij de platen uit het eerste cxomplaar 
van bot „Maandschrift voor vercicriugskunst". liet doel, dat men 
met het maandschrift beoogt, werd uiteengezet en gewezen 011 
liet groote nut, dut het voor den werkman kan hebben, namolijk 
hem" ontwikkelen en liefde doen gevoelen voor eigen werk, een 
liefde, die er volgens den heer liocrsma helaas uit is. Redactie 
cn modewerkers geven huu werkkrachten gratis. Alles wat uitmunt 
door sierlykheid en smaak, zoowel in musea als particulicro ver-

zanieliugeu, /ou in bet binnen- als in het buitenland, wordt, zoo 
mogelijk, gereproduceerd en achtereenvolgens in het blad opge
nomen, zoodat er langzamerhand voor elk vak wat wils gevonden 
zal worden, liet tijdschrift zul zyn internationaal en in 7 landen 
worden uitgegeven! Hen aantal oxeniplarcn wordt op zwaar papier 
gedrukt ten verkoop, en uit do winst, die men daarmede hoopt le 
behalen, zal het mogelijk zyn aan werkliedon-vcreenigingen grntis 
een exemplaar tc verstrekken. Enkele platen kunnen ook, op 
aanvrage, aan sommige werklieden gratis worden toegezonden, 
wanneer een wcrklieden-vereeuiging ter plaatse eenige waarborgen 
omtrent den aanvrager kan en wil geven: byv. dat de man het 
noodig heeft voor zyn werk. Met aantal kosteloos aan de werk-
lieden-vereonigiiigon te geven exemplaren hangt af van het getal 
exemplaren, dat ad f 100 geplaatst wordt. 

De heer Hoersma vleide zich dat het maandschrift, vooral 
in Nederland, niet sympathie ontvangen en gesteund zal wordoii, 
opdat de Redactie er vau kuune maken een nationaal standaard
werk. Gaanio verklaarde hy, dat het tot heden reeds veel sympathie 
lieoft ondervonden. 

Een kleine gednchtenwisseling volgde op deze toelichting, waarbij 
tie heer Knuyver mcendo te moeten opkomen tegen dc bewering, 
hiervoren uitgesproken, dat de liefde bij den werkman voor zyn 
werk er uit is. Uit het antwoord van den heer Hoersma bleek, 
dat do bedoeling anders nas, dan dc woorden deden vermoeden. 

Bij de nlsini volgende uitlegging van art. 5 van het reglement 
der Vereeniging werd uitgemaakt, wat voortaan hij het afleggen 
van prooven van bekwaamheid, 0111 werkend lid der Vereeniging 
te worden, is vervallen. Voldoende is thans een voordracht door 
twee werkende leden Ecu eu under strekt, om de toetreding vau 
kunstlievende tot werkende leden gemakkelijker le maken. 

Ingekomen was eeu vraag over horduurwerken eu wel: ol het 
mnc hinalo borduurwerk beschouwd moet worden nis een voor- of 
achteruitgang voor de kunstnijverheid. 

Deze vraag werd iu huilden gesteld van mejuffrouw Begdals, 
directrice van de „HnagBche Industrieschool", en den heer A . A. 
Knuijver, die ecu derde commissielid zullen kiezen, om samen 
rapport uit to brengen. 

Nadut nog ecnig kerfsnijwerk, door den heer Antonio Aguilar 
welwillend afgestaan, was bezichtigd, werd de vergadering gesloten. 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP TE 's-GRAVENHAGE. 
Vergadering can Donderdag 19 Maait 1S9O. 

De nieuwe vereeniging, tot welker oprichting in de samenkomst 
van belangstellenden van 26 Januari 1.1. was besloten, hield op 19 
Maart in het Zuid-Ilollnndsch Koffiehuis te 's-Gravenhage hare 
eerste algemeene vergadering tot het vaststellen der statuten. 

Nadat de Voorzitter vun het voorloopig bestuur, de heer P. du 
Rieu, de aanwezigen met een kort woord vau welkom hud begroet, 
werden onmiddellijk nu lezing der notulen van bovengenoemde 
samenkomst, de algemceno beschouwingen over de coueept-
statutcn geopend. Ofschoon daarbij door verschillende aanwezigen 
eenige op- en aanmerkingen, alsmede enkele nieuwe gezichts
punten werden te berde gebracht, bleek toch uit de daarover 
gevoerde discussie, dat men het over allo hoofdzaken vry wel 
eens was. . . . . 

Dit l-on ook wel niet anders, aangezien hel concept ullesrms 
bljjk gaf. door het voorloopig bestuur niet dcu moesten ernst te 
/jiii bestudeerd en uitgewerkt. 

Bij de daarop volgende artikelsgewyzo behandeling, smaakte 
het voorloopig bestuur dan ook de voldoening, ttlle artikelen 
achtereenvolgens to zien aangenomen, hier eu daar met oenige 
wijzigingen eu toevoegsels, die zeker nog als verbeteringen aan
gemerkt kunnen worden. 

De nieuwe vereeniging aldus geconstitueerd, onder den naam 
„Bouwkundig Genootschap", beeft hare statuten zoodanig opge
steld, dat daarin zooveel mogelijk alles is vermeden, wut belem
merend op hare ontwikkeling zou kunnen werken. 

In den loop der discussies werd dit herhaaldelijk op den voor
grond gesteld eu menig voorbeeld aangehaald, dat tot leering 
kon strekken. 

Herhaaldelijk ook werd met klem van redenen betoogd, üat 
de statuten eene vereeniging als deze nooit mogen hinden aan 
een te uitvoerig omschrevcu program vau actie, doch zich tot 
algemeene omschrijving moeten bopalen. 

Een dergelijk program op to maken, zal een der eerste werk
zaamheden zijn, waarmede het in een volgende vergadering te 
kiezen definitief bestuur zich heeft bezig te houden. Daarover 
was men het ten slotte algemeen eens. 

Wanneer dit program met dezelfde zorg eu ernst wordt op
gemaakt, die uit dc nu vastgestelde statuten spreekt, iets waaraan 
niet te twijfelen valt, en wanneer de Vereeniging voorts krachtig 
optreedt, om dit program tot uitvoering te brengen, dan zal zy 
zeker veel kunnen bijdragen tot hetgeen hier-te-lando voor de 
bevordering der Bouwkunst, in den ruinisten zin, nuttig en noodig, 
op vele punten zelfs dringend noodzakelijk geacht mag worden. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRVVKNII.IOK. Do Min. van Binnenl. Zaken heeft bepaald dat de 

exameus der l'olvtcchnischc School, vermeld onder B en C in 
artt. 00-05 van do wet op het middelbaar onderwijs, in de laatste 
week van Mei en in de maand Juni a. 
afgenomen. 

te Delft zullen worden 
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Voor de commissie, belast mei hot afnemen der examens B 

'in benoemd: 

tot lid en voorzitter l>r, I'. Zeeman l i /n . , hoogleeraar uan de 
Polytechnische Bobooi; 

tot leden: 
I>r. L Aronntein, Dr. II. Itehreii*. J. (Jardinnnl, II. «'op, O. .1. 

Mttrre. J. A. Bnjjdcrt* C.Jzn. cn M. Telden*, hotigleorurcn aan de 
l'idvtiM-hnist'lic School; 

lir. I'. van fleur cn .1. «'. Kluwer, hoo^lccrarcn aan de Kijkw-
uiiivcrsiteit to Leiden; 

Dr. II. Hag*, hoogleeraar aan do Kijks-univursiteit te Groningen; 
A . E . Kahusen, oud-hoogleeraar aan dc Polytechnische School, 

wonende tc 's-Gravenhage; 
A. K. Gips, J. A. van der Kloos, Dr. K. Missingh on Pr. J. 

de Vries, leeraren uan de Polytechnische School; 
M. A . C. Ilnrtman. gemoentc-nrchitect te Delft, cn 
Dr. V . Stortenbeker, leeraar aan het gymnasium te Delft. 
AM>IKRI>\M . Burg cn AVeth. hebben den Hand het voorstel ge

daan den Parktuin niet meer tc verhuren, muur tot bouwterrein 
te bestemmen. Keu plan van bebouwing is overgelegd, waarbij 
een deel vau bet terrein als openbare wandelplaats behouden wordt. 

— Burg. eu Weth. stellen den Gemeenteraad voor tot directeur 
der gemeentelijke waterleiding te benoemen den tegenwoordigcu 
hoofdingenieur der Dalnwnter-maatschappn, I. van Hasselt, voor 
den tyd vun vgf jaren en op eenu jaarwedde Tan [f 6000, benevens 
eene persoonlijke toelage van I 2000, onder bepaling, dat gedurende 
die 5 jaar door de gemeente zal worden voldaan bet tot dusverre 
door de Duinwuter-muutsehuppü betaalde gedeelte van de jaar-
Ijjkschu premie der ton behoeve van den titularis gesloten levens
verzekering. 

I'TUKCHT. Voor deelneming anu den door het depnrten ent Utrecht 
der Ncd. Maatschappij tor bevordering van nijverheid uitgeschreven 
wedstryd tusschen handwerkslieden uit die gemeente hebben zich, 
met opgave der in te zenden werkstukken, aangemeld io' werk
lieden, verdeeld over de navolgende vakkeu: timmoren 1, meubel-
maken 7, kunstgzersmeden 2, schilderen 10, beeldhouwen ii. Ter 
Opluistering van de tentoonstelling dezer werkstukken, welke thans 
is bepaald op 8 April, hebben zich opgegeven 22 werklieden, ver
doold over elf andere vakkon. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den Waterstaat in N'ederlandsch-lndic zyu: 
o v e r g e p l a a t s t naar de res. Soerabaja, dc opz. le kl. A . 

Keller; nuar tie res. Hagelen, do opz. Se kl. L. Korthals; naar de 
ren. Benkoelen, de opz. Be kl. II. C. van der Veen; utiar do ros. 
Tegal. do opz. 3e kl. C. Schermers; naar Soerubaja de ing. 2e 
kl. J . T, P. J . Straatman. 

— By den aanleg van staatsspoorwegen is: 
b e l a s t : met het doen van terreinverkenningen voor evoutueele 

secundaire spoorwegverbinding van Ban joewaugi met den in aanleg 
zynden spoorweg Probolinggo —Panarockan, de bouwkundig ambt. 
le kl. A . Ilesselink. 

T o e g e v o e g d : aan den bouwkundig ambt. A. Ilesselink, de 
opzichter 2e kl. K. F. 8, O. Ott 

ADVERTENTIËN. 
Gemeentewerken van 

's-(jravenhage. 
AMIEKI i s ' ; : Aanleg nieuwe utraten 

en rioleering. 

O P Z I C H T E R 
Gev ï'iiagd, 

beki'Dil met t e r r e i n - en b u r e a u 
werk , jaarwedde f 1 5 0 0 a / ' UiOO. 

Zich Ti'n'ir ot' uiterlijk op 31 Maart 
a. s. aan te melden met franco brieven 
aan den Directeur det Gemeentewerken. 

Inlichtingen dagelijks, tusschen 'J en 
12 uur, aan de Genieentewerf, 20 
Groenewegje. 

Bij de Firma ¥. W . B K A A T , 
Kun. Fabriek van werken in Zink en 
andere Metalen le Delft kan een jong 

Teekenaar 
geplaatst worden. Aanbiedingen met 
opgave Tan referentiën worden schrif
telijk ingewacht. 

— By de exploitatie der staatsspoorwegen op Java is: 
he uo e i n d : tot onder-opzichter le kl I. F. Berrcty. thans 

tyilclyk die hetrokking hekleedeude. 
liy beschikking van den Minister van Waterstaat is de heer 

B. V. van Malsen benoemd tot buitengewoon opzichter bij het 
houwen van een nieuwen kaaimuur te Hjenonrd. 

— Aan de Polytechnische School te Delft is henoemd tot assis
tent voor do heschryvemlc meetkunde en gruphnstatica. \V. .1. 
liurgcrsdijk aldaar eu is J . Arendsen de Woltl', op zyn verzoek, 
eervol ontalag verleend als assistent voor de scheikunde. 

- - Met ingang van 1 April is IH.I de Staatsspoorwegen lo. op 
zijn verzoek eervol ontslag verleend aan Jhr. \V. Hocutl't. sectie
ingenieur te Kotterdam; 2o. verplaatst naar Rotterdam, ter ver
vanging van Jhr. Hocuü't, de heer A. .1. Buis, sectie-ingenieur te 
Groningen; 8o. benoemd tot sectie-ingenieur te (I rollingen dc heer 
H. J. van Hoorn, ingenieur tc 's-IIertogenbosch. 

— liy beschikking van deu .Min. van llinnenl. /aken zyn met 
1 April benoemd: tot udj. Kyksbouwkundige voor de gehouwen 
van onderwys enz. M. A. van Wadenoycn, thans hooidopz. by 
het bureau van den Knkshouwkundigc; tot hoofdopzichters bij het 
bureau van den Ryksbouwkundige voor de gebouwen van onder
was enz. .1 A. Vryman en J . de tjuuek, thans tüdeiyke opzichters-
teekenaars hy dat bureau; tot opzichter A. I.oran, thans tjjdc-
Iijl. opzichtcr-tcekenaur by dat bureau ; tot opzichter bij het onder-
boud der Ryks-universiteitsgobouwen I). Kruyt'. thans tydclyk 
opzichter hy dat onderhoud; tot tijdelijk klerk op het bureau 
van den Kyksbouwkundige voor de gebouwen van onderwys \V. 
Schildwacht, te 's-tiravenhage. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— O p z i e h t e r by de G e m e e n t e w e r k e n te 's-(iraven-
hage op eeoe .jaarwedde van / 1500 « ƒ1000. Aanmelden vóór ot 
op UI Maart by den Directeur der Gemeentewerken. (Zit adveit. 
in dit Hommer.) 

— J o n g b o u w k u n d i g t e e k e n a a i bij de tinna V. W. 
Ilraat te Delft. (Zit advert, in dit no.) 

— O p z i c h t e r - t e eke n a a r by deu bouw eener villa. Salaris 
f'70 per maand. Adres lett. 11. D. «08, Memos v. d. Dg. 

— P r a c t i s c h t e c k e a a a r , aciuraut in cyfera en goed 
bekend niet eonstructie- en detailwerk, hjj een architect tc Rotter
dam. Adres lett. E. I.I. II.. Algein. Adv.-hiircau Nygh cn Van 
Ditmar, Botterdam. 

— Hek w a a ui b o u w k u n d i g t c e k c n I a r, voor den ulgc-
nieencn dienst uan het bureuii der gemeentewerken te Utrecht. 
Salaris f 100 per maand. Adres den directeur der gemeentewerken. 
(Zit advert, in dit HO.) 

— D e c o r a t i e I' t e ek en uur voor het maken van teeke
ningen aan huis. Adres lett. T. S. 1)8. Adv.-bur. t'. W. Beteke, 
Korte Hool'dstecg 10, Rotterdam. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t c r-t e e k e n a a r voor geruiinen 
tyd cn goed salaris. Adres de arch. T. L . Kantera & Zn., Rotterdam. 

Voor den loopenden algemeenen 
dienst wordt aan liet bureau der Ge
meentewerken te l'trecht, zoo spoedig 
m o g e l i j k g e v r a a g d , een B K -
K W A A M B O I T W K I X B I G 
T K K K K X A A It. in staat om naar 
schetsen te werken en detaiUuitslagco 
te maken. Slechts zij komen in aan
merking die voldoende bewijzen kunnen 
overleggen van reeds tot tevredenheid 
in soortgelijke betrekking werkzaam 
te zijn geweest. Salaris f IOO.— 
's maande. 

Nadere inlichtingenen inzending van 
stukken bij den Dirc cteur der Gemeen te-
werken ; persoonlijke aanmelding alleen 
voor middag- H l — 12 uur aan het bureau 
Stadstimmerbuis. 

VAN OOSTVEEN t Co. 
Hccrjelanderi, r> b de Roodebrug, 

I T H E C H T . 
fabrikanten van diverse soorten Dakpun-

060, als Holle, Kruis, Platte en tiegolfde 
ulsiuede Vloertegels in diverse kleuren. 
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AMBESTEDIM, 
Op V r i j d a g 3 A p r i l 1*00, des 

namiddags ten 3 uur, zal in het kotiie-
buis „de Hoode Leeuw'" Vijgendam te 
AMSTERDAM door bet bestuur van 
de Nnamloozc Vennootschap,, Welle-
vrette**" Exploitatie - Maatschappij 
van Bouwterreinen te Amsterdam, 
worden aanbesteed: 

H e t o p Imogen v a u negen , bet 
dempen v a n Hlooten, het 
m a k e n v a n een r i o o l , l iet 
m a k e n v a n Hchoei ingen 
met b i jbehoorende wer
k e n i n den B i n n e n d i j k -
schen Bu i t enve lderae l i en 
P o l d e r achter het C o n 
certgebouw o n d e r de ge
meente X l e u w e r - A m s t e l . 

Het bestek met 2 teekeningen is ad 
ft.— per stel verkiijgbaar ten kantore 
van de Vennootschap Spuistraat i o. 104 
te Amsterdam. 

Inlicbtiigen geilt de Iigenieur-
Arehitcct A. L. V A N G E N D T le 
Amsterdam. 

O 
- O 

MaatsctîpijtotExploitatievan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op B i n s i l n g den II A p r i l 
IHSM». des namiddags ten t ure (locale 
tijd), aan het Centraalhureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 705. 
H e t l everen en p laatsen v a n 

l a n t a a r n p a l e n en het 
m a k e n eener g a s l e i d i n g 
ten beboeve v a n de ver
l i c h t i n g der perrons en 
t e r r e i n e n op liet s tat ion 
U B O X I X d i K X . 

Hegi 'oot ing f5030 .—, 

De besteding geschiedt volgens Jj lil 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 18n Alanrt 
ls'Jti ter lezingann bet Centraalbureau 
in het Moreelse I'nrk en aan liet bu
reau van den lieer Sectie-Ingenieur A. 
J . BUIS te Groningen en is op franco 
aanvraag (per brief i aan genoemd Cen
traalbureau (Dienst van Weg en Wer
ken) te Inkomen, tegen betaling van 

Inlichtingen worden gegeven aan bet 
Centraalbureau ('Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op Int terrein zal geschie
den den :in April ls'.lii, ten 1 uren 
namiddags < West Europeesche tijd). 

U T R E C H T , den l<5den Maart 18116. 

STOOMTRAM 

AANBESTEDING. 
Op K a t e r d a g I A p r i l 1H96, 

dis middags 12 uur, locale tijd, zal in 
het Hotel „ I I E E K N H O O B J J ' ' le s Her
togenbosch, worden aanbesteed: 

H e t m a k e n v a n tiiebouwen 
voor Itemise, W e r k p l a a t 
sen enz. op een t e r r e i n 
te D r u i l e n . 

Bestek en teekening liggen ter visie 
in genoemd Hot"l en ten kantore van 
den Ingenieur J . SCHOTEL te Rot
terdam. 

Exemplaren van bestek met teeke
ning zijn t 'gen inzending van post
wissel ad f 3 . te bekomen uitsluitend 
bij genoemden Ingenieur. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
Vrijdag 2i Maart e. k, des namiddags 
te één uur, locale tijd, samenkomst aan 
den Drnnentchen Hoek. 

Staatsspoorwegen. 
AANBESTEDING. 

Op V r i j d a g IO A p r i l 1 8 » 6 . 
des namiddags ie t uren f locale tij.i 
aan het Bureau van den Sectie-Inge
nieur li. E . BEl 'NKK, Centraalgebouw 
II, ingang Laan van Puntenburg te 
Utrecht, vsn herstellingen aan Kunst
werken, Gebouwen en Inrichtingen, be-
hoorende tot de lijnen Amsterdam— 
Utrecht, Utrecht—Kotterdam, Breuke
iep—Harinclen , Gouda—Den Haag— 
Scheveningen en Leiden—Woerden , 
bestaande in: 

A . T i m m e r - , W i t - e n Metsel
werk In 7 P e r c . 

B . Loodg ie ters werk i u 1 P e r c . 
€ . T e e r w e r k i n 1 P e r c . 

Het Bestek ligt van af Ki Maart ter 
inzag» en is op franc i aanvraag tegen 
betaling vau f 0.50, i franco per post 
f 0.55) te bekomen aan het Bureau 
van den Sectie-Ingenieur. Aanwijzing 
op liet terrein zal geschieden op de in 
het Bestek aangegeven tijdstippen. 

AANBESTEDING. 
Op V r i j d a g den 27sten M a a r t 

a. s., zal door het KERKBESTUUR 
I I K K II H , ANTONIUS E X LODE-
WIJKSKERK ie 's-GRAVENUAGE, 
des morgens ten elf ure, in een der 
lokalen van het H O T E L C E N T R A L , Lange 
Polen, worden 

aanbesteed: 
B e v e r g r o o t i n g en v e r 

b o u w i n g der B . K . K e r k 
eu Pas tor ie met het b ij
lt o n w e n v a n Sacr i s t i e , 
Catechismus- en Iterglo-
k a l e n , een en ander n i t 
te voeren volgens de door 
den A r c h i t e c t W . K . v a n 
I.ieIIuml ontworpen tee-
kenii ijcen en o p g e m a a k t 
bestek. 

De aam cuicrs welke ter mededinging 
worden opgeroepen moeten beladen de 
U. K. Godsdienst. 

Bestek en teekenirgen zijn tegen 
betaling van f 5.00 verkrijgbaar bij 
den Boekhandelaar J . M E E U S S E N E N 

ZoON, Korte Poten. 
Inlichtingen zijn dagelijks des morgens 

van 8 — 11 uur, ten kantore van den 
architect, Bezui lenhout2üatr bekomen. 

Aanwijzing zal worden gegeven op 
Maandag den 23sten Maart, des morgens 
ten e'f ure.in de Pastorie, Casnaristraat 
hoek Pnncessegracht. 

Provinciale Waterstaat 

FRIESLAND. 
AANBESTEDING. 

Op B i n s d a g , den 3ln M a a r t 
1*100. des namiddags ten een ure, 
zal in het gebouw van bet Provinciaal 
Bestuur le Leeuwarden, overeenkom
stig !j ij 440 en 44T der A V., bij 
e n k e l e i n s c h r i j v i n g worden 
aanbesteed: 

de v e r n i e u w i n g v a n K l u i s 
No. V I I I hoven Inttel-
tehii iii de Appe l schas ter -
waart . 

K a iu u i » f M,6SO.—. 
Het bestek ligt ter lezing in voor

noemd gebouw. Gezegelde formulieren 
voor inschrijving-sbiljetten zijn tegen 
betaling van 5S5 en bestekken tegen 
betaling van / ' 1.50 op het bureau 
van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan 
op Zaterdag 28 Maart a. s.. 's middags 
ten 12 ure. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te be
komen bij den Hoofdingenieur van den 
l'rovincialen Waterstaat te Leeuwarden. 

L E K I ' W A K I I E K , 20 Februari lSihi. 
De Commissaris der Koningin 

in de Provincie Friesland, 
VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
VAX 

o n il e r li II II il . a e r k e n 
langs den spoorweg V l i s -
s i i igen—Boxte l t .e lder-
malsen eu Bo . . s eudaul — 
Be lg i sche grens, op Z a 
t erdag 4 A p r i l 1S!M!. ten 
X u u r ( locale t i jd) , t e u 
k a n t o r e v a n deu Sectie-
i n g e n i e u r te B r e d a , t're-
d e r i k s t r a a t , No. 72. 

Bestekken tegen toezeuduig van een 
postwissel a f I.—, van Zaterdag 14 
Maart verkrijgbaar ten kantore als 
bovenvermeld. 

G R A N I E T . 
.1. H. P. JANSB, 

Marnixstraat 364. 
A M S T B R D A M . 

W . H O O I J A Z O O N , Werktuigkundigen 
Jacat, M M Cm-%me**mtrnmt M, Amfler+mtte. 

T h e „ A . I." Anti-Fouling Boiler F M , 
M i d d e l ter v o o r k o m i n g e u w e g n e m i n g v a n « e a kete l s teen l a 

S T O O M K E T E L S . 
Pr | | . oer f u t v u 18* Uter f*)M per Itter, met contract fM »er liter. 
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is de eenvoudigste, soliedste, duurzaamste en goedkoopste Dakbedekking. 
Men verwarre deze niet met TEER- of ASPHALTPAPIEREN DAKBEDEKKING of 

met alle andere mogelijke soorten van Papier, die men met DAKPIK, DAKLAK, DAKTEER 
en welke zwarte kleverige SMEER ook besmeert, en dan Zand er over, wat men dan ook 
maar Hontcement noemt. 

WAT IS VULKAAN- OF HOUTCEMENT? 
Deze vraag is tot nog toe door niemand opgelost; meerdere voorname Fabrikanten van Asphalt of Teerpapier enz., 

die zoogenaamde Houtcement fabriceeren, verklaren zelf in hunne Brochuren, niet te weten waarom het llout-
cement genoemd wordt, maar dat die benaming daaraan gegeven wordt in navolging van den Uitvinder CARL 
SAMUEL HAEUSLER, doordien deze met zijne V U L K A A N - ot IIOUTCKMEXTKX DAKBEDEKKING zoo'n alge
meene opgang maakte. 

De V U L K A A N - of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING, die vóór 55 jaren is uitgevonden door CARL 
SAMUEL HAEUSLER, te Hirschberg in Silesien, is nog altijd een geheim en is nergens nog nagemaakt kunnen 
worden, welke kosten men dan ook daarvoor gemaakt heeft, en er zal dan ook geen eerlijke en achtenswaardige 
Specialiteit in de Scheikunde beweren de geheele samenstelling te hebben kunnen uitvinden. Deze IIAEUSLER-
SCHE V U L K A A N - of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING heeft dan ook gedurende die 55 jaren door hare 
deugdzaamheid, soliditeit, duurzaamheid, en voonleeligheid eene wereldberoemdheid verkregen. 

Dezelve is op 49 Tentoonstellingen niet Zilver, (loud, eu de hoogste onderscheidingen bekroond geworden 
en zelfs in 1890 te Keulen ook op de Militaire Tentoonstelling bij vele concurrentie met de Hoogste onder
scheiding, <le eere-diploma vereen! geworden; is in 7 Linden geoctrooieerd, de linna van 5Hoven Hofleverancier 
en de uitvinder door den Koning van 1'ruissen vereerd met de Rooile Adelaar orde ie klasse. 

Deze HAEUSI.ERSCIIE VULKAAN"- of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING is dan ook de eenvoudigste, 
soliedste, duurzaamste, voordeeligste, aangenaamste en goedkoopste Dakbedekking, die hoven alle andere Dak
bedekkingen voldoet. Dezelve wordt door de ondergeteekenden geheel naar het voorschrift van den Uitvinder, 
CARL SAMUEL HAEUSLER, heel eenvoudig aangebracht en gelegd, en wel door i lagen of vellen, extra 
daarvoor vervaardigd en geoctroieenl, prima Hennep-Dakpapier, met HAEUSLERSCHEN VULKAAN- uf HOUT-
CEMENT op elkander te verbinden en te dekken en dan zoo in verband te leggen dat de geheele bedekking, 
hoe groot de oppervlakte van het Dakbeschot of de te bedekken oppervlakte ook moge zijn, daarop vrij, aan 
één stuk. zonder naden of bespijkering, komt te liggen, en het dakbeschot zich vrij zetten eu trekken kan. 
zonder met de Dakbedekking iets gemeens te hebben en blijft dan ook daar tusschen eeu luchtstroom bestaan. 

Deze HAEUSLEKSCHF. VULKAAN- of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING behoeft dan ook geen verdere 
versterking en vooral niet. van veel minder materiaal zooals Asphalt of Teerpapier enz., waarvan vele concurrenten 
zich bedienen, daar dit de Dakbedekking onnoodig bezwaart, en daarbij nadeelig voor het Dakbeschot is en hetzelve 
spoedig duet verstikken. De HAEUSLERSCHE V U L K A A N - of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING, goed naar des 
uitvinders voorschrift dour bekwaam werkvolk uitgevoerd, behoeft nooit eenige reparatie, wanneer niet met moedwil 
of door onvoorzichtigheid daaraan wordt stuk gemaakt. 

Dezelve is volstrekt water-, sneeuw- en luchtdicht, en is de HAEUSLERSCHE HOUTCEMENT ook 
bederfwerend. 

Met «le HAEUSLERSCHE VULKAAN- ot HOUTCEMENTEN BEDEKKING zijn voordcelig waterdichte kelders 
gemaakt en sousterrains droog gelegd. Dezelve wordt zoo hard als metaal en blijft toch elastisch en taai als 
zoolleder, is brandvrij en trekt de bliksem niet aan en wordt dan ook door verschillende groote Brandassurantie-
maatschappen in de eerste klasse opgenomen. Zal dat met Teerpapier of Dukpik enz. ook geschieden? Daarover 
zoude bij eventueelen brand wel eens onaangenaamheden kunnen ontstaan. Onder deze HAEUSLERSCHE HOUT
CEMENTEN DAKBEDEKKING is liet des zomers koel en des winters warm, bij regen, winti en hagel maakt 
het geen geraas en het is onder deze Dakbedekking dan ook goed en rustig wonen. De Dakbedekking is begaanbaar 
en sterk, zoodat men daarop vele nuttige en aangename bezigheden kun ten uitvoer brengen; ook in schoone 
landstreken en uan zeestranden kan dezelve tot Belvedère dienen en kunnen ook Tuinen, Werkplaatsen en • 
Bleekvelden daarop worden aangelegd, zooals er dan ook reeds vele bestaan. Het water van tleze HAEUS
LERSCHE V U L K A A N - of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING afkomende, is zuiver gefiltreerd drinkwater. 
Op bruggen onder de bestrating en ook die met Houten blokjes zonder bespijkering wordt de HAEUSLERSCHE 
HOUTCEMENTEN BEDEKKING tot beveiliging van het daaronder liggend hout en ijzer voor vocht, zeer veel 
gebezigd. Sedert IC jaren is «leze HAEUSLERSCHE V U L K A A N - of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING door 
ondergeteekenden hier te lande ingevoerd en inet groot succes geëxploiteenl en zijn daarmede meer dan 6000 
daken gedekt; het is dan ook a l l e e n d e z e H a e a H l e r a c l i e V a l k a a n - o f H o n t e e m e n t e n D a k b e d e k k i n g , 
die in 16 jaren ook hier te lande hare soliditeit, enz. heeft bewezen en haar ouden roem heeft gehandhaafd, en 
dan ook alleen aanleiding tot een algemeen gebruik en wel door het geheele Rijk heeft gegeven, waarvan vele 
attesten getuigen en wordt dezelve dan ook door voorname specialiteiten in de bouwkunde, die prijsstellen op solied en 
duurzaam werk, uit ondervinding aanbevolen en voorgeschreven. Dat deze HAEUSLERSCHE V U L K A A N - of 
HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING vele heeren Zink- en Loodwerkers en Teer-en Asphalt Papier-fabrikanten niet 
aangenaam is en zij gaarne zouden zien die spoedig in miscrediet geraakte, is licht te begrijpen; opdat dit doel 

niet wordt bereikt, wordt men wel gewaarschuwd voor alle zwarte kleverige massa's van Asphalt-Koolteer-
distilleerdeiïjen en Teerpapierfabriekeu enz., afkomstig, die men in navolging van den uitvinder HAEUSLER 
ook maar Houtcement noemt, wat het niet is, en gelieve men de Teer-, Asphalt- of zoogenoemde Houtcementdaken 
niet met de HAEUSLERSCHE VULCAAN of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKINGEN te verwarren, «laar die niet 
het minste daarmede in vergelijking kunnen komen. Men tracht leeken te niisleiileu door met vele drogredenen, 
voorstellingen van bezittende octrooien van Oostenrijk-Ilongarije eu Saksen, die zij niet hebben, alsmede ver
gelijkende analysen, waaruit men weglaat «le verklaring van den Professor, waarbij die zegt te moeten afzien van 

alle bestanddeelen te kunnen opgeven. 
Ook annonceert men (z.g. HAEUSLERSCHE HOUTCEMENT) echte HOUTCEMENT, HOUTCEMENT ouder 

verschillende merken, ja zelfs verbeterde HAEUSLERSCHE HOUTCEMENT of HOUTCEMENT systeem O. S. 
HAEUSLER, en men weet niet eens wat HOUTCEMENT is, en dan ook al noemt men bet systeem HAEUSLER, is 
ilit nog niet het materiaal, «loch men bewijst hiermede, dat het HAEUSLERSCHE HOUTCEMENT toch prima is. 

De eenvoudige HAEUSLERSCHE VULKAAN of HOUTCEMENTEN DAK BEDEK KIXG, die een 55-jarige 
roem heeft, moet men nog maar bewijzen wat daar aan mankeert, doch geene van alle die zoogenaamde llout-
eemenlen kunnen dan ook met «le eenige ware HAEUSLERSCHE VULKAAN' of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING 
in vergelijk komen; men omlerzoeke liet maar na 1, 2 en It jaren liggens, en vergelijke dan het materiaal tegen 
elkander, en zal dan de ondervinding het groot verschil wel ilotn blijken. De goede roep welke «le ware 
HAEUSLERSCHE VULKAAN of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING in 55 jaren en hier te lande iu Hi jaren 
heeft gekregen, is op de ondervinding gegrond en kan tegen andere zwarte kleverige massa's op het gezicht niet 
beoordeeld worden, het is een artikel vau vertrouwen, en helpt garantie van personen niets, al wil men nog zoo 
dikwijls repareeren, en al zullen alle concurrenten beweren hun zoogenaamde Houtcement beter is. wal inen maar 
moet bewijzen en wat «le ondervinding wel zal loeren ; men late zich dan ook niet over een klein verschil in 
prijs verblinden. Stel eens een verschil in prijs van / 20 op 100 M 2 , wie wil zich bij zoo'n kostbaar gebouw, 
daarvoor aan een twijfelachtig materiaal wagen. Vele Eigenaren eu Koopers van Huizen zijn dan ook door de op 
hunne Huizen aangebrachte zoogenaamde Huulceiiieiitcii Dakbedekking zeer gedupeerd geworden , daar d««.»r «Ie teider-
geteekenilen reeds vele zoogenaamde lloutceiiicnten Dakbedekkingen dour hunne niet di'tlgdelijkheiil zijn afgenomen 
moeten worden en met de ware HAEUSLERSCHE HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING zijn vernieuwd , waarvan vele 
bewijzen voorhanden zijn. Het is dan ook een treurig verschijnsel dat eenige Architecten, Gciiicenti'-Bouwdirectien 
enz , die alle andere materialen aan een urenlang gekeur underwerpen, over de Hoiitccmoiiteu Dakbedekking, wat toch 
een voornaam deel van een gebouw uitmaakt, zou lichtvaardig heeiiloupon en alles wat men maar Huutcement nueuit, 
aannemen, en «F duur soliditeit en duurzaamheid beproefde en wereldberuemde HAEUSLERSCHE Y : L K A A N -
uf HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING, bij leeken in miscrediet «loet geraken, maar tie ouden indium :- iu leze 
de beste leenneosteiesse en mogen wij ons verheugen daarover «lagelijks van voorname Specialiteiten !•: de 
Bouwkunst bewijzen te ontvangen. 

De ondergeteekenden bevelen zich dan wel ten zeerste aan tut het dekken en leveren \.m de ECHTE 
HAEUSLERSCHE V U L K A A N - of HOUTCEMENTEN DAKBEDEKKING, onder garantie van geen onderhoud, en 
wordt ook met bijlevering van zink aangenomen. 

Ter voorkoming van bedrog gelieve men wel op het Handelsmerk, Etikettim en Nummers, welke zich 
op de vaten en up het blikken Schildje bevinden, te letten. 
D e Generanl -vertegc i iwoordlger is «Ier e c i i i g r ware II A l-'l s i , l u s « III •: V I I K \ VN ot* H O I T 

<i: i l i : \ T I \ I D A K K I l i l U l t I N t . ensi. voor N e d e r l a n d on K o l o n i ë n : 

J. A. SMITS & ZOON. Weesperzijde 6. Amsterdam. 
„ d e o p m e r k e r " . Amsterikmsclie Jalousiën fabriek 

t ! Speciaal Adres voor: 
ZONSCHERMEN, 
TIM H I ' X 111 KMI V Nl l lHKIU.K-

K I M i , Glas, .lalouMiëu eni. 
Eenig adres voor 

• • • • » » ( Houten Parquettapijten 
S P E C I A L E F A B R I E K V A X : 

O o a c l i l l d o r d o W t n l t o l g o r d l j n o n . 
— " ™ HOI l.l'.V l'.ltAM I KRKi. 

A l . t . l ' i i i N i V E R G A D E 
R 1 X < Ï van AANDEELHOUDERS der j 
Maatschappij lot Exploitatie tan VDE' 
OPMERKER", op M n a m l a g 8 » 
H a a i t INJMS. «les namiihUgs tc * 
uren, in het gebouw DILIGENTIA, in 
het V O O R H O I T te 's-Gravenhage, tot 
behandeling van «Ie volgenile punten: 

lo. Balans met toelichting en verslag 
van Commissarissen, benevens Winst
en Verliesrekening over het afgeloopen 
boekjaar. 

2o. Benoeming van een Commissaris 
ter voorziening in de vacature, ontstaan 
door periodieke aftreding. 

HET BESTUUR. 
^ X ^ » ^ i i i 3 s % l a A R D Ï T Ë Ï l l i , 

PIERRE JANSSEN. 
A N T W E R P E N . R O E R M O N D . 

1̂H«« rechtstreeks van de Carrières. 

A M 8 T E L 1 0 9 . ü r o o t e v o o r r a a a v a o m c i r l l r , T C 

italiaansch MARMEREN PLATEN en TEGELS, italiaanson^ n t e n ^ d e n ^ e r k ^ ^ a . e b a n D ? 

H A R D S T E E N bewerkt en onbe 1 

I I \ l t i m • r . r . n 
„erkt uit de earrière „du * ™ " > ™ $ " 
VELGE & CORNET, thans LENOIR & 
Co., te ECAUSS1NES. (2) 

. » • 

N A N T in Platen, Banden, Tegels, 
«ehoor» tee»»SMte l« eni. uit de eenl«« 
Carr'ere van D t — s - ü w a r t , eigenaar L 
HEBRANT te Dinant. •oTte ECAÜ88INÉS . CS) " B . . . R . 

Voorts GROOTHANDEL in Z a n d d t e e n . S a v o n n i e r e 
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Gebr. VAN DER VLIET, 

UZERHANDELAARS te AMSTERDAM. 
M u h Plant-, nanet-. Reek- enT-IJaer een. 

S T A L E N B A L K E N en B A L K I J Z E R 
in vfiw'liillende profielen f » lengten. 

Vtj.uu . i, gegoiun Staal mi ,m kturwt 
•an Gebr. RÖIILKK & Co, te Weenen, iliniede 
C h r i a t i a n i a S t e r Hoe fnage l* . 

InMallalienureaii ..AMSTBIIDA VI/ 
Telegramadres „Gea' H e e r e n g r a c h t 447. Telefoonnummer 127$. 

iV.rfasmiiyiuii iayiur&lio 
Sflenwe Haven ma. ItOTTF.it liAVI. 

Adresvoor: l i O E O K O O P S 1 j E 
Rijwielen, Brandkasten, Schrijfmachine» 

on andere Amerikaansche Artikelen. 

ie Maatschappij 

togen •i-lia. 

van 1845. De 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Kophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaak 60—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premii'n. Hoeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Elektrische Verlichting 
en Krachtoverbrenginff. 

I N L I C H T I N G E N E N K O S T E N B E R E K E N I N G E N G R V T I S 
Kjryort naar ele IVeaerlanlmehe Koloniën. 

K B M t 0 Z . - 7 . ^ K X , ^ r ï , R A A T
 i n « e t gebouw v a n de MaalHvh,,,.,,,., lot berorelerina eter Bnntrknn.l. 

HOOFDAGENT voor X c f l e r l a n d ( ' O f M T R a n i ' n nJ'P 
en T r a n s v a a l van v ^ U « Ï K A O I ' A J N T 

DÜRR LICHT, 
uitstekend geschikt voor de 
verlichting van It O I W -
W' E It l i E X . groote 
W E R K P L A A T S K I 
Ook in 

voor 
Xedei - land en K o l o n i ë n , K e l g i ë 
en T r a n n v a a l van 

INGOLIN 
VAN Da 

PHOTO-Li TH06R API E 
en LICHTDRUK 

van 

en 
Anna ranloivnastrant 4. 

'8-ClRAV I: I IIA6E, 
ter vermenigvuldiging van A r c h i 
tectonische en m a c h i n e -
t e e k e n i n g e n . Honden en prijs 
opgaven op aanvraag beschikbaar. 
Vlugge levering. 

Concurreerende prijzen. 

tteur. i \ . & H. MhUK8, 
in alle Manlnteencn en Marmer-
werken. (. raftuoi titen enGrar-
zerken. 

Woonplaats: Ruttenburgerstraat 80. 
Werkplaats: Kmferslraatih. X.-A.WNTEI,. 

LOUIS NAGEL & C° 
JkJjELlN H E M . 

vestigen de aandacht op hunne 
Brandspuitsla»gen en 

Brandweerbenoodigdheden, 
waarvan de leveringen vooral aan Ge
meenten, steeds toenemen . 

DAIMLER-
Benzine- en Petroleum Motor*. 

Hamburger Ingol n-Fabriek 
afdoend m i d d e l tegen 

VOCHTIGE M U R E N . 

L. F. W. V O i a O K t i , Staas-Uurwerkmaker, 
F i r m a V O L C K K & Z O M \ . 

Ma-railjn M A U R I T S K A D E IS* Fabriek 1 1 - 1 3 P A R K S T R A A T 11—11, 

nchter Bureau BY.\iir:i.i.,\Ni>\ in̂ ans; Kazernestraat, '» i* it A \ \t. I.. 
itekroond te 's-Gravenhw in lSü8 en 1S71 en te Londen in 1S70 met(Joud, Zilveren Brons. 
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R E S T A L ' R K E R E N . 
Het algemeen weekblad „De Kroniek" heeft al' cn 

toe ook een rubriek Houwkunst. In de laatste num
mers zijn daarin artikelen opgenomen, die, onder den 
titel „Engelsche kathedralen", de questie „beu-aren 
of vernieuwen"-'" behandelen, naar aanleiding van wat 
daarover in een Engelsen dagblad voorkwam. 

Zoo vinden wij in het laatste nummer de vertaling 
van een artikel van Frederic Harrison, welks strek
king is om het restaureeren, zooals dit thans ge
bruikelijk is, af te keuren. Enkele gedeelten van dit 
Engelsch opstel schijnen ons bijzonder „ad rem." 
Voor wij daar echter bij stilstaan, eerst een paar 
woorden over het onderschrift, dat de vertaler, die 
zich J. toekent, aan het opstel meende te moeten 
toevoegen. 

Dit onderschrift luidt, in substantie: „wij hebben 
dit epistel in zijn geheel gegeven, omdat het zonde 
zou zijn, een goed gehumeerde (?) betise als deze 
te verminken. Wanneer Viollet-le-Duc er aldus over 
gedacht had, zouden wij heel wat minder schoons 
en goeds gezien hebben en weten. Als iets in staat 
is om door ongure praktischheid de goede campagne 
(ter bevordering van restauraties, Red.) te bederven, 
is het dit briefje. I Iet is waarlijk innig te hoopen (sic) 
dat men er zich niet al te veel aan storen zal." 

De vertaler is dus van meening dat de wijze, 
waarop men reeds sinds tientallen van jaren in I-In
geland aan het restaureeren is, geen afkeuring ver
dient; dat de restauraties van Viollet-le-Duc ons veel 
schoons en goeds hebben doen zien en weten, en 
dat, wie de in onze eeuw gebruikelijke wijze van 
restaureeren veroordeelt, zich aan „ongure practisch-
heid" schuldig maakt. 

Het is ons niet bekend, of dit oordeel op studie 
berust, dat wil zeggen, of de vertaler gelegenheid 
had, de Engelsche restauraties en die van Viollet-le-
Duc door eigen aanschouwing te leeren kennen, dan 

wel of men er slechts napraten in mag hooren. Wij 
vermoeden het laatste, want wie de barbaarsche ver
nieuwingsprocessen heeft gadegeslagen, die bv. zoowel 
de kathedraal te Salisbury als vele l-Yansche kathe
dralen hebbe 1 moeten ondergaan, zou wel anders 
spreken. Het blijve den heer J. echter overgelaten, 
om zijn uitspraak met bewijzen te staven en haar dus 
tot iets meer dan een los daarheen geworpen boutade 
te maken. 

Wij verschillen met den vertaler, waar hij over 
het opstel van den heer Harrison een zoo afkeurend 
oordeel uitspreekt. Wel zijn wij nut hem eens, dat 
het door den Engelschen schrijver geopperde plan, 
om voortaan de restauraties door ingenieurs en niet 
door architecten te doen verrichten, geen aanbeveling 
verdient, maar veel van het opgemerkte is toch ern
stige overweging waard. 

Eenige aanhalingen mogen daarom hier volgen, 
waarbij de minder vloeiende vertaling voor rekening 
van den Kronii /(•-schrijver blijft. 

„Met genoegen zag ik weer een nieuw staaltje 
van de werkelijk mooie teekeningen van onze oude 
kathedralen, welke, door bouwkundig vandalisme, nu 
bezig zijn naar de maan geholpen te worden (sic). 
Gij geeft ons de getrouwe afbeeldingen, die de heer 
Fitton van deze verbrokkelende spitsen gemaakt heeft -
een realisme, dat ons te droeviger stemt, wanneer 
wij bedenken, hoe het er uit zal zien, wanneer nieuwe 
scherp-witte, opgedirkte imitaties de oude zuilen ver
vangen hebben. Gij moest eens teekeningen geven 
van dat, wat Saint Mary te Oxford eenmaal was, 
naast de fraaie torens en beelden van den heer Jack
son (die deze kerk gerestaureerd heeft, Red). Wat 
het vervangen van oude figuren door nieuwe betreft, 
kan men net zoo goed zeggen, dat het gipsafgietsel 
van den Hermes van Praxiteles een even mooi beeld 
is, als het origineel te Olympia, — ja, ik wil wedden, 
dat er zijn, die het beter noemen , want het is niet 
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zoo vuil en over het geheel „netter." Ik twijfel geen 
oogenblik of een dienstmeisje, dat Zondags met haar 
vrijer uit wandelen gaat, vindt zichzelf veel netter 
met haar tullen ruche van nog geen shilling, dan zij 
zich vinden zou met den echt Ycnetiaansch kanten 
kraag van haar mevrouw, die cr uitziet, „alsof hij 
door de koffie gehaald is," zooals Mar)' Jane zegt. 
En misschien vinden de mijnhceren in Oxford hun 
St. Mary nu ook veel „netter" dan iets uit dc 14e 
eeuw, vooral na de laatste „groote schoonmaak,' 
waar zij ,C 11,000 voor betaald hebben". 

Het komt ons voor, dat hier op te treffende wijze 
het onzinnige der hedendaagsche restauraties is aan
getoond , dan dat dc eerste dc beste vertaler, wiens 
letterkundige stijlkennis niet veel van zijn architecto
nische doet verwachten, hier van een „bctise" zou 
mogen spreken. 

Hooren wij den heer Harrison verder. „Wij willen 
niets anders dan een gebouw, zooals het is, de steenen 
zooals zij zijn, het beeldhouwwerk geschramd, be
vuild, verweerd tot klompen, maar oorspronkelijk. 
A l wat wij willen is rechtop houden, stutten, voor
komen dat iets omlaag valt, niets meer. Dit is vaak 
een moeilijk karwei, die alle handigheid van een 
Amerikaansch dentist in het plombeeren van oude 
tanden verei cht, al het vernuft dat noodig is, om 
een spoorwegbrug te slaan". 

De schrijver betoogt dan, dat restaurecren van ge
bouwen „geen kwestie van kunst, maar van mecha
nische bekwaamheid is", en dit brengt hem op het 
denkbeeld, dat een ingenieur daarvoor het meest ge
schikt zou zijn. Zooals wij reeds zeiden, wij deelen 
die meening niet, maar wij kunnen ons toch begrij
pen, dat de Kngclschman het volgende schrijft: „Een 
bouwmeester hoort hier niet bij, hij is meer dan tc 
veel, hij is de gevaarlijkste man , dien men kan raad-
ph gen. Hij wil variaties probceren op de oude steenen, 
zoo goed als een eerzuchtige vioolkrasser, die zijn 
eigen variaties op het Carnaval de l'euise voorfiedelt. 
Ik heb c m beroemd dichter gekend, die cr van 
hield, pootige taal tc praten en die, toen hij eens 
een mooi Engelse!) meisje, dat juist in Florence aan
kwam, z.ig b kijken door een oud bloemenwijf, bekend 
om haar koppelneigingen, uitriep: „ W e l , zij kijkt als 
de slager raar een kalf." Zoo zeg ik nu ook, dc 
architect die een beetje eigenliefde heeft, kijkt naar 
een Gothieke kathedraal als een slager naar een kalf, 
en van zijn kant heeft hij nog gelijk, want slachten 
cn voor versch vleesch zorgen is zijn vak. Hij kent 
al de fouten van een paar ecuwen geleden, hij weet 
hoe oud dertiende-eeuwsch metselwerk in elkaar zit, 
of tenminste hoe het in elkaar had behooren te zitten. 
En als hij neuswijzig naar een prachtig oud cavalje 
staat tc kijken, bedenkt hij wat een heerlijk kalfs-
vleesch er van een kalf komt." 

In Engeland, waar haast iedere architect tevens 
als restaurator optreedt, omdat een dergelijke restau
ratie al van ouds als a good job, een voordcelig 
zaakje bekend staat, is het verknoeien van monumen
ten op reusachtige schaal geschied cn het is zeker 
uit verontwaardiging daarover, dat de heer Harrison 
ingenieurs in dc plaats van architecten zou willen 
stellen. 

Bij ons is het restaurecren niet zoo algemeen; 
slechts enkele architecten hebben cr tot ergernis van 
vele anderen, die ook wel eens een vet kalf zouden 
willen slachten, het monopolie van. Maar het resul
taat is hetzelfde. Vele monumenten hier-te-lande zijn 
ook niets anders meer dan „n ieuwe , scherp-v, itte, 
opgedirkte imitaties", die al hun waarde verloren hebben. 

„Wanneer de kartons van Rafael (op Hampton-
Court , Red.) in snippertjes gescheurd waren, zouden 
wij tlan Sir Everett Millais vragen om de verloren 
stukken over te schilderen? Neen, wij zouden om 
een verdoeker sturen en hem zeggen, dat wij hem 
levend zouden villen als hij het hart had, er een 
spatje nieuwe verf op te zetten. Helaas, wij kunnen 
de dekens en kapittels (der gerestaureerde kerken, 
Red.) cn restauratie-comité's niet allemaal villen. Zoo
als Sidney Smith zegt, zij hebben noch zielen, die 
wij verdoemen kunnen, noch iets anders . . . waar wij 
tegen kunnen trappen. Maar wij hebben het recht 
van iederen vrijen Brit, om te eischen, dat zij op
houden met vulgaire en domme belcedigingcn." 

Dit recht heeft ook een vrije Nederlander, maar 
hij maakt daar nooit gebruik van. Hij ziet het niet 
slechts lijdelijk aan, dat de meesterstukken zijner 
voorvaderlijke schilders op onwaardige wijze worden 
tentoongesteld, maar hij laat het ook toe, dat een 
der fraaiste doeken van Rembrandt, dat nu wel niet 
in stukken is gescheurd, maar waarvan uit een brand 
slechts een fragment is gered, heel netjes is bijge
schilderd. Wij hebben cr althans nooit van gehoord, 
dat dc bedrijvers van het gruwelstuk aan Dr. Dey-
man gepleegd, levend gevild zijn, of welke andere 
straf dan ook hebben ondergaan 

Ook dc „opknappers" onzer oude bouwwerken laat 
men kalm hun gang gaan. Alleen als er aan een 
1'rctestantschc kerk een Mariabeeld wordt aangebracht, 
weet het odium tfieologicnm voor een oogenblik de 
puriteinen in het geweer te brengen. Doch onze oude 
bouwwerken blijven de stiefkinderen, de verschop
pelingen, die zich alles moeten laten welgevallen, 
waarmede men doen kan wat men wil, en die nog 
blij mogen zijn, dat zij in zulk een keurig, net cn 
nieuw gewaad gestoken worden, blij dat een restau
rator ze voorziet van allerlei versierselen, die zij nooit 
gehad hebben, maar die zij, naar zijn onfeilbare 
meening, hadden behooren te hebb-n. 

Er zijn gelukkig, in Engeland althans, menschen 
die de aan hun hoede toevertrouwde gedenkteekenen 
niet aan baatzuchtige restaurators als een prooi willen 
overgeven. Onder deze behoort de deken van K l y , 
die zijn kathedraal in den tegenwoordigen toestand 
wil bewaren „tot een tijd, wanneer de kunst weer 
niet alleen de uiting zal zijn van dc vreugd van een 
werkman over zijn werk, maar ook de uiting van 
een man van genie." De heer J. meent, dat men 
goed zou doen, „den weerstrevenden geestelijke er
op te wijzen, dat ter herstelling van Gothieke archi
tectuur juist in de eerste plaats noodig is de eigen
schap, die hij aan onzen tijd durft toeschrijven en 
dat de gewenschte zooal niet overbodig, dan toch 
eerst in de tweede plaats in aanmerking kan komen." 

Wij zijn het in deze met den deken eens, die door 
den heer J . als dwaas wordt aan de kaak gesteld. Als 
eenmaal dc tijd, dien deze geestelijke — en wij met 
hem - verwacht, zal zijn aangebroken, dat de bouw
kunst weer haar eigen nieuwe wegen gaat, die haar 
door mannen van genie zijn aangewezen, dan zal 
de restauratiequestie vanzelf zijn opgelost. De vreugde 
van het nieuw-scheppen zal zoo groot zijn, dat nie
mand er meer aan denken zal, de oude gedenktee
kenen tc gaan restaurecren zooals thans. Enkele een
voudige reparatiën, ziedaar alles wat men dan zal 
verlangen. 

Het is tc hopen, dat die veelgewenschte tijd gauw 
moge aanbreken; het kon anders wel eens zijn, dat geen 
enkel gedenkteeken aan de re-tauratiekuur ontsnapte. 

O* - o 
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D E D E U K V A N D E N W I N D . 

In een „causerie sur la construction" — voorko
mende in La construction moderne van Sept 1895 — 
wordt erop gewezen dat men bij het uitwerken van 
technische vraagstukken dikwijls verplicht is om vast 
te stellen hoe groot dc druk is, die door den wind 
op de verschillende deelen van een constructie wordt 
uitgeoefend en komt men tot de overtuiging dat een 
vaste regel niet bestaat. Men ziet zich tegenover cijfers 
geplaatst, waarvan de afwijkingen van dien aard zijn, 
dat het doen van een gemotiveerde keus in de meeste 
gevallen een zeer lastige taak is. 

Het is uit dien hoofde niet misplaatst om te trachten 
meer licht in deze verwarring tc brengen, te meer 
daar het onderwerp wel een behandeling waardig is, 
omdat cr tal van constructies, als torens, torenspitsen, 
klokken enz. bestaan, waarbij het bepalen van den 
druk door den wind niet achterwege kan blijven. 

Het is bekend, dat zelfs bij storm dc gemiddelde 
druk ongeveer 80 a 90 K G . bedraagt, doch dat hij 
zich ook zeer dikwijls gedurende kortere tijden verheft 
tot het cijfer van 280 K G . Bij verscheidene administra
ties in Engeland eischt men dat bij de berekeningen 
een druk van 277 K G . per M J . wordt aangenomen, 
terwijl voor verschillende deelen van den Eiffeltoren 
het cijfer van 400 K G . werd aangehouden. 

Nu is het ook waar dat de snelheid en de druk 
van den wind aanmerkelijk toenemen, naarmate men 
hooger in dc atmosfeer komt, terwijl zij op den 
begane-grond belangrijk worden verzwakt door de 
botsing tegen boomen, huizen cn allerlei andere voor
werpen , waardoor zelfs stroomen ontstaan die den 
wind tegenwerken. 

Bepaalt men zich nu alleen tot de luchtstroomin-
gen, die nabij onzen bodem voorkomen, en laat 
men die maximale drukcijfers buiten beschouwing, 
dan nog moet men toegeven dat de cijfers van 80 
K . G . tot 280 K G. een bijzonder groote speling aan
wijzen. Welken druk dient men aan te nemen ? Mag 
het minimum cijfer van 80 K G . worden aange
houden, ofschoon dit elk oogenblik door den wind 
overschreden kan worden ? of dient men zich tot het 
maximum te bepalen, niettegenstaande zulk ecu druk 
slechts nu en dan zal voorkomen? Als antwoord 
hierop wordt tegenwoordig door de constructeurs in 
het algemeen als volgt geredeneerd: men baseert 
zijn berekeningen op het drukcijfcr van 80 a 90 K G . 
dat dikwijls bereikt wordt en de constructie moet in 
staat zijn om aan dezen winddruk weerstand te 
bieden zonder dat de materialen aan grootere spanning 
worden blootgesteld dan als permanente werking toe
gelaten wordt, liet cijfer van 280 K G . zij het 
ook wellicht een enkele keer in een recks van jaren 
— kan echter bereikt worden 1 en de constructie is 
slechts berekend op een druk van 90 K . G . per M 2 ! 
Op deze questie ingaande, dienen wij op tc merken 
dat die groote winddrukkingen nooit langen tijd 
aanhouden; zij zijn geheel toevallig en momenteel, 
waarom het dan ook onnoodig is: 1". dat dc con
structie in staat zou zijn daaraan permanent weerstand 
te bieden en 2". dat, gedurende die korte perioden, 
in de materialen geen grootere dan de normale spanning 
optreedt. Het zou groote overdrevenheid zijn om 
zoodanige hooge eischen voorop te stellen en op die 
wijze, tot volkomen onnoodige verhoudingen voor dc 
constructie te komen. 

Met groote zekerheid moet men echter daarvan 
overtuigd zijn, dat zelfs bij die exceptioneele omstan
digheden voldoende ver van dc grens worde gebleven , 

waarbij verwoesting of ook maar verzetting der con
structie zou intreden. 

In het algemeen nu neemt men als permanente 
werking een zekere fractie van de kracht aan, waarbij 
vernieling zou intreden en wel ongeveer '/, , soms %,, 
van dit bedrag. Voorts weet men dat ten-naastc-bij 
op dc helft van die kracht de elasticitcitsgrens ge
naderd wordt - d. w. z. dat van daaraf dc materi
alen , na aan die halve uitwendige kracht tc zijn 
blootgesteld geweest - niet meer volkomen tot hun 
oorspronkelijken vorm en afmetingen tcrugkecren en 
zoodoende in weerstandsvermogen achteruitgaan. 

Wat zal er dus gebeuren indien de druk van 90 K . G . — 
die reeds een aanmerkelijke normale spanning in de 
materialen doet ontstaan — aangroeit tot 280 K . G . Men 
ziet de werking der materialen wordt verdrievoudigd 
en zoodoende van '/- gebracht tot % der kracht, die 
vernieling zou veroorzaken. De elasticitcitsgrens wordt 
echter wel genaderd, doch in geen geval overschreden 
cn de materialen zullen dus na die korte hevige wind-
stooten, welke echter niet tc dikwijls mogen voor
komen, tot hun oorspronkelijken vorm tcrugkecren. 

Wij mogen dus besluiten dat het voldoende is om 
bij de berekeningen een winddruk van 90 K . G pcr.M' 2. 
aan te nemen cn ons overtuigd tc houden, dat onder 
die condities de normale spanning in de materialen 
niet overschreden wordt; met de buitengewone om
standigheden, die kunnen voorkomen, behoeven wij ons 
dan niet verder bezig te houden. 

Thans willen wij daarom eenige oogenblikken bij 
een andere questie stilstaan. Tegen dc verticale vlakken 
van een muur, van een toren, enz. zal een druk uit
geoefend worden zooals wij bespraken, doch op een 
schuin vlak, als dat van een torenspits, een koepel 
enz. weet men dat dc uitgeoefende druk veel minder 
is dan op een vlak, hetwelk loodrecht op de wind
richting staat. Welke reductie mag dus bij die ge
vallen gelden ? 

Als antwoord hierop, zonder ons met gedetailleerde 
berekeningen bezig te houden, kunnen wij a innemen: 

Bij een schuin vlak, zooals dat van een dak onder 
een helling van 45" bijv., houdc men rekening met 
dc verticale doorsnede, d w z . met het product van 
de lengte en de stijging van het dak cn zal men dus 
een druk aannemen niet van 90 K . G , doch slechts 
van 45 K . G . per M 2 . Inderdaad wordt ook de druk 
in horizontale richting ten gevolge van dc helling tot 
dc helft teruggebracht Dc reductie is grootcr naar
mate de helling geringer is. Tegen een conisch vlak 
is tic winddruk ongeveer gelijk aan */, van dien tegen 
dc rechte doorsnede van het lichaam. Men neemt dus 
deze driehoekige doorsnede en vermenigvuldigt de-
basis van het lichaam met zijn halve hoogte en past 
een druk toe van X 90 K . G . = 60 K . G . perM*. 

Bij een achthoekige torenspits zijn tie omstandig
heden ten-naaste-bij dezelfde; tegen de verticale door
snede van tie spits brengt men een winddruk van 
60 K G . a 70 K . G . in rekening, ofschoon we moeten 
opmerken, dat tic veelhoekige vorm minder gunstig 
dan de conische is. Bij een bolvormigen koepel is oen 
reductie tot ongeveer dc helft toe te passen. Men 
neemt dc verticale doorsnede, hetzij deze een halve 
cirkel of een gedeelte van een cirkel is cn brengt een 
druk in rekening van 45 K . G . a 50 K . G . Dc hori
zontale stoot, door den winddruk voortgebracht, is het 
hoofdelement, dat bij de berekeningen in aanmerking 
moet komen ; dit neemt echter niet weg dat, indien men 
voor grootere nauwkeurigheid ook rekening wil houden 
met den verticalen tlruk , deze niet minder gemakke
lijk te bepalen is. 
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Bij een dak onder een helling van ongeveer 45 0, 
zal de verticale component gelijk zijn aan den hori
zontalen en bij een koepel is ditzelfde het geval. 

Voor een achthoekige of conische torenspits is de 
verticale component in het algemeen zulk een kleine 
fractie van den horizontalen dat hij, zonder zorg, kan 
verwaarloosd worden. 

Bij een vierkante torenspits dienen twee gevallen 
onderscheiden te worden, nl. 1 °. dat, waarin dc wind 
loodrecht op een der vlakken werkt en 2°. wanneer 
hij tegen het diagonaal vlak aankomt. 

In het eerste geval is de rechte doorsnede gelijk 
aan het vlak van het vierkant, vermenigvuldigd met 
de halve hoogte van dc spits en zal men een wind
druk van 80 K G . a 90 K G in rekening moeten 
brengen , omdat de wand van de spits bijna verticaal 
is. In het tweede geval vormen de twee vlakken — 
waartegen de wind slaat, een hoek van 45", zoodat 
de druk op de rechte doorsnede gereduceerd wordt 
van 90 K G . tot 45 K G — maar nu wordt de door
snede echter gelijk aan het product van de diagonaal 
met de halve hoogte. Deze doorsnede is dus bijna 
gelijk aan I '/j maal die in het eerste geval (nauw
keurig 1.41 maal), zoodat men ten slotte heeft in 
het eene geval: oppervlak X yo K . G . en in het andere 
geval: 1.41 X oppervlak X 45 K . G . en het resultaat is 
dus op den diagonaal een weinig geringer dan op de zijde 
van de torenspits. De ongunstigste omstandigheden voor 
een toren van vierkante doorsnede, komen dus voor, 
wanneer de wind loodrecht op een der zijvlakken 
staat. (Er blijft hierbij echter op te merken dat in 
het laatste geval twéé spanten in aanmerking kunnen 
komen en in het eerste geval slechts één). 

Deze opgaven zullen in de meeste gevallen voldoende 
blijken te zijn, doch wij dienen erop te wijzen dat 
hun geen absolute waarde mag toegekend worden. 
Voor de constructies, nabij den beganegrond, kunnen 
de opgegeven cijfers vrijelijk eenigszins verlaagd wor
den, terwijl voor hooge gebouwen en voor die, aan 
de zee of anderszins erg blootgesteld, deze cijfers niet 
als maxima mogen gelden, doch wel als minima, die 
men voorzichtigheidshalve hooger dient te stellen. In 
ieder geval kunnen z,j als juiste uitgangscijfers dienen, 
die alleen naar dc omstandigheden moeten verhoogd 
of verlaagd worden. 

Een laatste opmerking, die wij nog wenschen te 
maken, is deze: Somtijds zijn de aan den wind bloot
gestelde vlakken niet vol , doch gedeeltelijk openge
werkt, zoodat de werking van den wind ook op 
het evenwijdig, achter het eerste vlak geplaatste uit
geoefend wordt. In deze gevallen moet dus met den 
winddruk op beide vlakken rekening gehouden worden 
en het is daarom dat in Engeland door de „Board ol 
trade" te dien opzichte de volgende bepalingen zijn vast
gesteld : 

„Indien de openingen van het eerste vlak een grootte 
„beslaan van V, van het geheele oppervlak, zoo moet 
„voor het achtergelegen vlak een druk in rekening 
„komen van '/j van dien op het eerste. Indien tie druk 
„op het eerste vlak op 90 K . G . per M\ is bepaald, 
„zoo moet voor het tweede vlak 45 K . G . in rekenii g 
„komen. 

„Indien de openingen 3 / , van het totaal oppervlak 
„bes laan, zoo wordt voor het tweede vlak '/., van 
„den druk op het eerste vlak in rekening gebracht, 
„zoodat, indien dit vlak voor een druk van 90 K G. 
„berekend wordt, bij het tweede vlak een winddruk 
„van 67,5 K . G . moet gelden." 

JAN E . VAN NIFTRIK. 

D U R R - L I C H T . 

Licht, meer licht, zoowel stoffelijk als geestelijk, 
is de vraag van den tijd. Allerwege worden dan ook 
pogingen aangewend om aan dien drang voldoening 
te geven, en we mogen het met voldoening 
getuigen, niet zelden met goed gevolg. 

Zoodra het eene vaste installatie betreft, staat het 
electrisch licht zeker bovenaan, maar voor tal van 
gevallen, waarbij slechts tijdelijk en nog wel eene 
over groote afstanden verplaatsbare en krachtige licht
bron gevraagd wordt, is dat licht niet toe te passen. 
Niet overal kan men over daartoe geschikte stoom
machines en slechts hoogst zelden over een algemeenen 
aanleg voor elcctrische verlichting te beschikken. Voor 
ander kunstlicht blijft dan nog een ruim veld van 
toepassing over. 

Wat een tal van variaties, zoowel in geaardheid 
als in wijze van ontwikkeling, zijn er op te noemen, 
eer we aile bronnen aangaande hare sterkte, van af den 
glimworm tot de zon hebben aangestipt. Werkelijk 
het zou niet onbelangrijk zijn dat eens na te gaan; 
alleen het zou te dezer plaatse weinig nut opleveren, 
daar het meer de questie geldt om een goed bruik
bare lamp, bij dc uitvoering van omvangrijke werken, 
onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Tot dusverre is het meest gebruikt wordende licht 
het Well's licht, althans hier. Bij de Well's lamp wordt 
met een bijzondere olie, en onder den druk van saam-
geperste lucht, een licht voortgebracht dat werkelijk 
voortreffelijk mag heeten 

In den laatsten tijd echter komt een door de heeren 
l.udwig Dürr & Co. te Bremen bedachte lamp meer 
op den voorgrond. Deze — zie de prospectus — is 
zeer eenvoudig en werkt ongeveer als volgt: 

Nadat de gaswarmer door middel van spiritus ver
warmd is , hetgeen ongeveer 8 minuten duurt, wordt 
de petroleum-afsluiter een weinig geopend en de petro
leum droppelsgewijs in den gaswarmer gevoerd en 
daar verdampt. Deze dam]) kan slechts op 2 plaatsen 
uit den gaswarmer ontsnappen, namelijk door den 
voorsten en den achtersten brander. Dadelijk na het 
openen van den petroleum-afsluiter ontsnapt de damp 
uit beide branders en wordt deze lamp door de spi
ritusvlam , waarmede de gaswarmer verhit is, aange
stoken. De afsluiter is nu weer een weinig geopend, 
totdat de vlam de normale grootte bereikt heeft en 
daarna kan men het toestel geheel aan zichzelf 
overlaten. Gevaar voor explosie bestaat absoluut niet. 

Xaar aanleiding van de vraag of misschien het 
Dürr-licht boven het Wells-licht is te verkiezen, had 
1.1. Maandag op de Wilhelminakade te Rotterdam 
een vergelijkende proefneming plaats onder leiding 
van den heer Neiszen, adjunct-directeur der gemeen
tewerken, en de heeren Ereni en Reuscr, resp. hoofd
agent en agent van het Dürrlicht, Daartoe werden 
lampen ontstoken die ongeveer evenveel aan brand
stof kosten. 

De Well's-lamp ontwikkelde daarbij een beduidend 
sterker licht dan die van Dürr en Co. , zoodat het 
oordeel eer ten gunste van de Well's-lamp zou komen, 
ware het niet dat daaraan nadeelen zijn verbonden 
van anderen aard, nl. het gebruik van een bijzondere 
olie, het herhaald pompen voor het behouden van 
een behoorlijken luchtdruk en een nogal beduidend 
onderhoud; nadeelen, welke bij de Diirr-lamp geheel 
vermeden of zeer gereduceerd zijn. 

Uit den aard der zaak is een enkele proef geheel 
onvoldoende; men bedenke van hoeveel invloed het 
weer, de sterkte van den wind, het gemakkelijke van | 
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bediening en van onderhoud zijn. M . a. w. hoe juist 
de factoren, welke alléén bij een geregeld gebruik op 
de juiste waarde kunnen worden gebracht, geheel 
ontbreken. 

Vandaar werd naar ik meen een tijdelijk in ge
bruik nemen van de Diirr-lamp voorgenomen om zoo
doende tot een bepaalde meening te komen. 

Laat ik hier nog bijvoegen dat het denkbeeld om de 
Diirr-lamp in afgelegen wijken als straatverlichting te 
gebruiken, mij niet verwerpelijk schijnt. Alleen zij het 
mij vergund den wensch te uiten dat die nieuwigheden 
althans vooreerst niet in Rotterdam worden op touw 
gezet. 

Het mocht onze goede gemeente weer eens een 
werkstaking onder de gaswerkers bezorgen. Ja, waarde 
heer redacteur, het is nu heusch in ernst verteld 
en het heeft er wel een beetje den schijn van ook — 
dat de strike der ertswerkers van verleden week niet 
zoozeer de heeren Muller en Co. als wel de laatst 
aangekomen scheepskranen betreft, waarmede n. b. 
ruim 15 pCt. van den handenarbeid en bijna evenveel 
tijd gewonnen wordt. 

Hoe jammer toch, dat de pogingen van het bestuur 
dezer gemeente om de haveninrichtingen zoodanig te 
maken, dat ze de meeste voordeden voor den ge
bruiker in zich vereenigen, niet overal den verdien
den steun vinden. 

Laat ons hopen op de verbetering van de geeste
lijke verlichting, en dan vivat! 

R O T T E R D A M , 26 Maart '96. S. 

MAATSCHAPPIJ TOT KKVOUDKUMXO DEU 1!0I WKI'.NST 
A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E . 

Vergadering van Woensdag IS Maart 1 öï)6. 
Xu lezing der notulen deed dc Voorzitter eenige niededeeliogi n 

eu werd het woord gegeven unn den lieer I'. W. Braai J r , een 
der firmanten vun do gunatig bekende Koninklijke Stoomfabriek 
vnn werken in zink en iindere metalen te Delft, tot het houden 
vun een voordracht over zink-industrie eu kunstsmeedwerk. 

Spreker bracht in herinnering dat men in vroegere jureu voor 
het afdekken vun daken, platten en goten geen under materiaal 
kende dan lood of koper, dat het lood toen van uitmuntende 
hoedanigheid was en dat de toenmalige loodgieters goede prijzen 
konden maken eu een waarlijk gulden tijd helectj hebben. Toen het 
zink omstreeks lsüö hier-te-lande zijn intrede deed, begrepen vele 
hunner dat het nieuwe materiaal geen voordeel zou aanbrengen : 
zjj keurden bet stugge, glimmende materiaal af; muur in weer
wil van de tegenwerking wist het zink zich biiuu to breken en 
de concurrentie bracht het hare toe om de toepassing van het 
zink niet langer iu den weg te staan. Toon begon de martel-
periode; zij, ilïo naast de werkplaats van een loodgieter woonden 
en vroeger daarin geen bezwaar Minden, werden nu verontrust 
door bet liefelijk geklop op goten eu roeven, zoodat klachten over 
buren"eriicht werden ge-uit. Ook de knechts waren niet tevreden, 
daar zij zich telkens de klciron en handen openhaalden aan het 
stjjve en scherpe zink, terwijl zij bij het meer buigzame lood 
daarvan nimmer last gehad luidden. Ook do patroons waren 
ontevreden lijj het opslaan der boeken en bemerkten dut liet 
niet zoo gemakkelijk viel als vroeger om dubbeltje* te verdienen. 

Daarbij kwam de onbekendheid met een oordeelkundige bewer
king van bet zink, waardoor tal vuu fouten begaan werden. Men 
spijkerde alles Hink uan elkander, uit vrees dut dit lichte mate
riaal door den wind zou worden medegevoerd en legio was het 
auntal misstappen, dat begaan werd. 

Wijl het zink goedkooper wan dan lood of koper en er eeno 
neiging kwam om veel voor weinig gold to bouwen, word het 
nieuwe materiaal meer eu meer toegepast en dit werkte nadeclig 
op het lood. De fubrikanten, die het platlood vroegergrooteudeels 
van zuiver bloklood maakten, begonnen het oude lood om te 
smelten. Het ligt voor de hand dut lood, dat tul van .jaren tot 
bedekking van goten of platton gediend heeft, onzuiver is eu dat 
daardoor"het omgesmolten lood harder is dan dat, wat vroeger 
in deu handel voorkwam. Dc ondervinding leert dat door do 
inwerking van den dampkring iu dit lood kleine gaatje» ontstaan, 
dio zich langzamerhand vergrooten eu ook, dat het zich niet zoo 
gemakkelijk kan uitzetten. 

Wel is waar kan goed lood verkregen worden, uls men brj 
een vertrouwbaar smelter platlood bestelt, uit zuiver bloklood 
of zoogenaamd „blauwlood" gemankt, uiitar men moet daarvoor 
een hoogcren prgs betalen. Bü het zoogcuaumde gegoten of 
•'ontreken lood heeft men eeuige waarborg dat er niet tc voel 
oud lood onder schuilt, want bjj het gieten vnn een groot vlak, 

dat uit den aard der zaak weinig dikte heeft, moet de massa 
goed vloeibaar wezen, waarvoor het in het belang van den fa
brikant is het vuil te verwijderen. Het blijft bjj gegoten load 
een bezwaar om daaraan een zuiver goiykmutige dikte te geven, 
zooals dit door walsen kan verkregen worden 

Sedert de intrede van het zink als nieuw materiaal werden 
betere ertssoorten ontdekt en vond de zuivering en hot walsen 
meer volkomen plaats, zoodat de toepassing met den dag voor
uitging. Het is een verblijdend feit dat ook hier-tc-lande eene 
plcttrrri werd opgericht, die zich ook in het buitenland ccn goeden 
naam verworven heeft. Ken en ander werkte mede dat de toe
passing van zink vooruitging, torwijl dc fabrikagc van het lood 
te wenschen overliet. 

Het ziuk veroverde zich in de bouwwereld, ja zelfs in de kunst
wereld, gaandeweg eene gocdo plaats; de fabrieken, die het 
geplette zink voor de bewerking van daken cn goten untvingen, 
waren vun ineeuiug dut dit materiaal ook kon worden toegepast 
voor ornementen en zjj slaagden dauria. Spitsen, nokversiermgen, 
vazen, dakvensters werdeu van ziuk gemaukt eu verviugen tal 
van voorwerpen, die vroeger iu ijzer werden uitgevoerd. Daarbij 
moet erop gelet worden dat het zink eene voldoende zwaurte 
heeft cn dat de noodigo versterkingen van binnen worden aan-
gebrueht; deugdelijk werk kou geleverd worden, mits daarvoor 
goed betuuld wordt. Voor beklcodiug vau een toren is goed lood 
het aangewezen materiaal, uls daartoe zoogenaamd 40 ponds ge
bruikt wordt; wil men daurvoor 2U of 25 ponds nemen, dan is 
eene bedekking met zink n". 18 of 20 to verkiezen. 

Het ziuk heeft ook zijn weg iu de kunstwereld gennuikt; zij. 
die zich de weelde niet kuuueu veroorlooven om echte bronzen 
groepen, bustes, vazeu enz. te koopeu, stellen zich met het 
surrogaat tevreden. De snippers ziuk, het afvul van goten en 
daken, worden daartoe gebruikt, waarbij de voorwerpen door een 
galvanische bewerking met ecu dunne laag koper gedekt worden, 
.den heeft het iu dezen tuk zoover gebracht, dut het dikwerf 
111• i• -11 ijk is het surrogaat vuu het ware te onderscheiden. 

Spreker behandelde vervolgens het materiaal, dat in deze eeuw 
met zooveel vrucht wordt verwerkt eu toegepast, dut men haar 
wel eens de ijzer-eeuw genoemd heeft. In de laatste jaren heeft 
de Delftsi'bo Fabriek zich ook op dc vervaardiging van kunst
smeedwerk toegelegd; daarbij ondervond zij dut liet veel moeite 
kost om net ijzer goede vormen te geven en onmogelijke vornieu 
te vermeden Kr werd niets onbeproefd gelaten om naar het vol
maakte te blnveu streven; ecu woord vau iof moet daarvoor worden 
gebrucht uuu den heer K. Cramer, de tiiuke steun eu hulp der 
tirniuntcn, getuige de groote verscheidenheid der tentoongestelde 
ontwerpen, die meest allen vuu zyne hund zjjn. Voornamelijk 
wordt de Kenuissaueestijl gehuldigd, iu tegenstelling van Duitsch
land, waar de Koeoeovorinell meer aan het woord zuu. 

Spreker wees op het verschijnsel dut in de middeleeuw en zulk 
schoon smeedwerk gemaakt werd, dut toen een tijdperk van ver
vul intrad en dut siuds een dertigtal jaren weder teekenen van 
leveu worden waargenomen, ' t is een heuglijk feit dut er tegen
woordig beter gelegenheid bestttut zich te bekwamen en ook dat 
er door het publiek iu het kuns smeedwerk belang wordt gesteld. 

Xu het eindigen der vnordrueht namen de leden kennis van de 
tentoongestelde voorwerpen en de keurige collectie teekeningen, 
waarna van de gelegenheid tot debat door enkelen gebruik werd 
gemaakt. Aan het einde der causerie deelde de heer liru:it mede 
dat weldra een nicu-v album zal worden uitgegeven eu de inede-
gebruehtc proeven gaven de oiertuigiug dut daaraan kosten noch 
moeiten gespaard worden. 

B l i \ N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'8-GftAVËMHAGE, Hij de Tweede Kilmer der Stilten-Iioneruiil is 

ingekomen een wetsontwerp tot wijziging vun het bestuur der 
1'olvteehuisehe School. Thuus wordt dit uitgeoeteud door deu 
directeur eu de gezaiueelijke hooglcerarcu, maar zonder de 
leeraren. Voorgesteld wordt de iustelliug vau een college vun 
miusteus 'A eu hoogstens 5 curatoreu, üie benoemd eu ontslagen 
wordeu bij Kou. besluit eu wier beheer en werkkring bij alge
meenen bestuursmaatregel zullen worden geregeld. Zij zullen worden 
bijgestaan door een bezoldigden secretaris. Curatoren genieten 
geen jaarwedde, niaur vergoeding voor reis- en verblijl'kosten. 
De bedoeling is als curutoreu te benoemen eeuige priictische 
muuiieu, die hun sporen op liet verschillend gebied, waartoe de 
Polvtcchnisehe School voorbereidt, hebben verdiend. Do Begee
ring zal stcuu viuden iu de adviezen vau zoodanig buiteu het 
ouuerwijs zeil staand deskundig college. De gezamenlijke hoog-
leernren eu leeraren zullen de algemeene vergaderiug vormen, 
wtlko zeven hooglcerarcu kiest als Kaad vuu hooglecruren, op 
wiens voordracht vun twee leden bjj Kon. besluit ecu voorzitter 
wordt benoemd voor elk Btudiejuur. De algemeene vergadering 
zul uuu dien Baad of ook uau curutoreu eu dc Kegecring haar 
inzichten kuuueu doen kenuen. 

ROTTENDAM. Vun het deel der nalatenschap vuu «ijlen denbeer 
Uoymans, dat aan de gemeente werd vermaakt, is een legaat 
vrij gekomen, dut vroeger met vruchtgebruik was bezwaard en 
f lU.auO bedraagt, li. en NV. wenschen dezo som met gekweekte 
rente ad t' 1474 to bestedeu tot don uankoop vun schilderijen eu 
hebben deu Kaad voorgesteld de commissie voor het Museum 
hiertoe machtiging te verleenen. Hot voorucmeu bestaat eene 
schilderij van Jozef Israels en vau Jacob Maris aan te koopen. 
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— B. on W. stollen don Raad voor den eervol ontslagen £o-
meento-arcliitect I'. Tirion een pensioen van f 1(187 tc verlcooen 
on draden ter benoeming van twoo adjunct-inspecteura bij do 
bouwpolitie voor de hoeren W. 1'. KoooYnl>ur<r, bonwknndlg op
zichter alhier, en N. J. Lukon. timmerman te Delft. 

— Uit een statistiek, opgemaakt door de Vereeniging van 
Nederlandsche steenfebrikanten t > I ij ik t. dat, vergeleken i>ü IS 
Maart 1895, de voorrond onverkochte Waakteen thans ongeveer 
50 pet. kleiner is en dat in doorsnee nog slechts 20 pet. Waal
steen onverkocht is. Kr werden in de afgeloopen campagne ver
vaardigd 4*24,H0f;.0liO Waiilstcenen In Kriesland werden volgens 
opgave vervaardigd BO,176,500 steeneu, in Groningen 24,145,000, 
steenen. in Qroningen 24,145,000, aan den Moll. Use! en in Zee
land 27,810,000, aan Ittjn en Vocht l!Ü30,000, en in Brabant en 
Limburg 10.758.001». Aan den f loll. I.lsel en in Zeeland is nog 
20$ pot. en aan ICija en Vecht nog 27 pet. onverkocht. 

— AHevering 3 van ƒ)<• A'atum (uitgave van J . (i. Itroese te 
Utrecht) bevat: 

De tegenwoordige methoden van verwarming, door Dr. A..I.O. 
Snijders. -- De chemische processen van de ademhaling, door 
Dr. J{. <ï. Kijk ons. De harmonie der spheren. door Dr. W van 
Bemmelen. — Dc rerTsardiginjr vnn geToeUge papieren voor de 
photogrnpliie. door Dr. J . F.. Rombouts. Het natuur- of brongas 
in den bodem van Nederland, iloor Dr. .1. D. Uoeke. - - Nog iels 
over de K-stralen, door Dr. A. van Hennekoler. — Sterrenkun
dige opgaven en mededeelingen, door Aut, l'annekoek. — Corres
pondentie. 

P E R S O N A L I A . 
It(j den Waterstaat in Ned.-lndié' is: 

b e n o e m d : tot ingenieur 2e kl. en geplaatst in hot gouv. 
Sumatra's Westkust, de ambt. op non-act. AV. M. M. de ltrnijn: 

t o e g e v o e g d ann den chef der irrigotie-afdeeling Serang, met 
standplaats Demnk, de ingenieur 2e kl. .M. Vpelaar; anndcnchot' 
der 2e waterstaat sa fdc el ing in liet belang der verbetering vun de 
bevloeüng door de Sindopradja- en Dactamatieleidingen (Indra-
majoe, Chlïbon) de ingenieur 2e kl. F.. A van Areken: 

o v e r g e p l a a t s t : naar dc res Soornbaja, de op/. 2e kl. V. 
E, Roemers. 

— Tot directeur der gemeentelijke waterleiding te Amsterdam 
werd door den (.ieincentcrund benoemd de beer .1 \an Hasselt, 
tot dusver hoofdingenieur der DuinwatennaatscbappQ, 

— De tijdelijke adjunct-ingenieur lo kl. bij den ann leg van 
staatsspoorwegen .1. .1. Stieltjes is benoemd tot ingenieur der 
spoorwegen bij de aid. spoor- en tramwegen van het Departement 
der lï. O. W. in Xcd-lndië. 

— Hij Koninklijk besluit is. met ingang van 1 April 18%, be

noemd tot opzichter der le klasse voor het stoomwezen de op
zichter der 2e klasse R. van dor Valk. 

— B|j beschikking Tan den Minister van Waterstaat zyn de heeren 
J. A. Overdorp te Zalk, 1\ J . Smit te Zwolle en G. A. Kennip-
hoas benoemd tot buitengewoon opzichter, de beide eerstgenootnden 
bij de Rijkswegen in Ovcrijsel en de laatste bjj de werken aan 
de Zutd-WillomBvaart. 

- Hü Kon. besluit zyn hg het kadaster benoemd: tot land
meter 2e kl. G. .1, van Baars en A. F. vnn Beurden, thans 8o 
kl . ; tot landmeter So kl. H. R, I»ijls on J . J, Roelofsen, thaus 
*an de 4e kl. 

— De heer H. J , Wind, directeur der „Sneeker Machinefabriek" 
te Sneek, is benoemd tot hoofdvertegenwoordiger der „(.'aroncro 
Spoorweg- on Stoomvaartmaatschappij" in Venezuela, Do heer 
Wind zal iu het laatst van April naar Venezuela gaan. 

— By de Stantsspoorweg-mantsehappij is met ingang van 1 
Mei eervol ontslag verleend, op verzoek, nau den heer H. Span
jaard, inspecteur in algemeeiien dienst. Tot inspecteur werd be
noemd de heer J . L. Huysinga, adjunct-inspecteur le kl. 

— B. en W. van Leiden benoemden tot hoofdoplichter bij den 
bouw van het krankzinnigengesticht Kndegeest den beer U. Nyk 
te Groningen. 

— Ann K v. d. Graaf, 2e opzichter bij de gemeentewerken te 
Botterdam, werd een pensioen van t'7it4 toegekend. 

VACANTK BKTUKKKINGKN. 
— In g e n i e u r. in staat geheel zelfstandig ti

met opgave: studie, practijk enz. onder no. 1 
— T e e k e n a a r i n m a c h i n e- o f 

Adres no 72MH „V Rot/. Crt. 
— . l o n g b o u w k u n d i g t e e k e n a a r 

llraat te Deltt. [ZU advert, in dit no.) 
— O p z i c h t e r , TOldoend ervaren voor sluisbouw en soort" 

gelijke werken, voor de uitvoering van openbare werken iu Suri" 
name op een tractement van f225 's maande, f500 uitrustings-
kosten en vrije passage heen en terug. Adres aan het Departement 
van Koloniën. 

— D i r e c t e u r de r g a s f a b r i e k to Wapeningen op eene 
jaarwedde van 1*1*00, vrij .ehraik van gas en cokes on van 
de zuivere winst Verzoekschriften vóór la April uan het Oc-
meeni e bestuur. 

— H o u w k u n d i g t e ek e n a a r tegen hoog salaris, in staat 
naar schetsen bestekteekeningen uit te werken en volkomen op 
de hoogte met detailleeren Adres lett S. N\. Advert-liar. It. de 
(• raaf A< . te Nijmegen, 

werken. Adres 
'330 X. Roti. Crt. 

M e h e c p s b o u w, 

bij de tinna W« 

A D V E R T E N T T Ë N . J. BELTMAN JWZ.. Oeventer. Handelskade. 
Bij de Firms F . W . Hi t A A T . 

Kon. Fabriek van werken in Zink en 
andere Metalen te Delft kan een j mg 

g e p l a i t t N t worden. Aanbiedingen mei 
opgave van referentiën «orden schrif
telijk ingewacht. 

Machinale \z\w\fa. Fabriplt 
voor H U I Z E N en B I . O F M F . X 
K A S T K X . Concurreeremlu prijzen 
ruimen voorraad. 

F a b r i k a n t i n Molenwerken. 
( MEELFABRIEKEN, KOREKlfOLKHTt, 

S P K C I A L K i M t K i i r i M i voon ï BAKKERIJEN, QRUTTERIJEN. 
( OIJI:I'.M(I;II:KI;N. HOUTZAGERIJEN» 

L £ V K K » G V A X OLIE-GASMOTOREN. 

OLIE- ï\ GIS10TOKEN. 

(iebr. K. & H. MEUKS, 
in alle Hardutoenon en Marmer-
werken, timi ï iinienten onGrsf-
zerken. 

Woonplaats: Rvstenlmrgerstraat 30. 
Werkplaats: A'i/if,rs/raa/4b.S.-AN*TVA„ 

v. m>>< l i n u . 
BilderdiJltBtrant JVo. M . 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aanleg van K l e r t r U r b . 

Ter l l rh t lns . Fabriek van LUCHTPKl'K 
DEUKOI'KNKKS, ELECTRISCHR SCHEL 
L E N , TELKI'HOONS, BLIK8EJIAFLE1 
DER8 en SPREEKBUIZEN 

JOHN KIEVITS & VAN REEDE Cz. 
Macliinen- en Motorenfabriek, 

K E T E L M A K E R I J , G I E T E R I J . 

F A . F J E X D F E C H T a a n < 1 « I > O O F D . 

BRILLIANT RIJWIELEN 
zijn in prijzen van ƒ 1 3 5 tot ƒ 3 0 0 te verkrijgen in het M A G A Z I J N 

G r . O . L E L i S Z i . 

Kerkstraat 221 bij de Vijzelstraat. Amsterdam. 
B O N D S B I 1 W I E L B T E 8 » • S> t ' B J X j T - . T i 1 F I . . 

Heipalen, Spieren, Steiger- en Sparhouten, 
worden tot zeer c o n c a r r e e r e n d e p r i j z e n geleverd door 

„ 1 > e J R . u s s i s c l i e I I o u t h a n d e 1" , 
GEVESTIGD T E A l t X I I F M . — D i r e c t e u r H . K O O T J r . 

Opslagplaats: PAPENDRECHT, tegenover DORDRECHT. 
Agent voor NEDERLAND: KERM. KALIS te Siiedrecht. 
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AANBESTEDING. 
Op Dinwdag 7 A p r i l , le 11 uren 

v.m., zal worden Aanbesteed in 't 
Gebouw der Maatschappij ter brvorde-1 
ring tan Bniiirkini.it, Murnixslraat, te 
A M S T E R D A M : 

H e t IMIII n r i l v a n eene. R I J -
W I K I . K I ï F A B R I K K , met 
It IJ S< ' H O O I . en K A X T O -
ItF.N. gelegen a n n den 
O V K R T O O M N o . 8 5 , ge
meente M E I H K I t A J I 
N T K L . voor r e k e n i n g der 
S i m p l e x A u t o m a t i c M a 
ch ine C i e . , te U T R E C H T . 

Aanv.ijz.iig i>|> hel T. min Zaterdag 
28 Maart l*i)6, te 11 uren voormiddag. 

Bestek ra Teekeningen zijn te ver
krijgen lij ROELOFFZEN & IliiBNER, 
te Amsterdam, a v i j f gu lden 

J. A. V A N STRAATEN .Ir, 
Architect. 

Haagttraat No. 5, te Utrecht. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS van Zaandam zullen op Z a t e r 
d a g 4 A p r i l e. k., n m. 2 uur, ten 
Gemeentehuize nanltenteuen: 

H e t berNtellen v a n een ge
deelte der r e m m i n g o m 
de H o u t h a v e n . ( R a m i n g 
/ • s a e o o . - . ) 

Bestekken zijn a 85 cents ver
krijgbaar ter Gemeente-Secretarie. 

Inlichtingen geeft de Gemeente-
Architect. 

Z A A N D A M , 25 Maart 18%. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

II. J. C. VAN TIENEN. 
De Secretaris. 

Z A A L B E R G . 

| Speciaal adres voor 

Teekenbenoodigdheden 
f. ME RUSSEN & /00N 

K O R T E POTBH :t*. I>'" Hnn«. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

W . R G R E V E N S T U K 
A r m H O O R N . 

levert door het eelieele Kijk UI.AN-
JAl.OI < VKIIOI.IXKIII. in 
alle soorten V I I F W A R E l totewa-
currrfi'eiifle prijzen. 

J. D. HOEK, 's Gravenhage. 
S P E C I A L I T E I T I X 

K.'»iii.'«'il ijzeren IIEKKRX, en fijne 
NIIEKIIIVKIIKF.X, lilt AMIl i ASTKX, 
l i l . l i sn i :nt i :x enz. 

Vraag attCBtcn van (lo vuur- eu vulproof 
op den 5 Sept. 181I5 alhier gehouden. 

W A T E R ? Artesische en Nortonpntten. 
Bovenstaande putten worden gelovcrd in 

verse.hillendc afmetinjien, voor elke hoeveel
heid wordt gegarandeerd. 

<li F ,Hit . R O M Z M A R K . 
Mnrhiuel'ahriek en specialiteiten in Grond

boringen. 
A I. II I I. I > 

H . J . W E S S E L S . 
O . - Z . V o o r b u r g w a l 1 S 8 . A m s t e r d a m . 

Calif. Redwood. 
Geheel trekvrij. Mahoni qtialiteit, ge
heel gaaf. Uitstekend voor buitendeu
ren, Machinebekleeding cn Scheeps-
betimuieringen. (2) 

AANBESTEDING. 
Het COMITÉ voor de TENTOON

STELLING, te houden op Den Burcht 
te Z A A N D A M , 8 Juli-8 Aug. e. k., zal 
op J N N M I « « 3 / tlaarI « M M , 

des namiddags ten * ure, in Café 
SUISSE A a n b e s t e d e n : 

H e t m a k e n v a n t i j d e l i j k e 
a f s c h u t t i n g e n v a n 
het t e r r e i n , Tentoons te l 
l ingsgebouwen , M u z i e k 
tent, ens. , met d a a r m e d e 
i n v e r b a n d s taande wer
k e n en het w e g r u i m e n 
d a a r v a n n a afloop der 
T e n t o o n s t e l l i n g . 

Bestek en teekeningen liggen Ier 
inzage bij den Architect J . V A N DER 
KOOGH, bij wien nadere inlichtingen 
te verkrijgen lijn. 

Namens liet Comité: 

P LATENSTEIN, Voorzitter. 
H. ZWAARDEMAKER Jz , Secretaris. 

O 

H . Z K 1 E R M A N N , U t r e c h t . 
VERTEGENWOORDIGER 

der H a n n o v e r x c l i e Mi iNr l ih ienbnu A . - G . i n 
L I N D E N v o o r H A N N O T E B . 

C E N T R A L E V E R W A R M I N G S T O E S T E L L E N 
naar alle systemen. 

L e v e r i n g van fieribde p i jpen en K a c h e l s 
voor s t o o m en w a t e r . 

Gratis beqrootingen. Billijke prijzen. 

CHEMISCH INSTITUUT. 
O o s t z e e d y k 1 6 6 - 1 6 8 , R o t t e r d a m . 

Laboratorium voor Scheik.- en Microscopisch onderzoek. 
ONDERWIJSINRICHTING voor H A N D E L en INDUSTRIE. 

D r . B O N N O v D I J K E N . 

P a t e n t M e t a a l - O p m e n t (HAUSER & C o , Zurich.) . 
Is het hestf, goedkoopste en voordeeligste materiaal voor het vastzetten vnn Hek-

! werk, Standvinken en Machines en voor het verbinden van I.eidinglmizeii Het vervangt 
volledig Lood, Cement en Zwavel; het levert li maal meer uit dan Lood, terwyl het 
specifieke gewicht slechts bedraagt 15, in plaats vun 11.5 voor Lood. Met bovengenoemd 
nlaterinal zijn, op last van de Duitsche regeering, te ('harlottenl.urg proeven genomen 
waarvan de resultaten verrassend zijn. Vele attesten, waaronder van proefnemingen te Larls-
ruho cn te Delft genomen, voorhanden. Heeren Architecten en Aannemers worden^.".zon
der op dit middel attent gemaakt. Volledige Prospectus en l'rijscourniit verkrijgbaar brj den: 

«ieneraal-Ag-ent en Allren-verkooprr voor XeuVrlmul en de Kul..men 
A D R . C . J . .1. N C H A R P H I H N . Hugo de Grootstraat 95, ROTTERDAM 
hg wien het materiaal in platen van IO KI., verkrijgbaar is. 

tjtff- Ueg-flUUe Agenten gevrnnicd. 

« A a t i L O K I L l l ' H T M A A T S C H A P P I J 

„METEOOR". 
So. Sit, H K E K K S I G B A C H T So. 8*. 

P r i j s per B r a n d e r compleet m e t K o a s j e en « « l a s f 4. 
Geheel en al dezelfde lichtsterkte en hetzelfde fysleem alsvan Dr. AUER. 

Keiiiiratii'ii en .Unli'B «o* «eer bHlj)ke prjjzen. 

W . IEL. 
Machinefabriek, Htooinketelmalterij en Grofimetlerii, 

H A A R L E M . 

INRICHTING TOT HYDRAULISCH KL1NKBN VAN DE ZWAARSTE 
KETELS EN IJZERCONSTUCTIÈN. 

F a b r i e k en K a n t o o r : 
BÜBERTINA-WERF. NOORDER-BÜITENSPAARNB. 
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Maatschappij 

Brand. tegen chadc 

D e van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20 Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaak 50—Breda. Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

w. 
Nieuwe Haren 102. ItOTTK It It Al l . 

Adres voor: O O E D K O O F S l JÜ 
Rijwielen, Brandkasten, Schrijfmachines 

en andere Anierikasnscbe Artikelen 

H. R. AflDRIESER, 
Kunstsmid, ROTTERDAM 
Maakt op Mnrragt ontwerpen vnn nlle 
«oorten KnnMtnmt>pdn erken, als Hek
werken, Hierniil.erM, lrenrptineelen. 
Balkonhekken. KeelHtnelMirden enz. 

VOSKUIL. 
7 Paleisstraat AMSTERDAM. 

S P E C I A L I T E I T 
TEEKENBEHOEFTEN VOOR 

HET BOUWVAK. 

lil. ElfringfiZoon. 
» E S I H A A G , 

. Z.-O. Buitensingel 
Fabrikanten vanCementateen en Riet-

planken. SPECIALITEIT in hardgebak 
ken Teg-ela, ENGELSCHE. FRANSCH1' 
DTJ1TSCHE en HOLLA ND8CHE Vloer- e. 
Wandteg-ela, voor Serres, Veiitibuloe ear 
Alles tegen concurreerende prijzen. 

F A B R I E K VAX MACHINALE 

Ijzeraard 
Hui/en, 

Gres 

Hollandschs 

K A N N E N B U I Z F N 
SchooriteeupotUu 

Prlvaattrec liter», 
VUURVASTE STERNEN. 

CARBOLINEUM. 
A . M U L D E R . D r o g i s t , 

3 e W a g e n s t r a a t I B S , X > E I ^ H A A G 

CRAMER E L S E N R l f i T c t 
Uofleveranctet-B, 

A M S T E R D A M . 

FabrikaDten7angepantserdeKlDiskelders,Denren, 
Brandwaarborgkasteo en Geldkisten. 

Centraalverwarmfng door heete lucht 

INDISCHE HOUTSOORTEN; 
Kederlandsch-Indlnche H o n t « o o r t e n , geschikt voor waterbouwwerken 5 \s\X^TSLt\Tm

 b ' ° k k e n ^ - i n g e t c - P r o e v r ^ n 
Nadere inlichtingen reratrekt H E T T E C H N I S C H B U R E A U 

V d. Damstraat 103. 'slravennage- A. Ph. v. d Ploeg, Civ. Ingenieur. 
P . B . VV. S I N Ö Ë N D O J N K , 

en * 1 J x L E V E R T au. 
< j r * * ' soorten HKKWF.RK en 

verdere Wmldswerken, tegen concurreerende [.rijzen. 

Fabr ikant in Gevel, Plafond en Studle-Ornamênt 
L u t l i e r s e l i e B u i » w a l 2 6 , ' s - G R A V E N H A G E 

B U I M VOORZIEN V A N M O D E L L E N VOOR T E E K E X S C H O l . E X 
A f g i e t s e l » voor Hout en Steen . 

Specialiteit in het vervaardigen Tan KUNSTZANDSTEEN. 

B E C K E R S B U D D I N G H . 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O E K H E E T -
KN ANDERE 

Ï W S T R U M E N T E S T , 

voor INGENIEURS, A R C H ITKCTEN , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, «na. 

( •ecniai l leeri le 

P e i l s c h a l e n . 

WEEQWERKTUIGEN. 

. , » » . . , » I.UU.. 
geven op aanvraag, het album en prUnen 
onzer ZI\K<Mt\ t M K \ T K \ enz. ter in-
inzage af, cn verstrekken alle gewenschte 
inlichtingen. 

Hoogachtend, 

LARONDELLE PELZER & Co 
Blnkornanrntenfanrlek. KF.IXKN. 

Houthandel. Loon-Stoomzagerij. UOSTER MEIJER <fc Co. 
M E l H . S I D F ' O O n . T . 

In voorraad: prima H a v M t a e t l'il.en KloRhout. ' / . , I/,, 1 en dins Eiken 
W a i e a a e M . Allo soorten Buitenlandscli ceaaacd en Kesrhaard Hout. Aneri-
kuaiincn L r n Ralken voor .Masten en Molenroeden. Juff>r», Ellena, Kolders. 
Beütekhonf e ' M " " " ' V " r e n "«"lekhout. An.crlkaan„cli « r e e n c n 

Spoedige levering. — Prima kwaliteit. — Concurreerende prjjzen. 

Utrechtsche Hydrozandsteenwerken. 

gr^*ra,WM,.*»* «AHDBTEB»-, volkomen gcljk aan natuurstee,,, uitbultend l~.t « - . I T w ^ r e r k . 1 ' *fe." rrüJopgave volgen, teekening ofachets. 
V * * • » * • • * Jaar M M In Nederland .,1,gevoerd. 

t a b r i e k en K a n t o o r : K B O E Z E L A A X - M E H W E U E K A N A A L . 
TelemraÊÊtmetrtit, WlVHOf 1'li-teM. 

Ter drukkerij dor Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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VV I N K K L 1' U I K N. 
De heeren Cohen, te Arnhem cn te Nijmegen, die 

het Nederlandsch lezend publiek al zoo vaak met de-
verleidelijkste aanbiedingen verrasten, die hun debiet 
door rijwielen en andere begeerlijke zaken, als prijzen 
van loterijen uitgeloofd, trachtten uit te breiden, be
ginnen ook hunne aandacht aan de bouwkundige 
kringen te wijden. 

Zij stelen nu de harten van aannemers, timmer
lieden en bouwkundigen door de openbaarmaking 
eener serie van winkelpuien, ontworpen en al of niet 
uitgevoerd door de vermaardste architecten van binnen-
en buitenland. 

Inderdaad , het is om te watertanden , honderd pui-
ontwerpen voor het luttele bedrag van een gouden 
tientje: volgens Bartjes komt dus ietier project 0|> 
een dubbeltje tc staan. Wie zou daar niet van willen 
profiteeren? A l l o , allo, boeren, burgers en buitenlui, 
zulk een koopje komt nooit meer, maakt dus dat je 
er bij komt. 

En dan, hoe goedkoop ook, het werk is toch nf to 
date. Moge ook het papier, waarop de ontwerpen 
gedrukt zijn, niet van het zwaarste wezen, dc platen 
zijn gehuld in het onvermijdelijke groene omslag, dat 
thans ieder boek dient te hebben, sinds de Engelsche 
mode zulks wil. Maar dat is nog niet alles. Luistert 
nu bedaard. ()p dit omslag staat ook de symbolieke 
vrouwefiguur, symmetrisch en Stijf, die niemand meer 
zou willen missen, sinds zij tot den goeden toon behoort. 
En dit' alles voor zulk een spotprijs? |a , maar wij 
zijn er nog niet. Op dit omslag, op het fijnste olijf
groene papier gedrukt, vindt men ook een pauw, ge
heel naar den eisch des tijds en nog stijlvoller dan 
die van 1 Ioytcma, die de lezers van de Kroniek in
dertijd ontvingen. Wie nu op dit werk inteekenen, 
krijgen daarenboven op het omslag nog allerlei sym
bolieke voorstellingen, te veel om te noemen en ge
heel geschikt voor allerlei onmiddellijke toepassingen. 

Spoedt u dus naar Cohen, te Arnhem en te Nij
megen, en teekent in op dit wonder-werk; let wel, 
voor /'10 ontvangt u: 1". honderd winkelpui-ontwerpen 
en 2". een olijfgroen omslag, met allerlei symboliek, 
geheel voor dadelijk gebruik gereed. 

Doch, het is ons doel niet, om reclame te maken 
voor een firma, die zich in deze kunst meesteresse 
getoond heeeft. Wij wilden alleen maar het een en 
ander opmerken over winkelpuien in het algemeen. 

De moderne winkelpui is een echt kind onzes tijds; 
of zij ook een mooi kind is, zouden wij niet bevesti
gend durven beantwoorden. Tot omstreeks 1840 was 
een winkelpui niets anders dan een onderdeel van een 
gevel, dat weinig of niet versierd werd en tot geen 
bijzondere architectuur aanleiding gaf. 

Van de winkelfronten der middeleeuwen willen wij 
niet spreken; wat daarvan overbleef, is te gering, 
dan dat men daar, zonder met de fantasie van een 
Viollet-le-Duc begaafd te zijn, conclusion uit zou 
kunnen trekken. 

De zestiende eeuw brengt ons oj) zekerder terrein. 
De afbeeldingen, zoo op schilderijen als op prenten , 
doen ons zien, dat de winkelpuien toen niets meer 
waren dan steenen of houten raamwerken, welker ver
siering in niets anders bestond dan een enkel kraag-
steentje of iets dergelijks, liet huis te Edam aan den 
1 >ani (welks pui, het zij tusschen twee haakjes ge
zegd. op bedroevende manier gerestaureerd werd) 
geeft van deze behandeling nog een goed voorbeeld. 

Geen pui was er destijds zonder luifel; voor de 
versiering werd door het uithangteeken gezorgd. De 
waren, die te koop geboden werden, moesten voor 
zichzelf spreken; de pui behoefde, door haar opschik , 
de klanten niet te lokken. 

Zoo bleef het de geheele 17e eeuw door. Gij k nt 
er de prentwerken van die periode, vooral zoo tal
rijk waar zij Amsterdam afbeelden, op naslaan. Zelfs 
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de weelderigste ontwerpen van het eerste vierdedeel 
dier eeuw hebben toch nog de eenvoudige puien van 
vroeger. 

Dc achttiende eeuw, die hier-te-lande de stijlen 
der drie Fransche Lodewijken huldigde, was voor 
versiering niet bang. Maar hoe mild zij die ook over 
sommige gevels strooide, bij winkelpuien beperkte zij 
zich tot een enkele kuif, tot een enkel grillig doorlijnd 
snijraam. In haar lateren tijd schiep zij die huiselijke, 
rond over de straat uitstekende winkelkasten, zooals 
er, toen wij jong waren, nog vrij talrijk bestonden, 
eer zij voor mode en bouwverordeningen moesten 
wijken. 

De Fransche tijd en de regeering van Koning Willem 
I kenmerken zich niet, door veranderingen van be
teekenis , in de architectuur der winkelpuien. 

De hedendaagsche pui wordt geboren omstreeks 
1840, tegelijk met de opkomende manufacturen-win-
kels. Aanvankelijk nog schuchter, worden de puien met 
versierselen, aan Schinkel of Romantiek ontleend, 
getooid, en behandeld als „ein Ding an undfürsich." 

De moderne concurrentie ziet tevens het levenslicht; 
de pui komt in dienst der reclame De winkel van 
Sinkel wordt bezongen op een air uit Rossini's Bar
bier dc Seville. Het zijn niet meer de waren, die de 
klanten lokken , maar de omgevingen , waarin zij worden 
uitgestald. Sinds 1850 begint een wedloop in winkel-
verbouwingen. Sommige winkeliers stellen zich tevreden 
met zulke versierselen, als de timmermansbaas uitzijn 
mouw weet te schudden. Anderen wenden zich tot de 
nog dun gezaaide architecten en verwachten heil van 
dier vindingrijkheid. 

Ken wandeling door de hoofdstraten van .Amsterdam 
doet ons de metamorphosen der winkelpui-architectuur 
aanschouwen. .Maar ons nageslacht zal dit historisch 
overzicht moeten missen, want zoo duurzaam als de 
puien van voor 1840 waren, zoo ephemeer zijn zij 
tegenwoordig. 

De concurrentie brengt thans mede, dat voor een 
winkelpui, die een jaar of twintig oud is, gedurende 
een maand of wat een schutting wordt gezet, waaruit, 
als zij op een goeden dag verdwenen is, dc pui ver
jongd en met al wat de mode wil, versierd, te voor
schijn komt. 

Om de architectuur, boven de pui aanwezig, be
kommert men zich in den regel volstrekt niet. Slechts 
in enkele gevallen is die in de verjongingskuur be
grepen ; het gevolgde bouwsysteem verschilt echter 
ook dan van dat onzer voorvaderen. Besteedden die-
hun meeste zorg aan den bovengevel, en lieten zij de 
pui eenvoudig, onze architecten doen anders, en hoe
veel moois zij ook van boven maken, zij zorgen toch 
dat beneden nog meer sieraden komen. 

In het laatste zestal jaren heeft de zucht om zooveel 
mogelijk de winkelpuien te orneeren , in ons land haar 
toppunt bereikt. Vooral te Amsterdam zijn de jongere 
architecten de grenzen van het mogelijke nabijgekomen. 
Alle motieven, die de zestiende-eeuwsche Gothiek of 
Renaissance kon bieden, zijn verbruikt; al wat bak
steen, zandsteen, graniet, brons, eikenhout, teak
hout, g lasmozaïek , smeedkunst, beeldhouwkunst aan 
effect konden opleveren , heeft men te zien gekregen. 
Het is niet wel doenlijk verder te gaan. 

Reactie treedt dan ook in; van het overladene gaat 
men nu plotseling over naar gewilde soberheid. Reeds 
zag men witgepleisterde gevels, met onderpuien van 
hardsteen . op sommige punten der hoofdstad verrijzen 

De geschiedenis herhaalt zich; op den Rococo-stijl 
volgde de strenge Louis XVI-trant, later de nog 
strengere Kmpire-manier. 

Wij begroeten de hedendaagsche winkelpui-reactie 
met vreugde, maar onze blijdschap zou nog grooter 
zijn, indien, wat van de nieuwe richting te zien valt, 
ons niet met de vrees vervulde, dat men bezig is van 
het eene uiterste in het andere te vervallen. 

Wij hebben hierbij minder het oog op de puien als 
eigenlijke winkelomgevingen beschouwd, dan wel op 
de gevels, die zich daarboven bevinden. Immers, wat 
ook de winkeliers zich voorstellen mogen , het koopend 
publiek gaat daar, waar het meent, de beste waar 
voor het minste geld te zullen ontvangen; een nieuwe 
winkelpui, hoe kostbaar en weelderig ook, trekt slechts 
een paar dagen de aandacht van de voorbijgangers 
en wordt daarna door niemand aangezien. Daarom 
vinden wij het verstandig, dat men, in het vervolg, 
weer meer gaat rekenen op het effect der uitgestalde 
waren, dan op de omlijsting, waarin zij gevat zijn. 

Maar met de gevels, boven dc eigenlijke winkel-
verdieping, is het wat anders. Werd daaraan vroeger 
nu eens tc weinig, dan weer te veel aandacht door 
den ontwerper besteed, het kan toch niet ontkend 
worden, dat het laatste tiental jaren er zag ver
rijzen, die van een niet onbehaaglijk effect waren. 
\ u dreigt de vereenvoudigings-manie, die minder over
laden puien zal brengen , ons met daarboven geplaatste 
gevels, die te saai n.) droog zijn, om in een Hollandsch 
stadsgezicht te passen. 

Dat men in de nauwe straten, die in onze oude 
steden de gezochtste winkelstanden zijn, zich als ar
chitect geen illusien maakt van de te bereiken gevel-
effecten , getuigt van gezond verstand. Wij willen het 
dan ook niet misprijzen indien daar de gevels boven 
de puien in hun ouden toestand gelaten werden, of, 
bij vernieuwing, slechts utiliteits-vormen kregen. In
tegendeel , wij zijn van meening, dat de bouwmees
ters , die daar den hoorn huns overvlocds leegstort-
ten, zeer dwaas hebben gehandeld. 

Doch nu doet zich het eigenaardig verschijnsel voor, 
dat de gevels, die aan de bovengenoemde reactie 
tegen den vroegeren bouwtrant het aanzijn danken, 
niet gevonden worden aan nauwe winkelstraten, maar 
op punten, uitnemend geschikt om een architectuur-
werk tot zijn recht te doen komen. Vindt dit navolging 
(en bij de eigenaardigheden die wij van onze door 
Darwin aan het licht gebrachte oudste familie erfden 
is daar geen twijfel aan) dan staat het te vreezen, 
dat vele onzer aardigste stadsgezichten door dit toe
geven aan een modegril voor gojd bedorven worden. 
Want het is haast niet aan te nemen, dat wij het te 
Amsterdam gegeven voorbeeld, waar een gevel die 
pas vijf jaar stond, werd gesloopt, om voor een ande
ren , naar tien tegenwoordigen smaak, plaats te maken, 
dikwijls zullen zien volgen. Het veranderen van een 
winkelpui kost al heel wat, doch het vernieuwen van 
een geheelen gevel is nog veel duurder. 

Aan den loop der dingen is het niet mogelijk iets 
te veranderen. Zelfs de heeren Cohen met hun wonder-
aanbod van winkelpuien zullen geen nocmenswaar-
digen invloed op onze architectuur uitoefenen. Hun 
verzameling, die beschouwd kan worden als een oogst 
uit het tijdperk, dat achter ons ligt, zal wel sommige 
tweede-rangs bouwers aan modellen helpen, maar zal 
de mode niet veranderen. 

En de mode is eenvoud, juist zooals dit bij de dames 
het geval is, die nu eens hun kleed met allerlei ver
sierselen , die te bedenken zijn, opschikken, om een 
volgend seizoen, als dit uit Parijs zoo bevolen wordt, 
alle garneering te laten vervallen De verzameling der 
heeren Cohen is daarom te vergelijken bij een bloem
lezing uit de tien laatste jaargangen der Gracieust of 
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van welk ander modejournaal dan ook. Slechts is het 
onderscheid, dat geen dame een dergelijken bundel zou 
koopen, terwijl de bouwkundigen, voor hun vak, er 
gretig de handen naar uitstrekken. 

Wie handelt nu het verstandigst? 

N O G E E N S A M E R I K A A N S C H K B O U W K U N S T . 

In een vorig artikel werd de opmerking gemaakt, 
dat New-Vork niet de meest geschikte plaats is om 
de nieuwste Amerikaansche bouwkunst in haar streven 
tc leeren kennen. Terecht werd medegedeeld dat het 
veelmeer in het westen is, dat men den Amerikaan-
schen stijl kan vinden. 

Onder de steden van het westen is Chicago wel de 
aanzienlijkste en haar architectuur is vooral daarom 
meer up to date dan elders, omdat, zooals men weet, 
de geheele stad nog niet zoo lang geleden door brand 
verwoest werd. 

Het meest wordt de aandacht van den vreemdeling 
getrokken door de „hemelkrabbers", de reusachtige 
gebouwen , die een der eigenaardigheden van Chicago 
zijn. Ik begin daarom met hen mijne beschouwingen, 
omdat zij ongetwijfeld de meest in het oog vallende 
architectuurscheppingen zij n. 

Over het algemeen kan men zeggen dat vele huizen 
van dergelijke afmetingen meer ingenieurs-werk dan 
staaltjes van bouwkunst (als de nadruk op het artis
tieke gelegd wordt) mogen heeten. Op mij althans 
maakten sommigen den indruk van door ingenieurs 
ontworpen te zijn, zoo weinig was, over het alge
meen , aan de eischen der schoonheid recht gedaan. 
Misschien het leelijkste van allen is het Monadnock 
Building, dat door Jackson-, Dearborn- en Van Buren-
streets wordt ingesloten. Hier is de speculatiebouw, 
zooais die ten onzent gebruikelijk is, nog verre over
troffen. Muren met gaten, ziedaar alles, en hoe ver
velend dit is bij een gebouw van 16 verdiepingen 
van vrijwel gelijke hoogte Iaat zich begrijpen. Geen 
kroonlijst, geen cordonlijstcn, geen pilasters, geen 
versierselen, hoe ook genaamd. I Iet eenige ornement 
is een ijzeren brandladder, die, van boven het platte 
dak, bijna tot aan de straat reikt. Men wordt al 
duizelig als men er aan denkt, dat iemand langs zulk 
een ladder naar beneden zou moeten klimmen. 

Eenigszins beter is het Venetian Building , dat aan 
Washington-street, tusschen State-street en Wabash 
Avenue gelegen, „slechts" dertien verdiepingen bezit. 
Maar ofschoon hier de benedenste verdiepingen in een 
basement, de bovenste in een reusachtig attiek zijn 
samengevat en een kroonlijst van flinke afmetingen 
aan het geheel een behoorlijke afsluiting geeft, de 
klip der eentonigheid is volstrekt niet vermeden. De 
bouwmeester van het daarnaast gelegen Columbus 
Memorial Building, een der nieuwste gebouwen van 
Chicago, heeft dit blijkbaar ook gedacht, maar de 
middelen, die hij gebruikte, om het euvel te ver
helpen , kunnen niet in allen deele doeltreffend ge
noemd worden. Dat, boven de vijfde verdieping, door 
een lijst van beteekenis wat afwisseling is teweeg
gebracht , maakt een goed effect, maar dat de gevels 
boven de kroonlijst, die boven de twaalfde verdieping 
omloopt, in een soort van (Jueen-Ann topgevels over
gaan , die door weinig smaakvolle torens zijn geflan
keerd, bederft den indruk van het gebouw ten eenen-
male. 

Gewilde soberheid spreekt uit verschillende andere 
der hooge gebouwen van Chicago. Een voorbeeld is 
het I.ees Building, aan Fifth Avenue, waar alle orne
ment vermeden is, en slechts een paar lijsten en forschc 
pijlerarcaden dienen, 0111 afwisseling te geven. Ofschoon 

dit gebouw een hoekhuis is, heeft men, zeker om 
spaarzaam te zijn, den gevel in de smalste straat zonder 
lijsten of wat dan ook gemaakt, waarschijnlijk hopende, 
dat die gevel wel door een ander hoog gebouw een
maal aan het oog onttrokken zal worden. 

In denzelfden geest is het Rand-Mac-Nally Building 
in Adamsstreet. Eigenaardig mag het heeten, dat hier 
de brandladders in werkelijkheid als versieringsmotief 
gebruikt zijn. Men heeft ze namelijk, aan de eind-
risaliten, telkens twee aan twee rechthoekig op den 
gevel geplaatst, en ze op iedere verdieping door een 
balkon verbonden, zoodat een soort van open erkers 
gevormd wordt. Hoe van deze brandladders ooit 
iemand af zal kunnen komen, schijnt een raadsel. 
Dat men overal deze veiligheidsinrichtingen ziet is 
zeker, althans voor de bewoners, geruststellend. Wel 
zijn al de gebouwen, die ik tot dusverre besprak, 
zoogenaamd brandvrij gebouwd, doch het is door de 
ondervinding genoegzaam bewezen, dat deze brand
vrijheid slechts zeer betrekkelijk genoemd mag worden. 
Vooral de kokers, waarin de lifts zich bewegen, die 
in gebouwen als deze niet gemist kunnen worden, 
kunnen aan een uitgebroken brand een grooten omvang 
geven. 

Wat een brand in zulk een gebouw heeft te be-
teekenen, is voor een jaar of drie gebleken, toen de 
Athletic association Buildings, aan Michigan Avenue, 
door vuur verwoest werden, juist vóór zij in gebruik 
genomen zouden worden. Alles brandde toen schoon 
uit, doch de muren werden slechts weinig beschadigd, 
zoodat het mogelijk was ze weder te gebruiken. Op 
het oogenblik dat de brand ontdekt werd, was er 
niemand in het gebouw, de werklieden hadden het 
pas kort geleden verlaten en het schijnt dat kwaad
willigheid van enkelen hunner het onheil veroorzaakte. 
Het gebouw, dat „maar" dertien verdiepingen heeft, 
is ingericht met een weelde en een comfort, waarover 
de Hollandsche gymnasten verbaasd zouden staan. 
Van buiten vertoont het de motieven. . . . van een 
Venetiaansch paleis uit de 1 je eeuw. Maar deze pa
leizen zijn zoo hoog niet en daarom heeft de bouw
meester zich veroorloofd , twee gevels uit de stad der 
Lagunen boven elkander te plaatsen en de ruimte, 
die dan nog overschoot, te vullen met een reusachtige 
kroonlijst en een attiek daarboven. dat nog eens de 
hoogte heeft van twee verdiepingen. 

liet volgen van een dergelijken historischen stijl is 
echter tegenwoordig bij de Amerikaansche bouwmees
ters een uitzondering. Zij maken maar zelden gebruik 
van de motieven uit Oud-Europa. Integendeel ziet men 
reeds nu en dan aan de oostzijde van den Atlantischen 
Oceaan den bouwtrant volgen, die in Amerika op 
het oogenblik gebruikelijk is. Toen ik laatst het So-
phiaplein te Amsterdam passeerde, dacht ik aan den 
hoek van Marketstreet en Van Burenstreet te Chicago. 
Het huis dat daar staat heeft „maar" zeven verdie-
diepingen en behoort dus tot de dwergen onder zijn 
gelijken. Beneden zijn zeer massieve arcades, waar-
tusschen de spiegelruiten van een grooten winkel gevat 
zijn. 1 looger is alles van een groote soberheid; alleen 
een hoektorentje en een bay-window, dat boven de-
pui begint en tot de kroonlijst doorloopt, verlevendigen 
liet silhouet. 

Toch is er verschil tusschen Chicago en Amster
dam. In de stad van het verre westen wordt voor de 
gevels haast uitsluitend gehouwen steen gebruikt, die 
in uitstekende qualiteiten en tegen betrekkelijk lagen 
prijs te krijgen is. Gebakken steen daarentegen, of
schoon die ook wel gemaakt wordt en dat op een 
wijze die onovertreffelijk mag heeten, is zeer duur. 
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De afwisseling van gebakken cn gehouwen steen, die 
ons Nederlanders al van ouds zoo lief is, behoort 
dan ook te Chicago tot de zeldzaamheden. Wel is 
soms, door liet bezigen van verschillend getinte ge
houwen steen naar afwisseling gestreefd, doch het op 
deze wijze verkregen contrast is tc onbeduidend, dan 
dat het tot het effect veel zou kunnen bijbrengen. 

Tot de wonderen van Chicago, waarop ieder Ameri
kaan trotsch is, behoort het Auditorium Building, met 
zijn annexe, aan Michigan Avenue en Congress street 
gelegen. Ik zal geen beschrijving geven van dit reus
achtig gebouw, dat hotel, theater, concertzaal en nog 
veel meer in zich bevat. Ook van het inwendige der 
gebouwen zal ik niet spreken, omdat ik na hetgeen 
reeds daaromtrent in uw blad werd opgemerkt, in 
herhalingen zou vervallen. Ik bepaal er mij dus toe 
iets omtrent de wijze, waarop de gevels van dit ge
bouw behandeld zijn, mede te deelen. Op het eerste 
gezicht schijnt het, alsof de bouwmeester zijn inspiratie 
gehaald heeft bij de 15e-eeu\vsche Italiaansche pa
leizen , in het bijzonder het Palazzo Pitti. Tot dien 
„Florentijnschen" indruk, als ik het zoo eens noemen 
mag, draagt vooral bij het gebruikte rustiekwerk, 
dat de drie onderste verdiepingen tot een soubasement 
voor het geheel maakt. Maar bij nadere beschouwing 
blijkt het toch dat er een groot verschil is tusschen 
de Italiaansche en de Amerikaansche opvatting. Dit 
springt reeds aanstonds in het oog bij de ingangen, 
die door halfeirkelbogen gesloten zijn, wier geboorte 
nauwelijks twee meter boven de straat ligt, ofschoon 
hunne wijdte zeker zeven nieter bedraagt. De recht
standen komen op deze wijze haast niet in het oog, 
en het schijnt of de boog reeds op den grond begint. 
Deze soort van bogen zijn te Chicago zeer populair. 
Hun vorm wijkt af, van wat men in Europa gewend 
is; zij geven echter wel den indruk van sohede monu- 1 

mentaliteit. Niet minder karakteristiek is de loggia, 
welke zich boven de bogen, aan de zijde van de 
Avenue, bevindt. Vier consoles van zeker een meter j 
breed, hoogst eenvoudig geprofileerd, dragen haar. 
Dc zuilen op deze consoles rustend , hebben niets dan 
een vierkante plaat, zonder echinus of iets dergelijks 
tot kapiteel. Zij dragen een vierkante dekplaat, die 
in een eenvoudige sima eindigt. 

Men ziet, alles is van een eenvoud, die aan primi
tieve kunst doet denken. Maar bij gebouwen, zoo 
reusachtig als het Auditorium, moet men meer door 
de groote massa's, dan door de fijne details het oog 
van den beschouwer treffen. 

De architectuur van het bovendeel der gevels schijnt 
mij niet zoo gelukkig, als die van het basement. Vier 
verdiepingen zijn saamgevat in rondboog-arcades, waar
boven drie anderen, eenigszins als attiek opgevat, zich 
verheffen. De kroonlijst is van al te weinig beteekenis | 
en dit geeft aan het gebouw iets stomps, waartoe 
vooral ook het ontbreken van cordonlijsten bijdraagt. 
Een toren, naar de Noord-Italiaansche gevolgd, rijst I 
uit den gevel in Congress street. 

De annexe vertoont een soortgelijk systeem als het i 
Auditorium zelf De ingang met de loggia daarboven 1 

is hier echter minder effectvol, wat voornamelijk door 
de geringere breedte-afmetingen veroorzaakt wordt. De 
traveeën onder de gevelarcades zijn allen met bay-
windows gevuld, die ongetwijfeld den logeergasten ! 
een fraai uitzicht geven, doch die aan de rust van het 
geheel veel afbreuk doen, zooals een vergelijking met 
het Auditorium zelf kan leeren. 

Deze bay-windows worden voor een hedendaagsch 
\merikaanseli hotel als iets onmisbaars beschouwd; 

voor het architectonisch effect zijn zij echter al heel 

ongunstig; men kan dit aan het hotel Mctropole 
(Michigan Avenue, hoek Twenty-third street) maar 
vooral aan het Great Northern hotel (Jacksonstreet) 
zien. Iedere travee heeft hier een erker, opgaande van 
boven de pui over een hoogte van veertien ver
diepingen ! Men denke zich elf dergelijke erkers naast 
elkander, allen precies hetzelfde, allen met schuiframen 
van gelijke afmetingen, allen zonder het minste lijst
werk en men begrijpt, hoe fraai dit staat. Maar de 
bay-window- of erker-manie bepaalt zich al niet meer 
tot de hotels; ook op kantoorgebouwen is zij reeds 
overgeslagen. Staaltjes daarvan zijn het Ashland buil
ding , Randolph street, met zeventien verdiepingen , 
en het Tacoma building, met twaalf. 

Erkers spelen ook een groote rol aan het gebouw, 
als the Masonic Temple bekend, cn dat niet minder 
kolossaal is dan het Auditorium. Het is hier vooral 
de hoogte, die de verbazing van den beschouwer 
gaande maakt. Er zijn toch niet minder dan negentien 
verdiepingen, en daarboven komt dan, wat bij ge
bouwen als dit een zeldzaamheid is, nog een hoog 
dak, zoodat het geheel hooger is dan de meeste torens 
van Nederland. 

De erkers kunnen dit gebouw niet redden van het 
verwijt, dat het wanhopig eentonig is. De pui, met 
haar rustiekwerk, hoe verdienstelijk op zichzelf ook, 
schijnt voor de zeventien verdiepingen, die zich daar
boven opstapelen, veel te nietig. Alle ramen haast 
zijn gelijk en gelijkvormig, terwijl al wat op cordon-
lijsten lijkt, is vermeden. Het kan niet ontkend wor
den, dat het ordonneereen van gevels met zooveel 
verdiepingen als deze een moeilijk werk is; dat er 
echter wat beters van te maken is dan hier, zullen 
wij aanstonds zien. 

Welk een kolossus de Masonic Temple is, kan men 
het beste waarnemen op eenigen afstand, in Randolph-
street b.v., ongeveer op de hoogte van het Schiller-
theater. Zelfs huizen van tien verdiepingen lijken er 
dan niets bij. 

Van minder groote atmetingen, doch uit een artis
tiek oogpunt meer geslaagd, is the Woman's temple, op 
den hoek van Delasalle en Monroe-street. Hier telde 
ik maai elf verdiepingen. Een eigenaardigheid van dit 
bouwwerk is, dat in den langsten gevel ecu zeer aan
zienlijke terugsprong is gemaakt, waardoor wel een 
deel van het bouwterrein is opgeofferd, doch een veel 
schilderachtiger aanzien is bereikt dan bij de tot dusver 
besproken gebouwen, die allen een volkomen prisma-
tischen vorm vertoonen. lot het pittoreske van het 
geheel draagt ook veel bij het hooge dak, met groote 
en kleine dakvensters bezet en dc erkers, die, op de 
hoeken als ronde torens uitstekend, hunne afzonder
lijke bekappingen hebben. 

Was bij de gebouwen, die wij tot dusverre be
spraken, van beeldhouwwerk geen gebruik gemaakt, 
hier loopt boven de vensters der negende verdieping 
eene fries, die met ornement aan het primitief Ro
maansche herinnerend, versierd is. Ik zal later ge
legenheid hebben over het karakter van dit Ameri
kaansche ornement in meer bijzonderheden te treden. 

Als een zuivere utiliteitsbouw opgevat, is het magazijn 
van Siegel Cooper & Co., dat zeker niet ten onrechte 
Mammoth Retail Store gedoopt is. Op de verschillende 
verdiepingen is te zamen een oppervlak van 8 hectaren. 
Dc ijzerconstructie, die bij alle groote gebouwen van 
den laatsten tijd voorkomt, en die bij de bouwwerken, 
die wij vroeger zagen, door steen aan het oog ont
trokken werd, is hier grootendeels aan de gevels in 
het gezicht gebleven. Slechts zijn, van afstand tot 
afstand, pijlers van gehouwen steen tusschen het ijzeren 
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geraamte ingeschoven. Maar tegenover het vele ijzer 
en glas zinken deze pijlers als het ware in het niet. 
Naar architectuur, in den zin zooals die in Europa 
gebruikelijk is, hebben de bouwmeesters niet gestreefd. 
Zelfs geen kroonlijst van eenige beteekenis is te vinden. 
In het gebouw is zoowat van alles te krijgen; liften 
voeren de bezoekers naar de verschillende verdiepingen. 
Recreatiezalen zijn voor de ontvangst van heeren en 
dames bereid; in een daarvan klatert een fontein en 
doet een orchestrion de Yankee-melodieën en andere 
populaire stukken hooren. 

(Wordt vervolgd) 

V A R I A . 
ONTGRAVINGEN TE POMPEjI. 

— Sedert 1863 zijn de ontgravingen te Pompeji 
geleid door Signor Eiorelli. Rerekend is dat de opper
vlakte van de stad, of juister de overblijfselen daarvan, 
1)62,000 M - . beslaat; van deze zijn ongeveer 264,424, 
dus ± V.-. ontgraven en te voorschijn gebracht. 

In [uli 1875 had een zeer eigenaardige vondst 
plaats, nl. de kasboeken van een Pompejaanschen 
bankier. De gevonden doos bevatte 132 belangrijke 
stukken. Deze vondst is daarom zoo belangwekkend, 
wijl gedurende al den tijd (meer dan een eeuw) dat 
men bezig is niet de ontgravingen, men nooit 't geluk 
had boeken, handschriften of archiefstukken te vinden. 
Wat betreft dc inscripties op muren enz., hierover is 
al veel belangrijks geopenbaard, maar de grappen 
hier en daar op de muren geschreven, zijn dikwert 
te „schuin" om herhaald te worden en geven een vrij 
goed beeld van de zeilen der vroegere bewoners. 

H E T PALOS VAN TRAJANUS. 
— Het paleis van Trajanus te Ostia is door toeval 

ontdekt. Een werkman, die een das achtervolgde, 
zag dat het dier in een opening kroop en stiet zijn 
stok daarin 0111 het dier te bereiken. Weldra bemerkte 
hij dat de opening gemakkelijk grooter gemaakt kon 
worden en nadat eenige steenbrokken verwijderd 
waren, kreeg hij 't gezicht op een groote zaal. Deze 
voerde hem naar een andere zaal en een reeks ver
trekken. De ontgravingen hadden oorsponkelijk plaats 
onder leiding van Prins Torlonia, aan wien de grond 
behoort. maar daarbij werd, jamnier genoeg, alleen 
naar kunstvoorwerpen gezocht en na een haastig en 
oppervlakkig onderzoek, werd de ruïne spoedig verlaten. 

Met de jaren kwam echter meer te voorschijn. 
Signor Lanciani, wien het als een groote gunst 

veroorloofd was deze ruimte te zien, geeft eene be
schrijving van baden, tempels, prachtige halls, een 
klein theater en een zeer omvangrijk voorportaal mtt 
pilaren, waaraan dc naam ontleend is, dien het volk 
aan dit gebouw gaf: „Palazzo delle Cento Colonne." 

W E K KSTAKINI ;EN. 
— Wij zien dat de scheepsbouwers in Glasgow aan 

de Clyde, zich beklagen dat ai de bestellingen voor 
de nieuwe kruisers naar het noorden van Engeland 
gaan en dat men Schotland, dat tot nog toe het 
leeuwendeel had, ditmaal voorbijgaat. De reden daar
van ligt voor de hand. Wanneer zij, die bestellingen 
hebben, gaan, waar zij weten dat hun opdracht met 
stiptheid en zonder oponthoud volbracht wordt, dan 
is dit alleszins te billijken. 

Hij het werkvolk met zijn telkens wederkeerende 
werkstakingen, ligt de schuld. Opnieuw hebben zij bij 
stemming uitgemaakt, dat zij wederom zullen staken, 
wanneer geen loonsverhooging toegestaan wordt. 

In deze omstandigheid ligt het voor de hand dat 

de Engelsche Regeering noch particulieren lust hebben 
het einde van den strijd af te wachten en is 't natuur
lijk dat de bestellingen Glasgow en Schotland verlaten 
cn overgebracht worden naar het noorden van Engeland. 

VEBEENIGING „DE FKIESCHE BOUWKRING" 
TE L E E U W A R D E N . 

Vergadering van Donderdag 2 6 Maait 1 8 9 6 . 
Hij bet openen vnn (le vergadering riep do Voorzitter, de hoer 

W. C. de (iroot, een «oord van welkom toe aan de aanwezige 
nieuwe leden, waarna dc notulen werden gelezen en vastgesteld; 
een vijftal nieuwe leden werd na ballotage aangenomen. 

De Voorzitter maakte melding van de ontvangst van het 
programma voor de nationale prijsvriing voor een burgerwoonbnia, 
uitgeschreven door de Vereeniging tot bevordering van Houwkunst 
te Groningen cn stelde daarna de bespreking aan de orde over do 
weniohelgkheid vnn bet oprichten van arbeidsraden hicr-tcr-stedc, 
en zulks naar aanleiding vnn de in de voorgaande vergadering 
gebonden lezing vnn deu heer Jansnia, waaromtrent wegens het 
vergevorderde uur en de belangrijkheid van het onderwerp geone 
conclusie genomen was. 

De Voorzitter deelde mede, dat het Hestuur omtrent deze zaak 
de grootst mogelijke publiciteit noodig oordeelde, dat bet daarbij 
behoefte had aan' de medewerking van vereenigingen op het gebied 
van nijverheid en dat eenige personen, die daaromtrent officieus 
waren geraadpleegd, hunne adhesie betuigd hadden, reden waarom 
het Hestuur het voorstel deed nadere besprekingen te houden met 
de besturen van verschillende vereenigingen iu ruimen ziu genomen, 
opdat zooveel mogelijk alle vakken in deze raden vertegenwoordigd 
zouden zijn. Desgevraagd gut' de heer Junsma te kennen, dat 
het hem nnnoodig voorkomt nader in details te treden, ook om 
reden de notulen zeer uitvoerig zijn en dut het hem genoegen 
doet, dat de Vereeniging de oprichting vnn raden wil steunen. 

Na eene zeer geanimeerde discussie, werd het voorstel van het 
Hestuur, om zich eerst met de Verecniging .Nijverheid" alhier in 
contact te stellen, aangenomen. 

In de pauze, die nu volgde, bezichtigden de leden een belang
rijke collectie plaatwerken, betrekking hebbende op bet Paleis 
vun Justitie te Brussel en afgestaan door deu secretaris. 

Na de pauze deed de Voorzitter eeuige mededeehngen omtreut 
bouteemeut. Spreker begon met erop te wijzen, dut. waar men in 
een tyd leeft, waarin de uitvindingen zich als het ware opeen
stapelen, men er niet altyil geloof aan moet schenken, want velen 
zaken is muur een kortstondig bestaan beschoren. Ook op het 
gebied der dakbedekking zijn vele materialen in deu handel ge
bracht, waaronder het houtcemeut. Waar echter vele kwamen 
en verdwenen, heelt het houtccment burgerrecht verkregen. Keeds 
meer dun vijftig jaren is hot bekend eu in dc meeste landen van 
Europa toegepast. Het bleek een deugdelijk bedekking-materiaal 
te zijn. Vau het echte houtccment is de uitvinder de heer Carl 
Samuel Hacusler te Hirsehberg, in SileziS, en tot nog toe is het 
nooit juist nagemaakt, trots alle scheikundige onderzoekingen. 
Wel lieeft men dit beproefd, maar, waar de ware Hneuslersehe 
houtcemeut taai blijft, openbaren zich hij andere soorten na eenige 
jareu scheuren. Vervolgens besprak de beer De Groot boe men 
'de bedekking iu verschillende lagen pupier en cement aanbrengt 
wnarup lagen zand eu grint, eu noemde hjj de verschillende eigen-
schappen ervan, b. v. dat het taai blijft, water- en luchtdicht 
is, liet buis vnn buiten tegen brandgevaar beschut, geeu geraas 
geeft bij bugel en regen, 's zomers minder warme zolders geeft 
enz. Verder kau men deze daken vour tuinen inrichten. Spreker 
had zelf deze bedekking op enkele daken uungebracht en is van 
haar deugdelijkheid overtuigd. Hij behandelde daarna het gebruik 
ervan voor kelders en bruggen. Vertegenwoordigers voor Neder
land van het echte llucuslcrschc houtccment zijn de heeren .1. A . 
Smits en Zn. te Amsterdam, en agent voor Friesland is de tinna 
Gebr. Hekker tc Leeuwarden. Spreker toonde eeuige stalen van 
het te gebruiken pupier en cement. 

Eeuige vragen werden door onderscheidene leden omtrent dit 
cement gedaan en enkele opmerkingen gemaakt, b.v. door den 
heer Faber, dut bij het wel beeft gebruikt, en met goed gevolg, 
voor roctplekketi 111 muren. De oudervoorzitter, de beer Njjdam, 
meende Uo tolk vun allen te zijn als bij den heer De Üruot be
dankte voor diens duidelijke mededeelingen. 

Ter bezichtiging was nog gesteld een diploma, voorde Verecni
ging geteckend door den heer Faber, waarvoor hem door den 
Voorzitter werd dankgezegd. Na een woord van dunk aau den 
seereturis voor zjjne inzending platen, sloot de Voorzitter deze 
laatste wintervergadering. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Vergadering van Donderdag '2b Maart 1896. 
ln deze bijeenkomst hield de heer E. voa Sober, conservator 

vuu het Kuiistnjjverheidsmuseuni te Haarlem, eene voordracht, 
getiteld: ,Archeologische studiëu over den tempel van Salomo". 

Wij Westerlingen, zeide spr., stellen zeer veel belang in de 
oude bouwwerken uit het Oosten. Door deu hutelijkon tegenstand 
iler iluhomeilauen zjjn de gegevens hiorointrent nog vaag en is 
er weinig met zekerheid te bepalen. Hierdoor heeft men vele 
verkeerde voorstellingen vun deu tempel van Salomo gegeven, 
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zelf» wel in do Kcnnissanee- en Lodewjjk-XI V-atijlen. Gelukkig 
worden de begrippen tegenwoordig heter. 

Vervolgens weet «preker op het zwervend verleden der Israëlieten 
ou hun onbekwaamheid als bouwmeesters, zoodat deze tempel
bouw moest uitgevoerd worden door afgevaardigden van Hiram, 
koning van Tyrol, Ook de Fcnicicrs hebben een groote rol gespeeld 
bü den bouw van den Tempel van Salomo. Zjj waren de over
brengers der Egyptische kunst naar Jeruzalem. 

Daarna verplaatste spreker ons naar bet Jeruzalem van vroeger 
en van heden, waarvan een aanwezig plaatwerk het panorama te 
zien gaf. Voorwaar een groot contrast! Toen een stad, door
sneden met en omringd iloor diepe dalen, thans een zacht op-
loopendc glooiing, waartegen de stad is gebouwd. 

In het midden bevindt zich een plateau, waar zich vroeger 
bevond de zoogenaamde zwarto rotH. Om dit plateau te verkrijgen. 
werd deze rots geslecht, en de ophoogingen werden verkregen 
door het maken van groote gewelven. Deze werden door de kruis
vaarders gebruikt voor stalling hunner paarden. Thans zijn de 
ringen nog aunwezig. Op deze plants moet de tempel hebben 
gestaan. Drie malen verwoest, werd hij telkens herbouwd. De 
overblijfselen verdwenen in do dalen en ravijnen, en zoo ontstond 
de tegenwoordige toestand. 

Vervolgens gaf spreker een beschrijving van den tempel, zooals 
deze waarschijnlijk is geweest. 

Hij beschreef het huis, vervaardigd vnn cederhout, waar men 
zich gereed maakte voor den optocht naar 't paleis des konings. 
Op dc bovenzalen werden de wapenen geborgen. Vervolgens de 
ontvangzaal, een zuilenhal van ."i0 -80 ellen, de woongebouwen 
met ban serail ot' harem, het eigenlijke paleis, de heilige plaatsen, 
dit alles omringd met de vertrekken voor bedienden, stallen, enz. 

Tevens gat spreker een beschrijving van den in geregelde 
ordonnantie gebouwden tempel, zooals de profeet Kzechiël zich 
dezen heeft voorgesteld. Hij verklaarde achtereenvolgens de ver
schillende hoven en offerplaatsen, het allerheiligste met zyn ark 
des verbonds, alles fraai gedecoreerd met cherubs en pilonen. 

Duidelijk werd aangetoond de inrichting vau de zoogenaamde 
metalen zee. een reusachtig bekken, midden op het plein. Dit 
bekken werd gedragen door 12 in koper gedreven ossen. Het 
werd gevuld door het water der daken, en diende ook tot 
reiniging der slacht- en overplaatsen, die meer hadden van een 
abattoir dan van een heilige plaats. 

Eindelijk nog beschreef spreker het altaar der brandoffers, dat 
waiitseliijnlyk juist op de rots heeft gestaan. 

Zoodrn de ontdekkingen, die volgens de nieuwsbladen door Dr. 
Ueiss in Jeruzalem zijn gedaan. medegedeeld kunnen worden, 
verklaarde de heer Von Mnher zich gaarne bereid ook hierover 
ter gelegener tijd te komen spreken. 

Onder luid applaus besloot de lieer Von Saber deze van ernstige 
archeologische studie getuigende voordracht en met hartelijke be
woordingen betuigde de Voorzitter zijn dank aan den spreker. 

Opnieuw traden zes leden en vier donateurs toe, waarna de 
vergadering gesloteD werd. 

Als kunstbeschouwing circuleerden plaatwerken over Egyptische 
kunst Voorts waren tentoongesteld eene imitatie gebrand glas, 
genaamd .glacier'*, en een nieuw materiaal voor dakbedekking 
genaamd .iluresco." 

vi: i : i : i ;NHiiMi TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN, 

Vergadering van Zaterdag 28 Maart 18!>6. 
Nadat de leden met belangstelling eene groote collectie platen 

uit J'Kmtilntion" bezichtigd hadden, opende de heer Hoekzema 
wegens afwezigheid van den Voorzitter Moolenaar, de vergadering. 
Na voorlezing en goedkeuring der notulen van de beide laatste 
bijeenkomsten, gat de Voorzitter het woord aan den beer lis. 
Ilebingh Door zyno bemiddeling was in do zaal een tentoon
stelling gearrangeerd van pnpïerstiic en stull'stiic van de heeren 
Bennewitz tv Co., uitvoerders der gevelbekleeding van Oud-Holland 
op de Wereldtentoonstelling, te Amsterdam in 1H!I") gehouden. 

De verschillende tinten van de steenen, de oude en bijgewerkte 
voegen, do zandsteen, het ijzerwerk, in één woord, het geheel 
was eene goed geslaagde nabootsing, die op het eerste gezicht 
niet van de werkelijkheid te onderscheiden was. 

Dc heer Ilehingh had zich niet voorgesteld deze tentoonstelling 
nader toe te lichten, daar pupierBtüc wel geen onbekende voor 
de leden zou zijn. Hij bracht alleen in herinnering de lichtheid 
en onbreekbaarheid van dit materiaal, dat gemakkelijk is aan 
te brengen en zeer goed dienen kan voor de vervanging van 
oude lijsten vnn plafonds. 

Na een woord van dank voor deze toelichting, ging de Verga
dering over tot het 3e en laatste punt der agenda: een gezellig 
byeenzijn. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA T E AMSTERDAM. 
Vergadering van lloentdag 1 April löiMi, 

In deze Vergadering werd een groot deel van den avond besteed 
aan het oplossen der qneatie met den heer J . Ii. Leliman, naar 
aanleiding van het weglaten van zyn naam op den kalender als 
Eere-voor/itter van het <ienootschap. Na langdurige besprekingen 
wns bet resultaat, dnt voor het jaar 18!Mï aan de zaak niets meer 
te veranderen valt, doch in het volgende jaar evenals voorheen 
do naam weer zal genoemd worden. 

De heer J . A. van der Kloes uit Delft hield een zeer belang* 
wekkende lezing over „de konteekenen der wyze van ontstaan 
by iiatiiur-teeiieii". toegelicht met een groot aantal monsters. 

In het lokaal waren tentoongesteld^ eenige decoratie werken 
door den heor A . Trautwein. 

De heer A. D. X, van Gendt werd by ballotage met algemeene 
stemmen als lid uungenomon. 

Een drietal onderwerpen voor de prysvragen 1897 werd gekozen 
n.1. „een genootsehapsgebomJ'\ een dotfsstation, en een hrugwaehttrf 
•woning. Hierna werd de vergadering tc U J uren gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
AIIIKKIIN»; AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag 27 .haart 1890. 
Na lezing en goedkeuring van de notulen word een drietal 

leden der Muatschappy tot lid der Afdeeling aangenomen. 
Vervolgens werd door den Voorzitter, den hoef C. B. Posthumus 

Meyjes, medegedeeld, dat op !) April a. s. oene vergadering van 
het Hoofdbestuur met de Voorzitters cn Secretarissen van alle 
Al'deelingen zal worden gehouden. 

Hierna werd het woord verleend ann den heer P. O. van 
Schermbeek, oud-ofh'cier der Genie, directeur der Koninklyke 
Deventer Tapijtfabriek, tot bet houden eener voordracht over de 
vervaardiging en de versiering van tapijten. 

Spreker ving zijne rede aan met erop te wijzen, dat door nn-
sporingen bewezen is, dat er reeds 2000 jaren vóór Christus 
versierde weefsels bestonden en Chaldéa als de bakermat moet 
beschouwd worden van deze kunst, die waarschijnlijk ontleend 
is aan liet tatoeëcreii van bet lichaam. 

In het knrt behandelde spreker de wijze waarop de Perzische 
tapijten in Europa ingang hebben gevonden en tot welke doel
einden zij in Perzië werden gebezigd. In Perzië, het brandpunt 
van deze industrie, geschiedt het weven niet in fabrieken, maar 
door nomaden cn vaste bevolking binnenshuis en meest door 
vrouwen, poolvnujweu genaamd. 

De eigenaardigheden die bij Perzische tapijten voorkomen on 
de voornaamste decoratieve motieven, die veelal van Cliincescheu 
oorsprong zijn. werden uitvoerig besproken De Suracenen in Spanje 
waren de eerste tapytknoopers in Europa en deze kunst werd 
langzamerhand ook in Zuid-Europa (Prankryk) beoefend, terwyl 
ook in Vlaanderen, na dc kruistochten, ten gevolge van de aan
raking met de Saraeeticn. tapijten vervaardigd werden. 

Hierna hesprak de lieer Vnn Schermbeek de tapijtindustrie van 
den tegen woord igen tijd; achtereenvolgens werden dc koeharen 
tapijten, de Seliotsrhe tapijten, de llrusselsehe tapyten, Tapestry, 
Velvet, Axminster en Royal A.xminstcr of Moquette besproken 
en hunne verraardiging door schetsen op het bord verklaard. 
In Deventer wordt voor de fabrikage der t spy ton uitsluitend 
Itetuwsche schapenwol gebezigd. De wo! wordt eerst op bet schaap 
gewassrben en het scheren heel't eeuige da^en later plaats, waarna 
de wol nogmaals gereinigd en vervolgens gesponnen wordt. Na 
het beitsen wordt de wol in houten kuipen geverfd; het pool-
garen uitgespoeld en gedroogd zijnde, kan met het weven een 
aanvang worden gemaakt, hetwelk door vrouwen en meisjes 
geschiedt. 

Spreker trad iu eene vergelijking tusschen de rol, die het tapijt 
bij den Oosterling en bij ons vervult, en gaf als zijne meening 
te kennen, dat het voor de bevrediging' vnn den schoonheidszin 
aanbeveling verdient van Oosterschc patronen gebruik te maken. 

Spreker besloot zijne boeiende rede niet de bewering, dat by 
groote verwachting heeft van tapyten. versierd mot gestvlecrde 
inheemsche planten eu bloemen. 

Alvorens de vergadering te sluiten, betuigde de Voorzitter den 
spreker dank voor zijne belangrijke bijdrage. Op verzoek van 
een der leden gaf de heer Van Schermbeek vergunning de traaic 
collectie teekeningen, tapijtstalen eu monsters nog eenige dagen 
in het maatschappelijk gebouw tentoon te stellen. 

B 1 N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGI:. In cle eerstvolgende vergadering van liet Ko

ninklijk Instituut vnn Ingenieurs, op Dinsdag 14 dezer te houden, 
/uilen drie voordrachten gehouden worden, uls: a. van het lid 
1\ Cnlnnd, betredende den waterstaatstoestand van Friesland. /'. 
vun liet lid A. IInet. over hellende schepraderen, door stoom 
gedreven en c. vun het lid A. Keurenner, over den eleetrischen 
baggermolen volgens I'll. Ilonnu-Varilla. 

— liij Koninklijk besluit is eene commissie ingesteld tot het 
onderzoeken vnn de geschiktheid en de bekwaamheid vnn ben. 
die in aanmerking wenschen te komen bij het benoemen vun 
adjunct-inspecteurs van den arbeid, en zijn tot leden dier com
missie benoemd de heeren: ('. Lely, lid van de Tweede Kumer 
der Staton-Generuol. tevens voorzitter, te 's-Uruvenhuge; .Mr. .1. 
\V. S. A Versteeg, relendaris unn bet departement van water
staat, bundel ca nijverheid, te 's-Gravenhage; II. A. Kavonek, 
F. vnn den Burg en Dr. L. Aronstein, hooglcerarcu aan de Po
lytechnische School te Delft. II, W. E. Struve, inspecteur van 
den arbeid, te Haarlem; Dr. H. F. Kuyper, inspecteur van den 
arbeid, te Breda: A . D. V. V. von Lonen Seis, inspecteur van 
den arbeid, te Zwolle; Dr. R. H. Sultot,directeur van den gemeen
telijken gezondheidsdienst tc Amsterdam, en Mr. J . B. 1'cvrot, 
adjunct-commies nnn het departement vun waterstaat, handel en 
nijverheid, tevens secretnris, tc 's-(iravenhage. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den waterstaat in Xcd.-lndiö is: 
b e n o e m d : tot opzichter le kl.. de witarn. opz. 2o kl. R. A. 

de Boer; tot opz. 2c kl. , de waurn. opz. 3e kl. C. Badart. 
t o e g e v o e g d : aan den chet der 2e waterstautsafd. voor de 

werken en opnemingen dor verbetering van de bcvloeiing door 
de Sindopradju- en Doetainntieleidingen, de opzichter 8e kl. II. t' 
vnn der Veen; voor do werken en opnemingen ter yorbetcring 
dor bovloeiing in hot stroomgebied der Serajoo (Banjoemas), de 
opzichter 8e kl. A . B. C' Kolnius; aan den chef der le water-
Btaatsatd. voor de opnemingen ter verbetering der irrigatie in de 
residentie Krawaug, niet l'oerwakarta als voorloopige standplaats, 
de ingenieur 2o kl. M. I.lpelaur; 

b e p a a l d : dat de ingenieur 2e kl. E. A. vnn Areken toege
voegd blyft aan den chef der irrigatienfdeeling Sorang; 

o v e r g e p l a a t s t : naar dc res. Bekoelen, de opzichter 2c kl . 
M. N . Ge way; naar de resid. I'ekalotigan, de opzichter le kl. 
A. Keiler. ' 

o n t a l n g e n : wegens volbrachten diensttijd eervol uit s lands 
dionst do opzichter I'. \V. .1. Ilurtsteon. 

— Bij den aanleg van Staatsspoorwegen in Xed.-ludië is: 
b e l u s t : met het verrichten van terreinopnemingen de tijde

lijke ingenieur le kl. ,1. F. 1'. Richter; 
b e p a a l d : dat de bouwkundige ambtenaar le kl. A. Ilesselink 

werkzaam zal zijn bij de lijn Probolinggo -Panaroekan; 
e e r v o l : ontheven vun het beheer der 7e sectic vnn boven

genoemde lijn, de ingenieur .1. F. 1'. Richter; 
b e l u s t : met het beheer der Te sectie, met standplaats Sitnc-

bondo, do ingenieur le kl. R. 1'. O. D, Wijnmalen; met bet beheer 
der Se sectio van meergenoemde lijn, de bouwk. ambtenaar le kl. 
F. J . Nellenstoijn. 

— Hjj kou. besluit 'is benoemd tot hoogleeraar aan de Poly
technische School te Delft ,1. (irundel. werktuigkundig ingenieur 
te 's-Oravenllüge. 

— Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ingenieur der telegraphic : 
S. .1. ,1.' II. van F.mhdcn, F.. J . Kist en J . .1. F. 0. Visser, thans 
udspirant-ingenieurs der telegraphic. 

— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd:'de lieer II. Thorn Prikker, civiel-ingenieur te 's-Graven

hage, tot tjjdolijk adjunct-ingenieur bij peilingen in de Noordzoe 
on do heer J . Xieuwdorp te Koljjnspluat tot buitengew. opzichter 
bjj het verrichten van opnemingen en peilingen. 

— Het onderwijzend personeel der „School voor Kunstnijver
heid"' te Haarlem heeft eenige verandering ondergaan. De hoer 
J . Kuiper, sedert 1 Februari 1883 unn de school verbonden, word 
benoemd tot hoofdlccraar nan de „Kon. Academie voor schoonc 
kunsten" to 's-Uravonhage, terwjjl de heer Frod. J . Oldewelt, 
sedert October 1891 niet de leiding der schilderklasse belast, 
benoemd werd tot directour der afdeeling schoone kunsten der 
Aendemie „Minerva" to Groningen. 

Naar aanleiding biervan werden aan genoemde school de beeron 
H . A . Krabbé voor dc schilderklussc cn de heer J . W. Hanrutb 
voor de bouwkundige afdeeling benoemd. 

— Iu verband met het eervol ontslag, op 1 April jl. verleend 
ann dhr. W. Iloeufi't als sectie-ingenieur te Rotterdam bij do 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, zullen tot I Moi 
diens function worden waargenomen door den heer ingenieur 
II. .1 F.. Wenckebach, op welken datum de heer A. J . Buis 
definitief als sectie-ingenieur optreedt. 

— De heer W. Xivel, sectie-ingenieur bij de Xederl. Zuider-
Spoorweg-maatschappij, heeft om gezondheidsredenen tegen 1 Moi 
op verzoek eervol ontslag uit den dienst dier Maatschappij bo-
komen. 

— Dc heer F. Dnhmen, opzichter vuu de stoomverwarming bjj 
de .Mij tot Fxpl. van Staatsspoorwegen te Zwolle, wordt met 1 Mei 
overgeplaatst naar de centrale werkplaats te Tilburg en aldaar als 
waarnemend werkmeester tc werk gesteld. 

- Benoemd tot tijdelijk leeraar in het rechtlijnig teekenen aan 
de Burger-avond si hooi te Dordrecht, de heer U. C. Michcll, van 
Haarlem. 

— De heer f.. de Wolft', bouwkundige bij de gemeentewerken 
te 's-liraveuluige, heeft eervol ontslag uit zijne betrekking aan
gevraagd. 

— De Gemeenteraad te 's (ïruvenhage benoemde tot adjunct-
inspecteurs der bouwpolitie de heeren W. I'. IJoodellburg, bouw
kundig opziehter aldaar, en X. ,1. I.ukeii. onderbaas te Delft. 

GEVRAA(TI) t e r s t o n d 
voor den tijd van ze s m a a n d e n een 
a l l e s / i n » b e k w a a m 

O p z i c h t e r - O n d e r b a a s , 
gewoon zelfstandig te werken. Salaris 
/ •HO per maand. Zonder prima getuig-
schril'ten onnoodig zich aan le midden. 

Br. Fr . No. 152 aan S T E N F E K T 
KUOKSË & V A N D E K Z A N D E , Boek
handelaars te Arnhem. 
Fabriek en M a g a i i j n van G i p s Ornamenten 

vnn J . I'. VAX D M HEI VEI.. 
Van Woustraat N". 2, Amsterdam. 

KawataamlMtecii, I'ortlandceineiit-
Oi11:1 i n e n t H e r k e n . zooals CONSOLES, 
( iEVELVKKSIERIXCEX enz., worden vol
gens teekening in den kortst niogeljjkcn tijd 
vervaardigd tegen concurreerende prijzen, 
N1HPI.EX MIMPLEX 

R I J W I E L E N . 
H a k k e r N t r a a t 5 2 , A It \ II E J l . 

INDISCHE HOUTSOORTEN. 
XederlandNch I ml i-clie Houtpoorten, geschikt voor waterbouwwerken 

cn scheepsbouw, spoorwegwagons, blokken ter bestrating etc. — Proeven staan 
op aanvrage ten dienste. 

Nadere inlichtingen verstrekt H E T T E C H N I S C H l i l ' H E A T 
V d. Duinstraat 103 's-Gravenhage- A. Ph. v. d Pioep, Civ. iDgenieur . 

In voorraad de Modellen IHlMt eu de 
nieuw ate OiitleruVelen. 1'ryscouranten 
gratis verkrijgbuar. Degelyke inrichting voor 
reparation. 

C . W. BLsAJYKËJT 
l . f i<laelioka<1e62, AtêtêlereUem, 

UrootO aortcering vun behangaelpaplet 
In eoiieurrecrelldo prijzen, alsook <.lltvl-U 
ou ge vcmiNt diezondheldabehang-ael' 
papier. Stalen worden op aanvraag francs 
««zouden naar buiten. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
« E R R . V A N H A L M E N , 

Stoouitiuuuerrabriek. — B E S H A A S . 

B E C K E R & B U O O I N G H . 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E K C A * - H O E K H E E T -
E N A N D E R E 

I N M T R U H E X T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTED, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enx. 

G e ë m a i l l e e r d e 

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 

Heipalen, Spieren, Steiger- en Sparhouten, 
worden tot zeer concurreerende p r i j z e n geleverd door 

„ T > e R , u s s i s c h e H o u t h a n d e 1'*, 
GEVESTIGD T E A R N H E H . — D i r e c t e u r H . K O O T J r . 

Opslagplaats: PAPENDSECHT, tegenover DORDRECHT. 

Agent voor NEDERLAND: HERIN. KALIS tl Slledrecht. 

ö c h t i t z & Z o o n , Z e i s t . 
KonlnklUke Fabriek van gegoten Zink- en Hrons»erken . 

A n n i e - van C E N T R A L E V E R W A R R I N G door middel van warm 
water ot' stoom, lagen druk 

„ W a r m w a t e r " - b e x o r | r l n | g voor lnii-.lioiuleli.jU g e b r u i k . 
Voorhanden moer dan Ï O O diverse Modellen Omkleedidgcn voor Verwarmingselementen 
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AAIBESTEDIM. 
Op D o n d e r d a g den Ui A p r i l 

aanst. deB namiddags ie 3 uur zal door 
den Architect O. TE RIELE Wz. voor 
het Bestuur van het R.-K. Nieolaas-
Gesticht te Noorddeurningtn in Int 
Koffiehui*, bij den Heer KONING le 
Denekamp worden 

a a n b e s t e e d : 
H e t r e r g r a o t r i i v a n dat 

G E S T I C H T en liet b o u 
w e n eener K A I ' I I . . l ig 
gende ongeveer IU m i n u 
ten v a n de losplaats a a n 
liet K a n a a l v a n Almelo. 

Bestek en Teekeningen liggen van al' 
Zaterdagmiddag i April in genoemd 
Koffiehuis ter visie. 

Bestekken zullen ter lezing liggen 
in de Hotels bij den Heer THEUS8E 
te Ootmarsum en in D E S T E R en D E 

GiniiEjr L E E I W te Oldenzaal. 
Aanwijzing in loco op den da;; der 

besteding des middags te 12 uur. 
Inlichtingen en gedrukt Bestek en 

Teekeningen zoolang de voorraad streki 
• f 4 zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij den Architect Cr. T E 
RIELE Wz. te Derenter. 

< openbare 
AANBESTEDING 

BUBGEMEESTER en W E T H O l ' -
DEBS van ROTTERDAM zijn voorne
mens op H i n s d u g den 14 A p r i l 

il. > namiddags te I uur, ten 
Baadhuizc aldaar a a n te besteden: 

H e t i er l iouu en v a n een ge
deelte «Ier v e r d i e p i n g v a n 
het v o o r m a l i g e Kaai l l iu iM 
a a n de A e l b i c r h t s k o l k 
tot w o n i n g voor eeu In 
•peetenr van P o l i t i e . 

Bestek, voorwaarden en teekening 
liggen op de gewone dagen en uren, 
ter kennisneming op de Plaatselijke 
Secretarie en inliet Slads-Timmerhuis 
te Rotterdam, en zijn tevens voor f 0.50 
verkrijgbaar bij Wed. I'. VAN WAKS-
BERG E iV ZOON. Boekdrukkers, Hout
tuin No. 7:;. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
aan gemeld Timmerhuis. De aanwijzing 
in loeo zal plaats hebben op Zaten/au 
den IJ April ls'.id, des voormiddags 
te I 1 uur. 

De inschrijvingsbiljctten moeten op 
den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags één uur zijn ingeleverd in 
eene daarvoor aangewezen gesloten 
bus. geplaatst tel' Gemeente-Secretarie, 
afdeeling Algemeene /aken. 

Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
op M a a n d a g den l.'tu A p r i l IH'.Ui, 
des namiddags te :i uren (Oreenuicli-
tijd), in de Wachtkamer 2e klasse van 
het station MEPPEL, van: 

BESTEK G. 
V e r r l r l i t e n v a n o n d e r h o u d * 

w e r k e n , V e r f - e n B e l i a n g -
w e r k e n , met b i j l e v e r i n g 
v a n de m a t e r i a l e n , a a n 
de gebouwen, kuns twer 
k e n en verdere w e r k e n , 
be l ioorende tot de l i j n e n 
Z w o l l e — L e e u w a r d e n en 
.TI en pel -ii r o l l i n g e n , i n 
1% percee len . 

Het bestek ligt van 21 Maart 189(1 
ter lezing aan liet bureau van den 
Heer Sectie-Ingenieur W. J . K L E R K 
DE BEUS te Meppel en is op franco 
aanvraag aan genoemd Bureau te be
komen tegen betaling van /'0,50. 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

MKI'II;I„ den 25n Maart 1896. 

AANBESTEDING. 
Namens zijn principaal is Architect 

J . W. BLIJENBURG te Rotterdam 
voornemens op Z a t e r d a g den 11 
A p r i l IS!M>. des namiddag! te v i e r 
uren in het Koffiehuis genaamd : , , V A X 
Ouns H E T R A A H H U I S " , te OVERVEEN 
a a n te besteden: 

Het boawen van 
TWEE VILLA'S 

• p een t e r r e i n K a d . Keet ie 
A No. 3 7 S O , groot 2.» O O 
C e n t i a r e n i n het p a r k te 
llltteitlflltletill. 

Bestek met vier Tcekeningen liggen 
in genoemd Koffiehuis ter inzage en 
zijn op franco aanvrage tegen toezen
ding van postwissel ad f O.— van af 
Yrijdrag él April verkrijgbaar ten kan
tore van Architect BLIJENBURG, 
Gedempte Glashaven 7, te Rotterdam. 
alwaar dagelijks inlichtingen worden 
verstrekt. 

Na de Aanbesteding worden Bestek 
met Teekeningen ad f 3 per stel terug
genomen. 

I AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g JJO A p r i l , des na

middags ten Si uur zul door de Archi
tecten-Ingenieurs A . W. WEISSMAN 
en P. H. V A N NIKTRIK in het Café-
Restaurant . .NEI V , Groote Houtstraat 
te Haarlem, worden aanbes teed: 

Het bouwen v a n een III'IS 
a a n den K a a n i s i n g e l \ o . 
44 te llnttrlein. 

Het Bestek met Teekening is a / 'I .50 
per stel te verkrijgen bij den Ingenieur 
P. II. VAN NIETRIK, Prins Hendrik
kade Ki6 te Amsterdam en bij den 
Boekhandelaar D. J. V A N DER WILK, 
(iroote Houtstraat te Haarlem. 

Inlichtingen geeft de Architect A . W. 
WEISSMAN, St.-Annalaan te Nij
megen. 

Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Z a t e r d a g 25 A p r i l 1*90, 

: des middags ten 12 ure , locale lijd), zal 
op het Bureau van den Sectie-Ingenieur 
te Venloo worden aanbesteed : 

VOLGENS BESTEK D . 
Het v e r r i c h t e n vnn eenige 

hers te l l ingen a a n de ge
bouwen, k u n s t w e r k e n en 
v e r d e r » ' w e r k e n , belioo
rende tot <le l i jnen Muas-
tr ieht H o s t e l eu Ni jme
gen— V e n l o o . i u 15 per
ceelen. 

Het bestek is legen betaling van 
flm— verkrijgbaar op franco aanvraag 
aan bovengenoemd bureau. 

Aanwijzing ter plaatse, zooals op de 
achterzijde van ilen omslag van het 
bestek voormeld. 

De Sectie Ingenieur, 
A . V A N L I E B E B G E N . 

Z a a n d a m . 

V r a a x 

FABRIKANT vnn 
hederen 1» r <i r-

r i t - m i - l i , II a t In l i e -
I en «Hinder ©Hen. 

Iliinilel in Katoenen 
l i H l u t i - H a in *- e I 
haren. Kiemen unz. 

| i r i) H » ii a a a I'. 

HULLH4N EiV IIIHIKLBEEK, 
Singd 4 0 7 . AMSTERDAM, 

leveren het b e s t e C A L Q U E E B P A P I E B , 
150 cM. breed op 30 Meter lengte voor 
f H.50 per rol. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJZERHANDEI.AARS te AMSTERDAM. 

»t».|..l'li..|..Hand., Mock- ! T IJirr sm. 
S T A L E N B A L K E N e n B A L K I J Z E B 

In verm'hilleuile pi-ollelen en lengten. 
Vijlen iu gegoten Staal oit d« hbrtal 

'»n (iel)r. BölUK» & «Ju. U Weenen, aUuieil. 
C l i r i s t i n n i a Ster Hoefnage l s . 

CARBOLINEUM „KRIMPEN" 
der •aatschij. tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d. UseL 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters cn prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 

G r . M . B O K S & Co. , Amsterdam. 
Ter drukkerij der Naainlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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N O G K K X S A M E R I K A A N S C H E B O U W K U N S T . 

(Vervolg en slot van bladz. 111.) 

Ken der weinige gebouwen, die mij aan Europa 
herinnerden, was Owings Building, op den hoek van 
Dearborn en Adamsstreet. Door zijn aanleg met één 
hoektoren en zijn sprekend dak is hier een type ont
staan zooals men het bv. te Berlijn veel vindt .Maar 
daar het gebouw veertien verdiepingen heeft, en de 
details van een soberheid zijn, als te Berlijn nergens 
gevonden wordt, is er toch nog al wat verschil. 

Het .Manhattan Office Building doet, met zijn vele 
naast elkander geplaatste bay-windows, die halfcirkel
vormig op kraagsteenen naar voren springen, eenigs-
zins denken aan een reusachtige orgelkast, /eventien 
verdiepingen zijn het, die dit kantoorgebouw bezit. 
De architectuur beperkt zich tot zuivere utiliteits
motieven. 

Een der meest geslaagde bouwwerken van Chicago 
acht ik Fields Building, op den hoek van Wabash 
Avenue en Washingtonstreet. Het is waar, dat hier, 
meer dan bij andere der reuzengebouwen , Europce-
schc opvattingen zijn te bespeuren, maar toch zal de 
onpartijdige beschouwer erkennen , dat het geheel een 
zuiver Amerikaansch karakter draagt. De eentonig
heid , die bij zooveel andere scheppingen hinderlijk 
was, is hier vermeden, doordat de verdiepingen tot 
groepen zijn samen geschikt, wier vensters telkens ge
varieerd worden. Overal is hier rustiekwerk gebezigd , 
doch ook dit is op gepaste wijze gevarieerd. De kroon
lijst moge een weinig op zijn Berlijnsch zijn opgevat, 
zij draagt toch veel tot het gunstig effect bij. 

Ik stap nu af van dat gedeelte der bouwwerken 
te Chicago, die door hunne buitengewone hoogte-af
metingen boven de overigen uitsteken. Zij danken 
hun ontstaan aan den wensch der grondbezitters, om 
zooveel mogelijk rente van hunne terreinen te maken. 
Dat de autoriteiten zich niet aanstonds tegen het 

oprichten van zóó hooge huizen hebben verzet, moet 
zeker voor een goed deel worden toegeschreven aan 
de bewondering, die ieder Amerikaan heeft voor al 
wat buitengewoon is. Langzamerhand, nu de huis-
reuzen zich beginnen te vermenigvuldigen, ziet men 
echter in, hoe nadeelig gebouwen als deze zijn, 
vooral wanneer zij kort in elkanders nabijheid staan. 
Het is nog niet zoover gekomen, dat de voornaamste 
straten geheel door gebouwen van twaalf of meer 
verdiepingen worden begrensd. Maar wat men ziet, 
is reeds voldoende om duidelijk te maken, hoe on
houdbaar een dergelijke toestand zou zijn. 

De openbare gebouwen van Chicago staan bij deze 
particuliere zeer achter, niet slechts wat afmetingen, 
maar ook vooral wat stijl betreft. Want zondert men 
•die hooge particuliere huizen uit, welke blijkbaar het 
werk van ingenieurs zijn, dan hebben de anderen een 
ongetwijfeld Amerikaansch en ook artistiek karakter. 
De bouwwerken door stad en staat gesticht zijn echter 
grootendeels niets dan banale en alles behalve ge
lukkige navolgingen van Europeesche voorbeelden. 

De Cityhall, een streng klassiek gebouw in Palla-
diostijl, zou te Weenen b.v. een goed figuur maken , 
doch het bouwwerk heeft niets Amerikaansch. Het 
gebouw van den Board of Trade is meer Fransch 
van karakter. Het herinnert met zijn toren, aan de 
een of andere mairie te Parijs, en kan, wat zijn details 
betreft, in menig opzicht N'eo-Grec genoemd worden. 
Vooral komt dit uit in de beurszaal, die deel van 
dit bouwwerk uitmaakt. 

Het Custom-house, waarin tevens het postkantoor 
gevestigd is, herinnert sterk aan het Amstelhotel te 
Amsterdam. Het gaat door voor „French Renais
sance." De Universiteit, die een der belangrijkste van 
Amerika genoemd mag worden, is, voor de variatie, 
in Kngelsche Gothiek opgericht. 

Ook van de overigens talrijke kerkgebouwen is 
niet veel goeds te zeggen. Toch zijn er een paar, 
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waarvoor uitzondering gemaakt moet worden. Zoo 
zag ik, op den hoek van Washington Avenue en 
Pifty-third-strect, een Presbyteriaanschc kerk, waarbij 
de idealen, die sommigen onzer jongere Nederland
sche architecten, vooral Bauer, voor oogen zweven, 
goeddeels verwezenlijkt zijn. De plattegrond is zoo, 
dat de amphitheatersgewijs geplaatste toehoorders 
den spreker ook kunnen zien. De stijlvormen zijn 
met groote vrijheid gebruikt, wat ondertusschen, 
bevalligheid en ook waardigheid niet uitsluit. I )e 
muren zijn allen als rustiekwerk behandeld en het 
geheele gebouw, van zeer lichtgekleurde steen op
getrokken , maakt dien indruk van heldere witheid 

steken torens, erkers, terrassen, stoepen, ja wat niet 
al vooruit. Schilderachtigheid is het parool en het 
moet erkend worden, die wordt door de altijd zeer 
comfortabele inrichting der planverdeeling uitermate 
in de hand gewerkt. In uw vorig nummer is op 
deze bijzonderheid der Amerikaansche huizen dan 
ook terecht gewezen. 

Slechts betrekkelijk weinige dezer ..residences" zijn 
in een historischen stijl ontworpen. Ik zag er maar 
enkele, die mij aan den Velperweg, de nieuwe wijken 
van Den Haag of andere plaatsen herinnerden, bv. 
het huis van Mrs. Field, 1905, Prairie Avenue, dat 
van Mr. Pullman (de man van de sleeping- en dining 

die sommigen onzer architecten zoo dierbaar schijnt. I cars) in diezelfde Avenue op den hoek van Eighteenth 
Het is opmerkelijk, dat ofschoon in hoofdzaak R o - | street, dat van Mr. Beam, 1901 Prairie Avenue, dat 
maansche vormen gebezigd zijn, toch door toevoeging | van Mr. Mac Cormick in F:riestreet en dat van' Mr 
van Laat-dothische, ja Renaissance elementen, aan j Nickcrson, in dezelfde straat. A l deze villa's hebben 
het geheel iets zoo particulars is gegeven, dat hier [ de bekende mansarde daken, de details van Cesar 
met het volste recht van een nieuwen stijl mag worden I Daly, tout commc cites nous. Ook een enkel gebouw 
gesproken. , ; n <j e n i > c o lonial" style merkte ik op, en wel 55 Lake 

Een zeer aantrekkelijk gebouw scheen mij ook een | Shore Drive, waar Mr. I.oomis verblijf houdt, 
synagoge op den hoek van Indiana Avenue en Twenty- j De overigen echter vertoonen den Amerikaanschen 
first-street. De bouwmeester heeft de gelukkige ge- ! stijl, zooals die zich in de laatste jaren zoo gelukkig ont-
dachte gehad, om de in Europa bij dergelijke ge- j wikkcld heeft. Als de kenmerken van dien stijl mogen 
bouwen gebruikelijke Moorsche vormen, die volstrekt ; de volgende genoemd worden. Alles wordt van binnen 
niets Joodsch bezitten, te laten voor wat zij zijn. en j naar buiten gebouwd, dat is te zeggen, de eigenaardig-
zelf te scheppen. ^ heden van dc planverdeeling geven de gevels aan, zoodat 

Zooals wij zagen, is in Chicago het maken van j op symmetrie, regelmaat en „assen" volstrekt niet gelet 
rustiek bewerkte gevels zeer in den smaak; deze wijze | wordt. Waar een raam noodig is. wordt een raam 
van behandeling geeft aan de gebouwen iets krijgs- gemaakt, ook al valt het buiten een reeds aanwezige 

Overal wordt de gehouwen steen als rustiekwerk 
gebezigd, zoodat feitelijk alle gevels uit blokken be
staan , die zóó uit de groeve zijn aangevoerd, en die 
alleen vierkant behakt werden. Zelfs op de lagen en 
gelijkkleurigheid wordt niet gelet; alle regelmatig ver
band wordt met opzet vermeden. De muren krijgen 

haftigs, dat soms nog versterkt wordt, door het toe 
passen van tinnen en torens en andere fortificatorische 
architectuur-motieven. Niet overal in dit kasteel-achtig 
karakter op zijn plaats, en zoo is er vaak een ietwat 
kluchtig contrast tusschen uiterlijk- en bestemming. 
Terwijl b.v. de gebouwen der North Side Waterworks 
een gelukkige toepassing dezer versterkingsbouwkunst I daardoor een zeer'artistiek cachet, want het ruwe 
vertoonen, wat vooral bij den zeer geslaagden water- onregelmatige oppervlak geeft tot allerlei pikante 
toren in het oog valt, maakt het een zonderlingen I schaduweffecten aanleiding. 
indruk, het huis van Mr. Potter Palmer aan de Lake I Met het ornement is men uiterst spaarzaam. Waar 
Shore Drive ook met kanteelingen, hoektorens, machi- j het gemaakt wordt is het behandeld in den geest der 
coulis en dergelijken uitgerust te zien. twaalfde eeuw, breed, haast naïef; de opvatting her-

De prachtige huizen, die men aan de Drives en innert in vele opzichten aan die, welke de beeldhouwer 
Avenues ziet, zijn misschien de interessantste uitingen | Zijl hier te lande in den laatsten tijd gehuldigd heeft, 
der hedendaagsche Amerikaansche bouwkunst. Zij i Deze breedheid van behandeling is noodig, opdat de 
verschillen niet alleen wat stijl betreft van die welke 1 vereischte harmonie met het rustiekwerk blijft bestaan, 
men te Xevv-Vork ziet, maar zij wijken ook in andere Overgangen van rond op achtkant, uitkragingen, 
opzichten daarvan af. Het eerst valt in het oog, hoe 1 overbouwingen, worden gaarne gemaakt; zij geven 
bijna ieder huis vrij staat, en daardoor meer het aanleiding tot de meest verschillende oplossingen en 
karakter van een villa verkrijgt. De groote vlakte, j leggen een schoon getuigenis af voor de vindingrijk-
waarin Chicago ligt, heeft gemaakt dat men met het , heid van de hedendaagsche Amerikaansche architecten, 
terrein niet zuinig behoefde tc wezen; New-York \ \ aar het eenigszins mogelijk is, worden de schoor-
daarentegen, op een lang en smal eiland gelegen, steenen, die ook in rustieke blokken zijn gebouwd, 
moest zoo dicht bebouwd worden, dat er voor vrij- 1 als sprekende onderdeden der compositie behandeld, 
staande huizen maar weinig gelegenheid tc vinden was. j I looge leien daken zijn regel. 

Ken eigenaardigheid der huizen te Chicago, althans Men zal uit deze beschrijving kunnen opmaken, 
van die in de luxe-wijken is, dat zij allen een stoep hoe eigenaardig deze gebouwen zich voordoen. Ken-
hebben , die meestal met een portiek in verbinding voudige kracht, ziedaar wat zij uitdrukken en waar-
staat. De combinatie dezer beide bouwdeelen heeft dc j door zij op onovertreflelijke wijze den aard van het 
architecten tot telkens andere oplossingen geïnspireerd. • hedendaagsche Amerikaansche volk teruggeven. 

Nu moet men niet denken dat deze stoepen zoo , Slechts een enkele maal vervallen de bouwmeesters 
steil zijn als die bij ons te lande; zij hebben zooveel j in overdrijving. Zoo gaat de eenvoud van de „resi-
aantrede en zoo weinig optrede, dat men eer aan de dence" van Mr. Gleissner, op den hoek van Eigh-
„rampes", zooals die in Europa bij paleizen gebruike- | teenthstreet en Prairie Avenue, te ver en herinnert dit 
lijk zijn, denkt. gebouw meer aan een gevangenis, dan aan een milllon-

Zagen wij hoe de hooge huizen in het midden der nairswoning. Maar dit is eeii uitzondering en over het 
stad niets anders zijn dan vierzijdige prisma's, het is ; algemeen kan gezegd worden, dat de eenvoud niet 
1 sof de architecten. toen zij in de luxe-kwartieren j in ruwheid ontaardt. 
aan het werk togen, revanche hebben willen nemen, ! Het zou mij te ver voeren alle „ residences", die als 
door geen enkelen rechtlijnigen gevel te maken. Overal | bijzonder geslaagd zijn te beschouwen , hier op te 
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noemen. Men kan ze langs Michigan-Avenue, Grand 
Boulevard, Drexcl Boulevard, Ellis Avenue, Prairie 
Avenue, Calumet Avenue, Kake Shore Drive, Burton 
Place en Chicago Avenue bij honderdtallen vinden. 

E r is dan ook op het oogenblik voor den l^uro-
peeschen architect geen interessanter moderne stad 
dan Chicago en het is te verwonderen, dat de ten
toonstelling van drie jaar geleden zoo weinig bouw
meesters uit de oude wereld naar het verre westen 
gelokt heeft. 

Indien ik zeg dat Chicago voor onze architecten 
belangwekkend is, dan bedoel ik daarmede niet dat 
zij daarheen moeten gaan om zich de eigenaardig
heden van den Amerikaanschen stijl eigen te maken 
en dan te probeeren die in hun eigen land in te 
voeren. Ken stijl (cn de Amerikaansche voldoet aan 
dit vereischte volkomen) behoort bij één bepaald volk, 
bij één bepaald land en kan niet als de Parijzer modes 
naar alle streken der wereld worden uitgevoerd. 

Ik vind het bepaald jammer dat sommige der laatste 
Amsterdamsche bouwwerken reeds van die navolging 
spreken. Wat te Chicago thuis hoort, maakt aan den 
Amstel een vreemd effect. Men zal in Europa wel 
doen, niet den stijl, maar de methode der Ameri
kanen als voorbeeld te kiezen. 

Want op die methode komt het aan. Mag ook, 
zooals in uw vorig opstel werd gezegd, Richardson, 
die als den geestelijken vader van den Nieuw-Ameri-
kaanschen stijl geldt, zijn motieven aan de Romaan-
sche gebouwen van Zuid-Frankrijk hebben ontleend, 
de stijl heeft zich nu zoo ontwikkeld, dat er van 
Europeesche herinneringen slechts weinig meer te be
speuren is. Misschien herinnert het ornement nog hiel
en daaraan de behandelingswijze der 12e eeuw, maar 
daarmede, houdt dan ook alle verband met de kunst 
van vroeger op; het ontbreekt daarenboven ook niet 
aan versierselen, die, ofschoon daarbij de werkwijze 
der I Je eeuw gevolgd is, toch als conceptie een groote 
oorspronkelijkheid bezitten. 

In uw vorig opstel is m. i. zeer helder uiteengezet 
van welke gezonde beginselen de hedendaagsche Ameri
kaansche kunst uitgaat. Y ó o r alles zorgt zij, dat aan 
de eischen der practijk bij de inwendige inrichting der 
gebouwen voldaan wordt. Zij let daarbij, natuurlijk, 
op speciaal Amerikaansche eischen; de bouwmeesters 
van andere landen moeten met de behoeften hunner 
eigen landslieden rekening houden. 

De Amerikanen beginnen niet bij het maken van 
hunne ontwerpen met, zooals wij, te vragen naar de 
eischen van den stijl wier voorvechter men is, of naar 
die van de kunstrichting, waarbij men zich heeft aan
gesloten. Doeltreffendheid van inrichting is bij hen 
hoofdzaak en zoo ontstaat de schoonheid vanzelf. 

Iets dergelijks kan men overal beproeven en, naar 
mijn vaste overtuiging, zal dit, mits ernstig onder
nomen, ook bij ons in Europa tot even verblijdende 
resultaten voeren , als in Amerika. 

De stelling der Amerikanen is niet Viollet-le-Duc's: 
„iedere vorm , die niet door de constructie wordt aan
geduid , moet verworpen worden ; hun leusis.dat al 
wat de practische bruikbaarheid van een gebouw zou 
kunnen schaden, verwerpelijk is. Kn die leus is wel 
zoo modern als de strijdkreet van den Franschen ge
leerde. 

Men vrage het maar eens aan hen , die de gebouwen, 
naar Yiollet-le-Duc's principes opgetrokken, ge
bruiken of bewonen, of hen wat minder bouwkundige 
waarheid en wat meer gerieflijkheid niet veel aange
namer zou zijn. 

Het is onbetwistbaar in het voordeel der Ameri

kaansche bouwmeesters, dat zij in het land der vrij
heid bij uitnemendheid wonen. De bouwverordeningen 
leggen hen maar weinig aan banden en dit maakt hen 
ongedwongener in hun bewegingen. Het Amerikaan
sche begrip van rooilijn is een ander, naar het schijnt, 
dan het Europeesche. Voorsprongen zooals men te 
Chicago ziet, uitbouwsels, stoepen, terrassen, zouden 
in ICuropa niet geduld worden, en het bouwen van 
twintig verdiepingen boven elkander nog veel minder. 

Ik moet, ten slotte, nog iets mcdedeelen omtrent 
de wijze, waarop deze hooge gebouwen gemaakt 
worden. Hunne fundeeringen bestaan uit beton; zij 
liggen dikwijls bijzonder diep, omdat daar pas de 
goede bouwgrond te vinden is. Van de enorme 
kelderruimten wordt echter een nuttig gebruik ge
maakt om er de machinerieën voor verlichting, ver
warming, luchtverversching enz. in te plaatsen. Het 
geheele gebouw wordt nu als een stalen geraamte 
van stijlen en liggers opgetrokken. Is dit geraamte 
klaar, dan worden de stijlen door de muren omgeven 
en maakt men gewelven van terracotta tusschen de 
liggers, die ook aan de onderzijde met dit materiaal 
bekleed worden. Door het bezigen van dit stalen 
karkas wordt de drukking overal om zoo te zeggen, 
onafhankelijk van de muren, op de fundeering over
gebracht. De enorme muurzwaarten, die noodig zou
den zijn, als de muren ook voor dracht moesten 
dienen, worden op deze wijze vermeden. Men kan 
deze gebouwen dan ook beschouwen als vakwerks
huizen van staal en steen. 

De Amerikaansche architecten zijn nog pas be
trekkelijk kort aan het werk; Chicago was, toen het 
voor een vijf-en-twintig jaar verbrandde, een stad 
van houten blokhuizen. Thans is het een stad van 
steen, die aan uitgebreidheid de meeste steden der 
wereld reeds overtreft. Kn altijd gaat men nog voort 
met bouwen. I Iet is te verwachten, dat de Ameri
kaansche bouwstijl op dezen zoo bij uitstek geschikten 
grond zal voortgaan zich te ontwikkelen. Het schijnt 
dat de tijd niet verre iigt, die de superioriteit der 
Amerikanen, wat bouwkunst en kunstnijverheid be
treft , zal erkennen. 

H E T R I J K S M U S E U M 'TE A M S T E R D A M . 
Het weekblad De Kroniek heeft zich, in zijn laatste 

nommer, beziggehouden met ons artikel over het 
Rijksmuseum. De heer l i . 1'. Heilage Nz. schrijft 
daar: „ H e t fraaist van alles is nog, dat één van de 
weinige dingen, waarover men niet blij genoeg kan 
zijn, dat men het heeft, weer eens voor de zooveelste 
maal door Dc Opmerker wordt besproken cn natuur
lijk met een ijver een betere zaak passende, neerge
haald; dit gelukkig in figuurlijken zin bedoeld. Het 
is naar aanleiding van het verschijnen der eerste af
levering van het plaatwerk over het Rijksmuseum 
dat dit blad nog weer eens nut de bekende afge-
kauwde argumenten te velde trekt tegen logica en 
rationalisme, argumenten die dus, als te overbekend, 
hier zeker niet nog eens behooren te worden bestreden, 
maar waarin vooral die ééne zin opvalt: ,,.,Uet Rijks
museum en vele andere staatsgebouwen hadden dan 
niet leelijker behoeven te zijn dan thans.'"' Nu is een 
dergelijke uiting te grof om boosheid te wekken, maar 
wettigt toch die ééne vraag: „ „ Z o u Amsterdam erbij 
zijn gebaat als het zijn Rijksmuseum eens niet had en 
in plaats daarvan aan de Stadhouderskade stond het 
Museum Lopez Suasso?'"' 

Het is ons niet bekend of de heer Heilage onze 
beschouwingen gelezen heeft dan wel of hij er slechts 
van heeft hooien spreken, cn hem niets dan het door 
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hem aangehaalde zin-fragment toevallig is overge
bracht. Wij vermoeden het laatste, want de lezing 
zou hem hebben doen zien dat wij geenszins het 
Rijksmuseum, zij het dan ook in figuurlijken zin, 
hebben neergehaald, doch ons alleen hebben opge
houden met het opstel van den heer De Stuers, dat als 
inleiding aan het pas verschenen prachtwerk voorafgaat. 

Wij zouden gaarne eens de meening hooien van 
den heer Berlage over den inhoud van die voorrede. 
Wij hopen echter dat hij daarvan, alvorens zich tot 
schrijven te zetten, beter kennis zal nemen dan hij 
meende van ons artikel te moeten doen. Want slechts 
door zeer oppervlakkig lezen kan het verklaard worden 
dat hij ons verdacht houdt van „tegen logica en ratio
nalisme'' te velde te zijn getrokken. .Alleen tegen ge-
waande logica en verkeerd rationalisme kwamen wij op. 

Het is jammer dat de heer Berlage slechts een ge
deelte van een zin uit ons opstel, welk deel daaren
boven nog uit zijn verband gerukt is,'den Kroniek-
lezers heeft afgeschreven. Door dus te handelen, stelt 
hij ons opzettelijk als „grof" aan de kaak, ofschoon, 
wie ons artikel in zijn geheel leest, van grofheid niets 
zal bemerken. Doch al waren wij nog zoo grof, hoe 
kan daar dan de vraag over het .Museum Lopez Suass-
door ,geivettigd" worden? Wij hebben over dat bouw
werk niet gesproken, veelmin het met het Rijks
museum vergeleken. Nu echter de heer Berlage de-
vraag --telt, willen wij hem een antwoord geven. Wij | 
meenen dat het niet aangaat deze beide gebouwen te i 
vergelijken, wier bouwsommen zich verhouden als i 
tot >> en die met geheel verschillende doeleinden 
weiden gesticht. Reeds de wiskunde leerde ons, dat 
ongelijksoortige grootheden niet voor vergelijking vat
baar zijn. 

De heer Berlage heeft zeker het recht „blij" te zijn 
over het Rijksmuseum, maar hij doet niet goed, „men" 
tc verwijten , dat de door dit woordje uitgedrukte alles
omvattende massa daarover „niet blij genoeg" is. 

„Alen" is de campagne tegen het Rijksmuseum, door 
iemand als Jan Veth begonnen, door mannen als 
Jozef Israels bijgevallen, nog niet vergeten. „Men" 
zou gaarne eens van den heer Berlage vernemen, 
waarop zijn blijheid met het „ding", dat in de wande
ling als het Rijksmuseum bekend staat, gegrond is. 
„Men" zal zeker met belangstelling lezen , wat de heer 
Berlage heeft in te brengen tegen de conclusie van 
ons artikel, vervat in de woorden: „ D e logica uil in 
de eerste plaats, dat een gebouw voor zijn bestem
ming geschikt zij; wordt aan dezen regel niet voldaan, 
dan is alle verdere gescherm met de redeneerkunst 
van geen nut." 

Mocht de heer Berlage wellicht bedenking opperen , 
dat „de Kioniek", als voor het groote publiek bestemd, 
niet het geschikte blad is voor dergelijke uitvoerige 
zuiver architectonische beschouwingen , dan zullen wij 
gaarne onze kolommen voor hem openstellen. Wenscht 
hij, om welke reden dan ook, van dit aanbod geen 
gebruik te maken, dan zullen andere architectonische 
bladen zeker gastvrijheid verleenen aan iemand, die-
als een zoo bekwaam penvoerder bekend staat. 

Wij zullen , als de heer Berlage weer aan het woord 
is geweest, niet in gebreke blijven van. repliek te 
dienen. 

H A N D B O E K E N E N P R O E V E N V A N 
B E K W A A M H E I D V O O R H E T A M B A C H T . 
Ingevolge het besluit van de algemeene vergadering 

der Neder!. Maatschappij tot bevordering van Nijver
heid, in Juli 11. te Zierikzec gehouden, werd door 
directeuren der Maatschappij een commissie benoemd 

met de opdracht, te voldoen aan de uitnoodiging 
van het Congres voor Vakonderwijs in Mei 11. te 
Amsterdam gehouden. Die uitnoodiging van het con
gres luidde aldus. 

„ i". Men moedige schrijvers en uitgevers aan tot 
het creeeren of herscheppen van oorspronkelijke Ne
derlandsche handboeken voor het onderwijs in en de 
beoefening van ambachten, en men doe dit, niet 
alleen door zedelijken, maar ook door geldelijken 
steun. Men schrijve in dien zin prijsvragen uit, of 
drage aan erkend bekwame vakmannen de samen
stelling van zulke handleidingen op. 

Het Congres noodigt tie „ \ e d . Maatschappij ter 
bevordering van nijverheid" uit, daartoe het initiatief 
te nemen , en zich daartoe zoo noodig in verbinding 
te stellen met andere maatschappijen en vereenigingen, 

j welke daarvoor zijn aangewezen. 
2". Het Congres spreekt de noodzakelijkheid uit, 

dat de aangevangen poging tot veredeling van het 
! ambacht door proeven van bekwaamheid worde voort
gezet en uitgebreid tot alle ambachten, die in ons 
land van beteekenis en daarvoor vatbaar zijn; dat 
hiervoor gelegenheid worde verschaft in alle voorname 
centra van handwerksnijverheid in ons land; dat daar
voor de hulp worde verkregen: 

1". van alle vereenigingen, die zich de bevordering 
der handwerksnijverheid ten doel stellen, inclusief de 
instellingen van vakopleiding en vakonderwijs; 2". van 
Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke besturen; laatst
genoemde omdat het van algemeen belang is, dat die 
aangevangen poging worde voortgezet, opdat omtrent 
de werking van het afleggen dezer proeven van be
kwaamheid voldoende ervaring worde verkregen.'' 

Door de Maatschappij van .Nijverheid werden tot 
leden dier commissie benoemd de heeren: I. F. \V . 
('onrad, voorzitter der Maatschappij en Kd van de 
l'weedi Kamer, Dr. I >. ,!• Loos, directeur der Maat

schappij en directeur der II. Burgerschool te Leiden, 
en A . VV. Stortenbeker, directeur der Maatschappij 
en architect te 's-Gravenhage. 

De vereeniging „Arti et Industriae" te 's-Graven
hage, van wie de voorstellen waren uitgegaan, uit-
genoodigd met de Maatschappij tot bevordering van 
Nijverheid in nader overleg te treden, benoemde tot 
leden van die commissie de heeren: H . L . Boersma, 
ie secretaris van „Arti et Industriae ' en directeur der 
Haagsche Ambachtsschool; E . J. Bourgognon, beeld
houwer, en J. J. van Nieukcrken, voorzitter van „Arti 
et Industriae" en architect, allen te 's-Gravenhage. 

Verder werden uitgenoodigd verschillende maat
schappijen en vereenigingen in den lande, om door 
afgevaardigden in de commissie zitting te nemen. 

De Commissie, aldus geconstitueerd zijnde, hield 
dezer dagen haar eerste bijeenkomst te I laarlem, 
onder voorzitting van den heer Conrad. Vertegen
woordigd waren de Nederl. Maatschappij ter bev. 
van Nijverheid, de Vereeniging Arti et Industriae, de 
Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, de Nederl. 
Rcomsch-Katholieke Volksbond, het Koninkl. Insti
tuut van Ingenieurs, Architectura et Amicitia, het 
Algemeen Nederl. Werklieden-verbond, de Nederl. 
Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen, 
de Nederl. Vereeniging voor Electrotechniek en de 
Vereeniging tot bevordering van I-'abrieks- en Hand
werksnijverheid in Nederland. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en het Ned. 
Werklieden-verbond „Patrimonium", die mede deel 
uitmaken van de Commissie, waren ter vergadering 
niet vertegenwoordigd. 
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Na uitvoerige discussiën werd ten aanzien van punt 
1". besloten, dat men, om te beginnen, zal trachten 
een handboek voor timmerlieden te doen samenstel
len ; dat men daartoe geen prijsvraag zal uitschrijven, 
maar zal trachten een bekwaam vakman te vinden, 
aan wien de samenstelling van zulk een handleiding, 
volgens door de commissie nader vast te stellen re
gelen, met vertrouwen kan worden opgedragen. 

De voorbereiding van de uitvoering van dit besluit 
werd opgedragen aan een subcommissie, die aan het 
hoofdcomité voorstellen zal hebben te doen omtrent 
de regelen, waarnaar het handboek zal worden samen
gesteld en omtrent den persoon , aan uien die taak 
zal worden opgedragen. 

Leden van die sub-commissie zijn de heeren C. W . 
Nijhotï . architect te Amsterdam: II. L . Boersma, 
F . H . van Malsen en J. J. van Nieukcrken, te 
's-Gravenhage en Dr. D. de Loos, te Leiden. Ten aan
zien van punt 2". werd, eveneens na uitvoerig debat, 
nader uitgesproken de noodzakelijkheid bedoeld in 
den aanhef der conclusie en besloten de sub 1". en 
2°. genoemde hulp in te roepen. 

Tot het opstellen van een concept-adres aan de 
daar genoemde besturen en vereenigingen werd een 
sub-commissie benoemd, bestaande uit de heeren: 
C. \ \ ' . Nijholï, H . L . Boersma, I. J. van Nieukerken, 
Dr. D. de Loos en I'. Jansma, onderwijzer aan de 
Ambachtsschool te Leeuwarden. 

De Hoofdcommissie blijft geconstitueerd totdat aan 
de opdracht bedoeld in de conclusiën van het Con
gres, t p n volle zal zijn voldaan. 

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. Iljj koninklijk besluit vnn -4 April ItlflC n°. 19 

is ingesteld eene StnutseiHnniissic. met opdracht urn een onilerzuek 
in te stelleu ter beantwoording van de volgende vragen : 

1». Welke eischen zijn. in bet belang van de zeevaart vnn 
Dordrecht, redelijkerwijze te stellen aan den waterweg langs 
welken Dordrecht toegang heelt tot de zee: 

met betrekking tot de gelegenheid tot binnenvallen in het 
zeegat; 

4. met betrekking tot de diepte van het zeegat en den waterweg? 
2". Hoor welken vaarweg kan aan die eischen worden voldaan 

cn welke werken zijn noodig om dien weg. in bovenstaanden 
zin, in bruikbaren toestand te brengen en te houden': 

8". Welke kosten worden voor dnt doel gevorderd: 
a. zoowel voor aanleg nis voor onderhoud; 
b. eventueel ten behoeve vnn 's lands verdediging? 
Wordende de commissie voorts uitgenoodigd al die beschou

wingen, uit de beantwoording vnn bovenstnnnde vragen voort
vloeiende, ook van vergelijkenden aard, mede le deelen, welke 
der Regeering tot richtsnoer kunnen strekken bij de overweging 
van voorstellen tot verbetering vun den toegang vnn Dordrecht 
tot de zee. 

Tot leden dier commissie zjjn benoemd de heeren: 
J . I'. W. Conrad, oud-hoofdinspecteur van den waterstaat, lid 

van de 'l'wecde Kamer der Stutcn-Ocneraul, tevens voorzitter; 
I'. Hos Azn., wethouder der gemeente Dordrecht; 
A. A. Hekuur, hoofdingenieur vun den Rijkswaterstaat; 
I'. ,1. A. de Bruine, burgemeester vnn Zwijndi-ccht; 
A. do llruync, kapitein ter zee titulair, inspecteur van Int 

loodswezen in het vierde en vijfde distriet; 
5. M. H. vnn (iijn, lid vun de Tweede Kamer der Staten-

Generaal; 
A . van Hootl', hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat; 
W. Rooseboom, kolonel van den genenden staf; 
tj. F. M. H. Sebuebbelie. hoofdingenieur vnn den Rijkswaterstaat: 
11. A. de Smit van den Broeke, kapitein ter zee titulair, chef 

der afdeeling Bydrographie enz. bjj bet Departement van Marine; 
J . vnn der V'egt, hoofdingenieur vun den provincialen water

staat iu Ztiiilholland; 
I). A. X. Vriesendorp. voorzitter vun de Kamer ran koophandel 

en fabrieken te Dordrecht, en 
C. B. Schuurman, ingenieur van den Rijkswaterstaat, tevens 

secretaris. 
AMSTI tui.v.M. Het is voor de industrieels kringen vun ons land 

zeker van belang, te vernemen dat de gasmotoren-fabriek Dent:. 
te Keulen, een filiaal te Amsterdam beeft opgericht, waar baar 
motoren voor gus. petroleum en benzine verkrijgbaar zjjn. 

Genoemde fabriek levert een treffend bewijs te meer, (lat wij 
ons in een tijdperk vuu nooit gekende industrieele ontwikkeling 
bevinden. De gasmotoren-fabriek Deur., vóór ongeveer 30 jaren 

I gesticht heeft in die drie decenniën zoodanige uitbreiding ge
kregen, dat thans ongeveer 1000 motoren voortdurend m bewer-

I kin" zijn Duur deze tnbriek zieh vun den bouw van andere 
machines onthoudt en alleen de origineele Ottn-inotoren bouwt 
wordt ann de constructie der specialiteit bijzondere zorg gewud. 

De ruimte laat niet toe. hier nog meer te vermelden; liet zij 
ons echter ver"iind iederen belangstellende een bezoek aan de 
liliale Nieuwen.lijk 11, unn te bevolen, waar een permanente 
tentoonstelling van een achttal motoren vun verschillende con
structie gehouden wordt. Vooral 's avonds bij electrisch licht en 
als alle nrnchines in werking zyn, komt deze expositie zeer goed uit. 

(De Tijd.) 
Rui II KIIAM. De beer .1. •! l'outsmu, decorateur van don Grooten 

Schouw I lurg, heeft een opdracht gekregen, die bet bewijs levert, 
dat de bekwaamheden van dezen decorateur op tooneelgebied ook 
bij bel Koninklijk buis zijn bekend geworden. 

De heer Poutsma hcett namens de Koningin-Regentes last ge
kregen tot bet ontwerpen van decoraties voor een in het Koninklijk 
paleis te Soeatdijk op te richten tooneel. 

GnoMNuKN. ln een vergadering van gasgebruikers, dezer dagen 
gebonden, werd besloten den baad te verzoeken den gasprijs te 
brengen vnn i; op I e. per M 3 . De winsten, die de gasfabriek 
mankt, wettigen, naar de meening van adressanten, die verlaging. 

VLISSINIIFN. He beer .1. II. Harte, sedert 1S5S gemeente-bouw
meester alhier, beeft Zaterdag I dezer zjjn KOsten jaardag gevierd. 
Tot op heden vervalt bij zgn veelonivatteiulcn werkkring nog 
met ijver en toewijding. 

Burgemeester en Wethouders begaven zich naar zyiie woning 
om hém te eomplinienteeren. Onder eene hartelijke toespraak vuu 
den burgemeester, den heer II. P. J . Tutein Xoltheniiis, werd hem 
namens de gemeente een blijvend aandenken aangeboden. 

Door het bestuur der ulhier gevestigde vrij tseluursloge werd 
hem namens die loge aangeboden een drinkhoorn met zilveren 
montuur en deksel, staande op wit marmeren tafelt je met talen 
poot. 

Vuu bet bestuur der brandweer ontving bij mede een gesebeuk 
en bovendien vau particuliere zijde talrijke bewijzen vnn achting 
en vriendschap. 

Sveii \n i: , i . Burg. eu Weth. hebben den Gemeenteraad voor-
ge-lebl aan de ingenieurs Dc Koning en Bhiupot ten Cntc con-
êessie te verleenen voor den aanleg vnn een tramlijn door de 
gemeente, waardoor de dorpen vnn de Woldstreek met Sappemeer, 
Hoogezund en Kropswolde verbonden worden. 

I' E R S O X A 1. I A. 
— Bij beschikking vnn deu .Minister vnn Waterstaat zjjn benoemd 

tot buitengewoon opzichter Je beer I!. .1. vnn de Klippo te Seroos-
kerko bij d ververdediging langs bet Holbindseh Diep en de 
heer I'. (1. Verboet' te 's-Gravenhage bij bet uitvoeren vun bnggcr-
werk in het Aurdappeloilgnt. 

— liet doen van opnemingen in het belang eener eventueels 
verbetering van dc haven van Cheribon is den opziehter le kl . 
C. F. Rosenquist opgedragen. 

— Ann den hoofdopzichter der genie, C. R. van Itujjven te 
Leiden, is de gouden medaille voor Bij-jarigen trouwen dienst toe
gekend, welk eereteeken hem den 25n dezer zal worden uitgereikt 

— 'l'ot directeur der Drentsche Kanaalmaatschappij werd ge
kozen Jhr. .1 II. van liolthe tot Echten te Xieiiw-Am-terdani. 

— He Raad der gemeente I'urnierend beeft den beer R. Zijlstrn, 
directeur der gemeente-gasfabriek aldaar, aanvankelijk tot 1 April 
[süT bel wuiiriie n der lielr kking vuu gem.-cnte-iir.-hit.-cl op
gedragen en zulks tot vervanging vun wijlen don heer P. Mager. 

— Dc ingenieur '2e kl. der marine I,. J . K. vun Waveren, ge
plaatst bij "s Rijks werf te Amsterdam, wordt met l.'i dezer toe-
gevoegd aan dén directeur van scheepsbouw en als zoodanig 
gedetacheerd bij de Koninklijke Maatschappij ..De Schelde" te 
Vlissingen, 

— Te Breda overleed op 4Sjarigcn leeftijd de opzichter le 
klusse van den pr.iv • waterstaat in Xoordbrabant .1. .1. M. Oen. 

— Bij kon. besluit zijn bij den raad van toezicht oi> do spoor
wegdiensten benoemd: tot adjunct-ingenieur X C. Kist. thans 
lijdelijk adjonct-ingeniour bij dien raad. en tot opzu-htor-teckonuur 
l i . II. Koning, thans tijdelijk opzii htcr-teekeiiuur bij dien raad. 

VACANTE BETHEKKIXGBH. 
L e e r u u r in bet vukteekenen aau do Ambachtsschool te 

(ironingen. Salaris / ' S O 0 , niet 4 jaiirlijksche verheugingen ad / 40. 
Adres den directeur vóór 21 April, (/ie advert, in ito. 15.) 

Op/ . ich te r -onderbaas voor zes maanden. Salaris /'80 
per maand. Adres no. 152, boekh. Stsnfert Kroese en Van der 
Zand., Arnhem. (Zie advert., in no. 14.) 

— T e e ke una r. die decoratief tcekenwerk met do pen kan 
verrichten. Adres lett. «'. Adv.-bur. W. .1 Thieinc & Co., Zutfen. 

— Twee aankomende b o u w k u n d i g e n om behulpzaam 
te zuil in het maken van teekeningen voor onderscheidene ge
bouwen. Adres X". 349 aan De Jongh's advertentiebureau, Arnhem. 
(Zie advert, in ito. 15.) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g opz ich te r . Adres den arch, 
II. Rcijgers te Enschedé. 
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ige. 
(>m behulpzaam Ie zijn in het maken 

van t eeken ingen voor onderschei-
dene gebouwen, kunnen twee Jonge
l i eden geplaats t worden. Het werk 
is leerzaam en tenig salaris kan ver
diend worden. 

Aanbieding, mei opgaaf van even
tueel verlangd wordend salaris met 
franco brieven onder No. Ü49 aan DE 
JO.NGH's ADVERTENTIEBUREAU 
Arnhem. 

en. 
Aan genoemde inrichting wordt 

GEVRAAGD een I I ' U t \ V It in 
bet V a k t e r k c i i r n . Zij, die in 't 
bezit zijn van acte M-., genieten de 
voorkeur. SaUris fSOW met vooruit
zicht op jaarlijksche verhooging van 
f IO gedurende 4 jaren. 

Aangifte bij den Directeur der Am
bachtsschool ri'n'ir '21 A/tril IS:i(i. 

RIMPIiEX SIMI'I.KX 
R I J W I E L E N . 

B a k k e r s t r a a t 55*. A It \ II E H . 

In voorroe.il tit- I I . M I . U . H IVM; en dc 
nir i iw Htv OiHlerdeHcn. IVijtscouranteii 
gratis verkriĵ i.aiir. Degeljjko inrichting voor 
reparation. 

M i n i s t e r i e v a n J u s t i t i e . 
OpeiiI>ai'e 

AANBESTEDING. 
Op D l n a d a g a * A p r i l 1806, 

des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open
baar worden aanbes teed: 

de v e r t i m m e r i n g en herstel
l i n g van het R e c h t s -
g e b e n « le W i n s c h o t e n . 

B a n t i n g f 11,100. 
Het bestek No. (ill met daarbij be-

hoorende teekeningen ligt van al' ls 
April voor gegadigden ter inzage in 
het Rechtsgebouw te Winschoten en is 
op aanvrage tegen betaling van ƒ1 .60 
franco verkrijgbaar bij de GEBROE
DERS VAN C L E E F , Boekhandelaar!, 
Spui No. 28a te 's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
Zaterdag 2:> April IHiXi, in het Rcchts-
gebouw voornoemd, des voormiddag» 
ten 10 ure, terwijl inlichtingen zijn te 
bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor de Gevangenissen en Rrchtsge-
bouwen te 's-Gravenhage. Departement 
van Justitie, en bij den (ipzichter o'd. 
Justitiegebouwen te Winschoten K. 
DE GROOTII, aldaar. 

's-Gravenhage, 10 April 1896. 
De M i n i s t e r van J u s t i t i e . 

Voor den Minister, 
De Secretaris- Generaal: 

P. J . VAN BEIJMA. 

Maatsch^pij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van de provincie 

ZllD-HOLI.AND.i 
Op I H n s u a g den '4In A p r i l 

IS!M>. de» namiddags ten Si ure (locale 
lijd}, aan liet Centraalburcau der Maat
schappijtot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 

' van: 

BESTEK No. 707. 
l i e t m a k e n , l everen en stel

len v a n den i jzeren boven
bouw v a n de d r a a i b r u g 
over de L e i d s c h c T r e k -
v l ie t nab i j liet s tn l ions-
e m p l a r e m e n t V o o r b o r g . 

B e g r o o t i n g f 00,300.—. 

De besteding geschiedt volgens jj -Hi 
van het bestek. 

liet bestek ligt van den 4den April 
1896 ter lezing aan bet Centraalburcau 
in het Moreelse Park en uan het bu

reau van den I leer Sectie-Ingenieur 11. 
E. BEUNKE te Utrecht en is op franco 
aanvraag (per brief l aan genoemd Ccn-
traalliiiieau (Dienst van Weg en Wer
ken) te bekomen, tegen betaling van 
ƒ 1 . - . 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalbureau (Dienst vaii Weg en 
Werken) en duur d e n Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 14n April 1896, ten 12 uren 
's middags (West Europeesche tijd). 

ÜTKKCUT, den 2den April 1896. 

S T Ö Ï M T R A M 

" s - B o s c h - H e u s d e n - W a a l w i j k . 

AAIBESTEDIM. 
Op Z a t e r d a g s»5 A p r i l ISJM». 

des middags 12 uur. Locale lijd, zal 
in een der lokalen van het Hotel,,DE 
EKXIIOOKN" te 's-Hertogenbosch, worden 
a a n b e s t e e d; 

Het l e g g e n v a n de s r o l t ION 
en W I S S E L S en liet 
in a k e n v a n tie M >SI' 
W E R K E N voor de l i jn 
' * - « o i « a - g < ta « i l e n 
( lengte der l i jn 17 K . M . ) 

Bestek en teekeningen liggen Ier 
visie in genoemd Hotel en ten kantore 
van den Ingenieur .1. SCHOTEL te 
llotterdam 

Exemplaren van liet bestek, zonder 
tcekeningen, zijn. tegen inzending van 
postwissel ad f I.— te bekomen uit
sluitend bij genoemden Ingenieur. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
Zaterdag ls April e. k., des voor-
middags te li) uur, locale tijd, samen
komst bij aankomst van den trein van 
0.86, Spoorlijd, op het Stationsplein te 
's-Herlogenbosch. 

Ministerie van Justitie. 
Openbare 

AANBESTEDING 
Op D i n s d a g 5 .Mei 1 8 9 0 , 

des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage in het open
baar worden aanbesteed : 

H e t boutven v a n Si woningen 
voor beambten en liet 
vern ieuwen v a n eene op
h a a l b r u g en eene losse 
b r u g . beiden met li l l ld-
hooi i len en vleugels , a l les 
met het u i t v o e r e n v a n 
d a a r m e d e v e r b a n d hou
dende w e r k e n ten be
hoeve v a n het R i j k s 
opvoedingsgest icht WeM-
iir/il te l i < ( i < » ( . i n Si 
perceelen en i n massa . 

I tani ing v a n perceel I /*5IOO.— 
., ,. .. '4 - M S O . — 

Het bestek No. liï niet daarbij bc-
hoorende teekeningen ligt van af 18 
April 1896, voor gegadigden ter inzage 
aan liet Rijksopvoeiiiiigsgeslicht voor
noemd en is op aanvrage legen betaling 
van f 1.ISO franco verkrijgbaar bij de 
GEBROEDERS VAN C L E E F , Doek-
handelaars, Spui Xo. 28a te 's-Graven
hage. 

Aanwijzing zal worden gebonden op 
Zaterdag :>.'i April ls'Jiï, des namiddags 
ten 3;,/i ure; plaats van samenkomst 
,,Balkbrug", terwijl inlielitingen zijn te 
bekomen hij den iigenieur-Architect 
voor de Gevangenissen en Rechtsge-
bouwen te 's-Grurcnhuge, Departement 
van Justitie, en bij H.BURÜ.MANS te 
Avereesl, Opziohter over gemeld opvoe
dingsgesticht. 

's-Gravenhage, 10 April 1896. 

De M i n i s t e r van J u s t i t i e , 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal: 
I'. J , VAN BEIJMA. 

AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g gO A p r i l , des na

middags ten '4 uur zal door de Archi
tecten-Ingenieurs A . W . W E I S S M A N 
en P. H. V A N N I F T B I K in het Café-
Restaurant ,,NKI'I-'", Groote Houtstraat 
te Haarlem, worden aanbes teed: 

H e t bouwen v a n een III IS 
a a n den K a a i n s i n g e l \ o . 
44 te Haarlem. 

Het Bestek met Teekening is ii /'1.50 
per stel te verkrijgen bij den Ingenieur 
P. II. VAN NIFTRIK, Prins Hendrik
kade 1(16 te Amsterdam en bij den 
Boekhandelaar D. J . VAN DER WILK, 
Groote Houtstraat te Haarlem. 

Inlichtingen geeft de Architect A. W. 
WEISSMAN, St.-Aiinalaan 89 te Nij
megen. 

Maatschappij tot Exploitatievan Maatschappij tot Exploitatie van M i n i s t e r J B V a n J u s t i t i e . 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Z a t e r d a g si.ï A p r i l iSJMi. 

des middags ten 18 ure .locale tijd), zal 
op het Bureau van den Seclie-Ingenieur 
te Venluo worden aanbes teed: 

VOLGENS BESTEK D. 
H e t v e r r i c h t e n v a n eenige 

hers te l l ingen a a n de ge-
bonwen, k u n s t w e r k e n en 
verdere w e r k e n , behoo-
rende tot de l i j n e n Maas
t r i ch t B o x t e l en Ni jme
gen—Venloo , i n 15 per
ceelen. 

Hit bestek is tegen betaling van 
f\.— verkrijgbaar op franco aanvraag 
aan bovengenoemd bureau. 

Aanwijzing ter plaatse, zooals op de 
achterzijde van den omslag van het 
bestek voormeld. 

De Sectie- Ingenieur, 
A. V A N LIEBERGEN. 

Provinciale Waterstaat 
VAN 

FRIESLAND-

AANBESTEDING. 
Op V r i j d a g , den si I A p r i l 

IS1M». des namiddags ten een ure, 
zal in het gebouw van liet Provinciaal 
Bestuur te Leeuwarden, overeenkom
stig S S 447 en 448 der A. V., bij 
e n k e l e i n s c h r i j v i n g worden 
aanbesteed: 

Het v e r b e t e r e n v a n de 
P R O V I N C I A L E Z D K -
\ V F . H I X 4 « te l.etutner. 
R a m i n g /• 00,000.—. 

Het bestek ligt ter lezing in voor
noemd gebouw. Gezegelde formulieren 
voor inschrijvirigsbiljetten zijn tegen be
taling van 25 cent en bestekken tegen 
betaling van f I 50 opliet bureau | 
van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

De noodige aanwijzing wordt gedaan 
op Woensdag Ti April, des voorm. 11; 
ure te Lemmer. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te 
bekomen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat te Leeu-, 
warden. 

LKEDWAROKN, 2 April 1806 . 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland, 

V A N HARINXMA THOE SI.OOTEN 

TATTERSALL& HOIDSWORTH 
KWfSVHK, 

Globe W o r l u 
Aanleg van Centrale 

MCRREN. RROF.I KANSEN, PAKT1CU 
LI EK 10 en 01'ION I!.-, UK GEBOUWEN tas 

H A N D E L in Wand- an H n u r t r x e U . 
Atphalt, SeliooritCMMi.anteU, Vloortn. 

Staatsspoorwegen. Openbare 
AANBESTEDING. AANBESTEDINC 

(Voor rekening van de provincie \ ———— (Voor rekening van de provincie 
ZUID-HOLLAND) 

Op D i n s d a g den Olslen A p r i l 
ISJMi. des namiddags ten Si ure (locale 
tijd), aan bet Centraalbureau der Maat-
schappij tut Exploitatie vau Staatsspoor
wegen ill liet Moreelse Park le l ' ïRKrllï ' . 
van : 

BESTEK No. TIM;. 

Het wij/ . igen v a n den onder
bouw der d r a a i b r u g over 
de l .e idsche T r e k v l i e t . 
met b i j k o m e n d e « e r k e n 
i n den spoorweg liiouda -
's-4iiravenhage. 

K e g r o o t i n g f 0S,SOO.—. 

De besteding geschiedt volgens § 75 
I vun het bestek. 

liet bestek ligt van den 4dtm April 
' 18'Jli ter lezing tuin liet Centraal-
j bureau in het Moreelse Park en aan liet 
i bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
i l l . E . B E U N K E te Utrecht cn is op 

franco ann vraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van ƒ 0 . 0 0 . 

Inlielitingen worden gegeven aau het 
Centriiiilbiireau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 14den April 1896, "ten 12 
ure 'gmiddags i West Europeesche lijd). 

UTRKUHT, den 2den April 18U6. 

Speciaal adres voor 

Teekenbenoodigdheden 
J. MEEUSSEN & ZOON 

KOltTK l'OTI'A SS, Urn Haag. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

miM EN IDDELBIS, 
Singel 407, AMSTERDAM, 

leveren het beste CALQUEERPAPIER, 
150 cM. breed op 30 Meter lengte voor 

f S .5Q per rol. 

G R A N I E T . 
J. H. P. JANSE, 

JVianiixstraat 364. 
A M S T E R D A M . 

Op I» i n s d a g 5 M e i 1S06. 
des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van bet Departement van 
Justitie te 's-Graienhage, in het open
baar worden aanbesteed : 

Het b o u w e •• v a n /.es Be
w a a r d e r s w o n i n g e n bij de 
S t r a l'g e v a n g e n i s te 
l ' trceht . en d a a r m e d e i n 
v e r b a n d s taande w e r k e n . 

R a m i n g / ' 15. i o n . 
Het bestek No. 65 met daarbij be-

hoorende teekeningen ligt voor ge
gadigden ter inzage in de Directie-
keet bij het Buis van Bewaring in 
aanbouw en is op aanvrage tegen 
betaling van / 1,10 franco verkrijgbaar 
bij dc GEBROEDERS V A N C L E E F , 
Boekhandelaars, Spui No. 28a le's-Gra-
venhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
Woensdag 'd'J April i.S.%. des namid
dags ten 2 ure, op het terrein bij de 
Strafgevangenis, terwijl inlicht ingen zijn 
te bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor dc Gevangenissen en Bechtsge-
hoiiwen te 's-Grarcnhagc. Departement 
van Justitie, en bij den Opzichter o/d. 
Justitiegebouwen tc Utrecht,G. Vl ' IJK, 
aldaar. 

's-Gravenhage, 10 April 1896. 
Dc M i n i s t e r van J u s t i t i e , 

Voor den Minister. 
De Secretaris-Generaal: 

I'. J . V A N BEIJMA. 

W A T E R ? Artesische en Nortonputten. 
Bovenstaande putten worden geleverd in 

verschillende afmetingen, voor elke hoeveel
heid wortit ^e^arandeenl. 

l . K H R . H O S Z M A R K . 
Machinefabriek en specialiteiten iu Ijrond-

lioringen. 
A I. « I I. «». 

M. R. GREVENSTUK. 
A P E L D O O R N . 

levert door liet g-clicele Kijk <;r.AS-
JAI.OI < AKHOI,l\t ' . l M. en 
alle soorten V E R F WA HEX tot eou-
c ui" re erende prijzen. 

Kunstsmederj j. 
Specialiteit in KunststiueeilneiU, Re-

elameliorden en a t U l l e a , Kiauur-
hekwerk, ToeAclniirt>iiiac hekken. 

llerstclplaats van Rijwielen. 
e. A . w n a m a 

Rruiiliersd.varw.lrant li». Amsitertlani 

I0LD8W0RTH, ^ f « ^ f ; - 1 

ea Store». \.., J v'. 'p-füft, <• „: • 
e verwarming b j -rl^}» -1-wMi-

CRAMER ELSENBURG £ G°., 
llo/IrvfraitvierH , 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders. Denren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarminq door heete lucht. 
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Bij P. (iOl'I)A QUINT, te Arnhem, 
ziet het licht: 

De Kunstnijverheid. 
Beknopte handleiding ter ontwikkeling 
van den kunstsmaak met betrekkin"; tot 
het ambacht. Voor Nederland bewerkt 

H O O R 

A . A V . W E I i i l A H . 
Met 07 figuren, 

Prijs /"SJ.60. In half led. band ft 8*. 

W . W a s h i n g t o n l a y i o r & ü O 
Xicuwc Haven 10'i. HOI 'THRU A II. 

Adreevoor: G O E D K O O P S T E 
Bywiolen. Brandkasten. Schrijfmachines 

en andeie Anierikasiisrbe ^rtik'dei. 

i i it i i i i i x i i i : 

Cementsteen Tegelfabriek 
van A . D E M Q D I E , U t r e c h t . 

Gementtegels, Patten, Riogen enz 

PHOTO-LI THOGR APIE 
en LICHTDRUK 

L en 
Anna ranlownastraat 4, 

tervermenigvuldigins van A r r l i i -
tertoniNcht' en m a c h i n e-
teekenii ijjei i . Monsters en prijs 
opgaven op aanvraag beschikbaar. 
Vlugge levering. 

Concurreerende prijzen. 

B U R G E R S ' R I J W I E L E N , 
4e nieuwe mode l l en IHwff / i j . , gereed, het nieuwste voor ]S9ii is de 

BURGERS' EXCENTRIC GEAR, 
gepatenteerd i n E n r o p a en A m e r i k a . 

'/.. M. de Koning van België schonk zijn Wapen aan deze nieuwe uitvinding 
In den Zoodag 5 April jl. gehouden wedstrijd te Mennel werden a l l e 

p r i j z e n gewonnen op BUHGEKS' .MACHINES. 

H . B I H d i K K S . F a b r i k a n t . Herenter 

CARBOLINEUM „KRIMPEN" 
der Maatschi;. tot bereiding van Koolteerprodocten te Krimpen a/d. IJsel. 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder-

land en Kolomen: 

O . M . B O K S & Co. , Amsterdam. 

H . Z I M M E R M A N N , U t r e c h t . 
VERTEGENWOORDIG EI! 

der • a n a o v e r s e h e M i i M l i i i i e n l m i i A . - C J . in 
I . I M H V voor H A X H O Y E B . 

CENTRALE VERWARMINGSTOESTELLEN 
naar alle systemen. 

L e v e r i n g van CJeribde p i jpen en K a c h e l s 
voor a t o o m en w a t e r . 

Gratis bearootingen. Billijke prijzen. 

P. B. VV. SINGEN1)0NJY~ 
.iit\rrr:.rr. 

< JC soorten l l r . K Y t l l t u en 
verdere Hn.i.i . „ , , i, , „ . tegen concurreerende |>njzen. 

Maatschappij 

Brand tegen sehad 

D e l l l d U L i U L l i l l U U i l vnn 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat "20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaitk ö(l—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premien. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

VOSKUIL. 
7 Paleisstraat AMSTERDAM. 

S P E C I A L I T E I T 
TEEKESHEHOEFTEN VOOR 

HET HOUW VAK. 

Fabriek eu Magazijn Tan Gips Ornamenten 
van J . P. VAX i.F.X M i l 'VEI.. 

V a n W o u straal N " . 2 , Amste rdam. 
K niintr.nnil-.recM , l'oitlnii.leenieiit-

Oriannitnerken, zooals CONSOLES, 
0 E V E L V E B 8 I E B 1 N G E N enz., worden vol
gens teekening in den kortst mogcljjken tjjd 
vervaardigd tegen concurreerende prijzen. 

D . J . B R E E D V E L D , 
Steenhouwer. D O R D R E C H T . 

Hardsteen-, larmer- en Zandsteenwken 
M'IIOO HST K E.1T Hfl .4 NT E LN. 

Draaierij van dMorloy, S a v o n i è r e en St. Joire. 

B E C K E R & B U D O I H G H . 
_A-niliom. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O E K 3 I E E T -
EN ANDERE 

I X S T I H ' J I E A ' T E X , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEM, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, en». 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l schalen . 
W E E Q W E R K T U I G E N . 

Fabrikant i n Gevel-, Plafond- en Studie-Ornament. 
J^iitliersolie Burg-wal 26, ' s - G R A V E N H A G E . 

R U I M VOORZIEN V A N M O D E L L E N VOOR T E E K E K S C H O L E K . 
Afg ie t se l s voor H o u t en Steen . 

WW Specialiteit in het vervaardigen Tan KUNSTZANDSTEEN. 

Ter drukkerjj der Xaamlooze Venuootschap „Het Vndcrland." 
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AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat / 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

L O O N E N A R B E I D S D U U R . 
Vijf tirnmerliedcn-gezellen-vereenigingen tc Amster-

dam hebben een schrijven gericht aan „ H . H . Archi
tecten , Patroons en Werkgevers in het Bouwvak." 
Deze circulaire, die zich door den toon, waarin zij 
gesteld is, gunstig onderscheidt van de meeste stukken, 
die van werklicden-vereenigingen uitgaan, verdient 
zeker de aandacht van allen, die tot de bouwkunst 
op ecnigerlei wijze in betrekking staan. 

De stellers der circulaire wijzen er in de eerste 
plaats op, dat zij in 1894 de definitieve vaststelling 
van dc bekende bepalingen, die te Amsterdam op 
gemeentewerken gelden, hebben bevorderd, door zich 
neer te leggen bij het besluit, dat de Vergadering 
van Patroons op 19 Februari 1894 nam Zij verklaren 
verder, alles wat in hun vermogen was te hebben 
aangewend, om de gemeentelijke regeling ook alge
meen bij particulieren doorgevoerd te krijgen, doch 
niet in allen deele daarin geslaagd te zijn. Dit heeft 
tengevolge gehad, dat de werklieden en de goedge
zinde patroons ,,de dupe" zijn geworden. 

Toch winden dc gezellen er geen doekjes om dat 
zij, ook al ware de algemeene invoering der regeling 
gelukt, daarmede nog geenszins tevreden zouden ge
weest zijn. Zij zagen daarin slechts een overgangs
maatregel „die hen kon voeren naar hetgeen zoo 
krachtig en door deskundigen zoo onomwonden werd 
verklaard: een 1 ourige werkdag en een loon van 25 
cent per uur." 

Daarna vervolgen zij: „In alle plaatsen, zoowel van 
binnen- als buitenland, waar de werklieden zich niet 
krachtig genoeg vereenigden, om het eenmaal vast
gestelde loon staande te houden, is het loon gezakt. 
Begonnen bij den slechtsten, is ten langen leste de-
beste patroon gedwongen (hoe ongaarne ook) het 
loon in te korten. Is dat niet het beste bewijs, dat er 
in de werklieden zelve een tegenwicht gevonden moet 
worden tegen het drijven in onze maatschappij naar 

laag loon en lang werken, wat door de practijk hoe 
langer hoe meer veroordeeld wordt, als strijdig met 
de belangen der industrieelen? Allerlei misstanden 
dwingen ons, om u te verzoeken, met ons in overleg 
te treden, teneinde het kwaad, waaraan wij als werk
lieden en patroons, die plichten erkennen jegens anderen, 
zijn blootgesteld, te doen ophouden. Wij kunnen u 
wijzen, hoe voornamelijk bij den z.oogenoem len specu-
latiebouw de prijzen van aangenomen werk een laagte-
lubben bereikt, waarvoor een degelijk patroon zich 
schamen zou het te geven, èn 011 het slechte werk, 
dat er het gevolg van is, è.i o;n de behandeling, die 
men door zulke prijzen, zijn medemensch aandoet, 't 
Wordt onomwonden verklaard door om timmerlieden, 
dat geen verhooging van loon ons zal baten, indien liet 
stukwerk niet geregeld wordt, indien er niet, evenals 
in de bepalingen van minimum loon, een minimum 
pii/s z'ooi de verschillende dèelen van ons werk wordt 
vastgesteld; al erkennen wij volmondig de moeilijk
heid van een dergelijke regeling, wegens de groote 
verscheidenheid van werk, toch mag zij niet gerekend 
worden onmogelijk te zijn, wanneer men zich beperkt 
tot den gewonen huishouw. Wil hier echter het juiste 
getroffen worden, dan is het noodzakelijk, dat de 
vaststelling én door patroons èn door werklieden ge
zamenlijk ten uitvoer gebracht wordt." 

Ten slotte wordt het misbruik, dat van onvol
wassen werkkrachten gemaakt wordt en het nog al 
te veel ontbreken van verzekering tegen ongelukken, 
ter sprake gebracht en het voorstel gedaan, om door 
het benoemen van een commissie uit architecten-, 
patroons- en timmerliedenvereenigingen, tot een ge
wenschte oplossing te geraken. 

Bij het lezen van deze circulaire, gingen wij met 
onze gedachten terug naar de verleJen zomer door 
de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de 
Statistiek in Nederland gehouden vergadering, toen 
een even deftig als weledelgestreng of hooggeleerd 
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gezelschap zich met dc questie van loon cn arbeids
duur bezighield. Wij hoorden weer, in den geest, 
de redevoeringen over Bastiat, dc physiocraten, feti-
schen, dc Manchesterschool, Ricardo's ijzeren loonwet, 
economische deductien en andere fraaiigheden, geschikt 
om een aangename tijdpassccring op tc leveren cn den 
eetlust op te wekken voor een gezellig maal. 

Wij schreven naar aanleiding dezer vergadering: 
„Ken gunstige invloed van het initiatief van openbare 
besturen op den algcmccncn loonstandaard is nog 
niet gebleken. Ware een man uit dc practijk aan het 
woord geweest, hij had kunnen verklaren hoe het 
komt, dat zelfs te Amsterdam geklaagd wordt dat 
de nieuwe regeling den werklieden niet het voordeel 
heeft gegeven, dat verwacht werd; waarom, ook na 
de invoering der bepalingen op gemeentewerken, dc 
arbeiders daarbij gebezigd, slechts zelden met hooger 
weekloon dan vroeger naar huis zijn gegaan; waarom 
de regeling op stukwerk nagenoeg zonder invloed 
blijft." 

In dc circulaire zijn nu de mannen der practijk 
aan het woord gekomen ; zij hebben precies gezegd, 
wat wij meenden dat zij in het midden brengen zouden. 
Ken antwoord op de gestelde vragen geven zij niet, 
het aan de te benoemen commissie overlatende hier 
hulp tc verschaffen. 

Reeds in ons n". van 17 Augustus 1895 schreven 
wij: „ T c verwonderen is het niet, dat in werkmans
kringen , ook zelfs onder dc timmerlieden — die te
genwoordig te Amsterdam de meestbegunstigden onder 
de ambachtslieden zijn — geklaagd wordt dat de 
nieuwe regeling het voordeel niet heeft gegeven, dat 
verwacht werd. Stukwerk, toch reeds door vele aan
nemers bij voorkeur gegeven, is nu schier overal 
regel geworden, en op de prijzen, voor dit stukwerk 
betaald, bleef dc regeling nagenoeg zonder invloed. 
Vraag cn aanbod heerschen hier onbeperkt, maar 
toch gaan ijverige cn bekwame werklieden bij voor
keur bij die bazen in dienst, waar zij zekerheid hebben 
stukwerk te krijgen, daar dit hun meer voordeel 
oplevert, dan werken per uur onder de nieuwe bepa
lingen. Slechts wie, niet tot de bekwaamsten behoo-
rendc, per uur moet werken, heeft bij het bestaan 
van een minimumloon baat gevonden." 

Dikwijls is dan ook door werklicden-vcrcenigingcn, 
waar de mindere bekwame broeders zich meestal dc 
beste redenaars tooncn , op afschaffing van het stuk
werk aangedrongen. Met pleit zeer voor het gehalte 
der lichamen, die dc circulaire in het licht zonden, 
dat zij van afschaffing van stukwerk niet spreken, 
doch alleen een minimum regeling daarvan verlangen. 
Niet minder getuigt het van een helderen blik, dat 
de opstellers van den zendbrief „volmondig de moei
lijkheid van een dergelijke regeling erkennen." 

Wij schreven in ons n". van 24 November 1S94: 
„ L o v e n en bieden is het, waardoor dc prijs van stuk
werk bepaald wordt. Blijkt het, dat dc werklieden 
een prijs hebben gevraagd, lager dan het bedrag, 
hetgeen zij in dagloon zouden verdiend hebben, nu 
ja, dan wordt hun dit loon, berekend naar den nieuwen 
standaard, uitbetaald, doch dc baas, die maar al te 
zeer aan luieren denkt, geeft een ploeg, waarmede 
iets dergelijks voorkomt, al gauw ontslag. Nemen wij 
eens aan, dat een patroon op dc begrooting van een 
werk een zekere som heeft staan voor het maken van 
een bepaald onderdeel, waarvoor hij het materiaal 
levert Hij vraagt dan aan een ploeg van zijn volk, 
voor welk bedrag deze het werk wil verrichten. Als 
na loven en bieden, dc som , waarvoor het volk aan 
het werk wil gaan, vastgesteld is, zorgt dc baas wel, 

dat deze som zijn begrooting niet overschrijdt. Is nu 
het werk afgeloopen cn heeft het volk zijn rekening 
gemaakt, dan blijkt het b.v. dat / 0.30 per hoofd en 
per uur verdiend is, wat echter alleen een gevolg is 
van betoonden ijver, daar bij trager arbeid, wellicht 
slechts J 0.25 per hoofd en per uur zou ontvangen 
zijn. Kan nu de baas zijn volk bij voortduring der
gelijk aangenomen werk geven, dan wordt door de 
werklieden veel geld verdiend, zonder dat dit den 
patroon iets kost, doch ook zonder dat van de be
palingen omtrent minimum loon ook maar het minst 
te bespeuren is." 

Dc opstellers der circulaire zijn het blijkbaar met 
deze beschouwingen eens; zij hebben geen bezwaar 
tegen het stukwerk bij aannemers, doch alleen tegen 
dat bij speculatiebouwers, waar de prijzen zoo laag 
zijn, als nergens anders. 

Wie met de Amsterdamsche toestanden bekend is, 
weet, dat deze grief niet ongegrond genoemd mag 
worden. Maar hij weet ook tevens, dat het zeer 
moeilijk, zoo niet onmogelijk zal blijken, hier de 
gewenschte verbetering te brengen. 

Het eenige beginsel, wat spuculatiebouwcrs leidt, 
is met een minimum van geld een maximum tc ver
dienen. Daarom maken zij gebruik van de slechtste 
materialen , daarom bezigen zij dc slechtste cn dus de 
goedkoopste werkkrachten. 

Kn aan dc werklieden, tot deze laatste categorie 
behoorende, is in dc hoofdstad volstrekt geen gebrek. 
Lit alle deelen deelen des lands zijn zij daarheen ge
stroomd en wij zfen niet in, hoe men ze daar ooit 
weder kwijt zal kunnen raken. Voor hen zijn de 
karige stukwerkprijzen van de .speculatiebouwers, die 
door de bekwame werklieden terecht veroordeeld wor
den, nog betrekkelijk weelderig, ofschoon zij des
niettegenstaande die toch gaarne verhoogd zouden zien. 

Doch welk middel is er, om de speculatiebouwers 
tot di" verhooging te noodzaken? Wij kennen er 
slechts een, dc algemeene werkstaking, doch de re
sultaten , met de toepassing daarvan bij vroegere ge
legenheden bereikt, zijn niet aanmoedigend. 

Wat soms met veel inspanning, ja met groote 
tinancieelc opofferingen van de zijde der arbeiders, 
verkregen werd, ging meestal spoedig weer verloren. 
De onderteekenaars der circulaire zien dit blijkbaar in. 
Zal het hun gelukken dc werklieden als massa een 
„tegenwicht te doen vormen tegen het drijven naar 
laag loon en lang werken?" Ook hier is de ervaring, 
bij vroegere gelegenheden opgedaan, niet geschikt 
groote verwachtingen tc wekken. 

Het staat te voorzien dat de oproep weerklank zal 
vinden bij de vercenigingen van architecten en aan
nemers cn dat die zich bereid zullen verklaren, in de 
door dc timmerlieden verlangde commissie zitting te 
nemen. .Maar de speculatiebouwers? Bestaat er wel een 
vereeniging, waar die weinig sympathieke leden der 
samenleving een middenpunt vinden ? Wij gelooven van 
niet, tenzij men hier cn daar een lichaam vinden mocht, 
dat zich het innen van huren en het waarborgen tegen 
huurverlies ten doel stelt, maar dat natuurlijk zich 
niet buiten zijn eng getrokken kring zal wagen. 

Men behoeft na overweging van het bovenstaande 
al niet veel profetische gave te hebben om te voor
spellen , dat de pogingen der timmerlieden in deze 
geen succes zullen hebben. 

Het kan een troost zijn voor de vijf vakverecni-
gingen, dat dc beste hunner leden tegenwoordig onder 
hunne medewerklieden een bevoorrecht standpunt in
nemen. Immers waar de gemeente op hare werken 
aan alle ambachtslieden f 0.23 per uur doet uitbe-
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talen, hebben de particuliere patroons, ofschoon zij 
indertijd voorgaven hetzelfde te zullen doen, alleen 
het loon der timmerlieden tot dit bedrag verhoogd , 
doch het loon der overige werklieden gelaten, wat 
het was. Kr is dus onderscheid tusschen het stelsel, 
dat de gemeente Amsterdam en de aaneengesloten parti
culiere patroons volgen, een onderscheid, waarop men 
maar zelden het licht laat vallen , zoodat wie buiten 
de Amsterdamsche bouwpractijk staat, al gauw tot 
verkeerde gevolgtrekkingen komt, zooals bij tal van 
debatten op vergaderingen gebleken is. 

Het is een groot gebrek van dc officieele Amster
damsche regeling van loon en arbeidsduur, dat zij 
volstrekt geen rekening heeft gehouden met de tot 
dusver in ieder vak gebruikelijke loonstandaardcn. Dit 
heeft hare algemeene invoering belet, en zal die, ook 
in de toekomst, onmogelijk maken. Ziet men, hoe 
gebrekkig de bepalingen, die de hoofdstad des Rijks 
in het leven riep, zijn, dan kan men zich voorstellen, 
hoj het in kleinere gemeenten, die zich met sociale 
politiek mochten willen gaan bezighouden, geschapen 
zal wezen. 

Moet dan de overheid zich geheel buiten tie regeling 
van loon en arbeidsduur houden? Geenszins, maar 
indien ergens, dan is hier de grootste voorzichtigheid 
en een grondige kennis der practijk noodig Beide 
eigenschappen ontbraken den Amsterdamschen Raad , 
toen hij zijn bepalingen vaststelde en daardoor heeft 
dit regeeringslichaam groot, onherstelbaar kwaad ge
sticht , omdat op een regeling als deze niet terugge
komen kan worden. 

Ken lichaam bestaande uit rechtsgeleerden, koop
lieden en dergelijken , dat in zijn midden slechts twee 
technici telde, die daarenboven nog niet als zoodanig, 
maar om hun geloofsovertuiging in den Raad waren 
gebracht, was al zeer ongeschikt. om een goede 
regeling van loon en arbeidsduur te maken. Men be
hoeft zich slechts de openbare behandeling der voor
dracht te herinneren , om tot deze overtuiging te komen 
Welk ccn zee van amendementen werd ingediend! Kn 
over die amendementen werd beslist door een vergade
ring van grootendeels onbevoegden Dat op deze wijze 
geen goede regeling tot stand werd gebracht, wie die-
er zich over verwondert? 

Indien ooit de Staat er toe komen mocht, om ccn 
regeling van loon cn arbeidsduur in te voeren, dan 
behoort het te volgen stelsel — wil het ook langzamer
hand bij gemeentenen bij particulieren ingang vinden — 
vrij te blijven van gebreken, die een algemeene toepassing 
in den weg zouden staan. Kene commissie, uitsluitend 
bestaande uit deskundigen van allerlei rang en stand, 
zou een dergelijk wetsontwerp moeten voorbereiden. 
De leden der Tweede Kamer zouden dan voor een 
enkelen keer van hun recht tot amendement geen ge
bruik moeten maken, in het besef, dat zij daardoor 
aan een weloverwogen geheel, door bij uitstek be
voegde mannen samengesteld, slechts schade zouden 
kunnen doen. Meent men dat wij hier iets onmoge
lijks verlangen, dan ware het beter dat de regeling 
van Staatswege maar niet tot stand kwam. 

Want ccn slechte regeling is gevaarlijker dan in 
het geheel geen. Rijksbepalingcn dienen zoodanig ge
redigeerd, dat zij rekening houden met de voor de 
verschillende vakken in de voornaamste gemeenten nu 
reeds bestaande loonstandaarden. Het voorschrijven 
van één minimumloon voor alle werklieden op alle 
Rijkswerken zou zeker gemakkelijk, maar erg onprac-
tisch zijn. 

Doch ook dc beste regeling, zullen de timmerlieden-
vereenigingen zeggen, zal geen vat hebben op de 

speculatiebouwers, die plaag van onzen hedendaag-
schen tijd, die overal te vinden is. Wij moeten dit 
toestemmen, doch zien met belangstelling de middelen 
tegemoet, die dc in dc circulaire bedoelde commissie, 
als zij tot stand mocht komen, zal weten tc vinden 
om den noodlottigen invloed van den speculatiebouw 
op loon cn arbeidsduur tc keeren. 

V A R I A . 

BAKSTEEN VAN STEENKOOL-SCHILFERS. 

In Bohemen vervaardigt men tegenwoordig poreuse 
baksteen van bitumincuse steenkoolschilfers, verkre
gen uit den afval eener steenkolenmijn. Het mengsel, 
waaruit deze steen gebakken wordt, is samengesteld 
uit genoemde stof en leem. De vermenging van deze 
in hardheid zoo sterk verschillende bestanddeelen ge
schiedt door eene daarvoor expresselij k vervaardigde 
machine De steen, op de gewone wijze in ccn oven 
gebakken, is door en door gaar en hard en vertoont 
kleine blauwe verhevenheden, die ontstaan door de 
kolenijzersteen, waarmede het baksel geheel doortrok
ken is en die het weerstand tegen druk en weersin
vloeden geeft, zooals het onderzoek van een proefsta
tion te Praag heeft aangetoond. Voorloopig worden 
zij alleen in het formaat van 28 X 14 X 7 c .M. 
(Oostenrijksch formaat) vervaardigd: het gewicht van 
een dergelijken steen bedraagt 2.4 K G . I let materiaal 
schijnt voorts een slechte warmtegeleider en geluids-
voortplanter te zijn. 

EEN NIEUWE SCHOUWBURG TE WKEXEN. 
Het schijnt dat er tc Weenen nog geen schouw

burgen genoeg zijn, want men wil cr weer een oprichten. 
Kr heeft zich althans eene commissie gevormd, die 
ter herdenking van het regeerings-jubilcum van Keizer 
Frans Jozef, in 1S98 een „Jubileums-theater'' wil doen 
bouwen. Reeds hebben de architecten Fellner & Hel-
mer een project gemaakt; volgens dit plan zal het 
gebouw 1725 plaatsen bevatten, terwijl de kosten 
750,000 florijnen zullen bedragen, te verkrijgen door 
7500 aandeelen ad 100 florijnen. Dc plattegrond ge
lijkt veel op dien van het „Deutsche Volkstheater." 
In 18 maanden moet het werk voltooid zijn. 

K E X NIEUW MUSEUM TE KONDEN. 
Voor hen die I.ondcn bezoeken, is het van belang 

te weten, dat 4 April 11. een nieuw schilderijen-museum 
naast de bekende groote nationale galerij onder den 
naam van „Xational-Portrait-Gallery" is geopend. Deze 
nieuwe afdeeling maakt nu dc schoone verzameling 
in de nationale galerij volledig. De kleine oppervlakte 
gronds, waarover men kon beschikken, was oorzaak 
dat een gebouw van drie verdiepingen moest worden 
opgericht; dc vertrekken op den bcganc-grond en de 
eerste verdieping hebben dus bijna alle zijlicht, terwijl 
dc 2e verdieping bovenlicht heeft. Het geheel, zoowel 

als uitwendig, is zeer eenvoudig behandeld, maar 
verzameling is voor ieder kunstenaar belangrijk, —— . — 0 — 

zoodat een bezoek de moeite loont. 

K E N STANDBEELD VOOR HENRI VAN BATTEN BERG. 
Op ccn vergadering van bewoners van het eiland 

Wight, werd het oprichten van ccn plaatselijk monu
ment ter cere van den overleden koninklijken Gou
verneur, Prins Henri van Battenberg, behandeld. Ken 
plan van Sir Charles Geelen, die daarbij een gift 
doet van / 12000, werd gekozen. Deze gift schijnt 
niet zonder invloed op dc keuze geweest te zijn. 

K E N E GEHOORBUIS. 

Voor hardhoorende kerkgangers is in drie kerken 
in Dundee een inrichting gemaakt, die hen in staat 
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stelt de preek met gemak te volgen. Van de voor
zijde van den lezenaar op den preekstoel, voert een 
buis naar een der kerkbanken. 

In deze bank zijn een aantal india-rubber slangen 
aangebracht, die met hun uiteinde gemakkelijk aan 
het oor gehouden kunnen worden. Ieder, die moeilijk 
hoort, kan in deze bank zitten, gebruik maken van 
de buis en de preek gemakkelijk volgen. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 

Hoezeer de vergadering van 14 April jl. veel vroeger 
eindigde dan in den laatsten tijd regel is geworden, 
zoo heeft het daarin aan verscheidenheid niet ontbroken. 

Nadat de Voorzitter J. F. W . Conrad de afge
storven leden II. L . van der I.ely en Jhr. A . W . P. 
Stoop van Strijen met een kort woord had herdacht, 
gaf al dadelijk het aan de orde stellen van de no
tulen der vorige vergadering aanleiding, dat door 
de leden J. van Hasselt en H . E , de Bruyn in 
zooverre op de toen gehouden beraadslagingen over 
de Amsterdamsche en 's-Gravenhaagsche duinwater
leidingen werd teruggekomen, dat door he.i werd 
gereleveerd dat sommige toen gebezigde uitdrukkingen 
niet of niet juist waren wedergegeven. Daar de leden 
H . 1'. N . Halbertsma en Th . Stang, wien het hier 
gold, niet in de vergadering aanwezig waren, bleef 
dit incident zonder gevolg. Intusschen gaf dit den 
President aanleiding om te wijzen op de eigenaardige 
moeiel ijk heden , aan het samenstellen van de notulen 
bij eenigszins uitgebreide discussiën verbonden en te 
constateeren, dat, voor zoover hij zich herinnerde, tl it 
voor de eerste maal was dat aanmerkingen van eenig 
belang op de notulen werden gemaakt. Men zal nu 
dienen af te wachten of de betrokken leden wellicht 
in de volgende vergadering op de zaak terugkomen. 
Aan het einde der vergadering, bij de rondvraag of 
iemand nog iets had mede te deelen, kwam het lid 
J. D. Evers nog op de gevoerde discussie terug met 
een paar opmerkingen, die door den heer van Hasselt 
werden beantwoord. 

Hiermede eenigszins in verband, had nog eene ge-
dach'enwisseling plaats over het opnemen van een 
gedeelte der voordrachten in het weekblad / V Ingenieur, 
voordat de notulen der vergadering het licht hadden 
gezien. 

Onder de ingekomen geschenken behoorde de aan
zienlijke kaartverzameling, door wijlen het lid W. H . 
Ilubrecht bijeengebracht en door zijne weduwe aan 
het Instituut aangeboden. 

Dit jaar zou, volgens vroeger genomen beslissing, 
het zevende Congres voor Binnenscheepvaart le Milaan 
moeten plaats hebben. De President deelde de redenen 
mede, waarom het vermoedelijk tot het jaar 1897 
zal moeten worden uitgesteld. 

Vervolgens bracht de President in herinnering, dat 
door Directeuren van de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid een Commissie was 
bijeengeroepen ten behoeve van het vakonderwijs en 
de vakopleiding voor toekomstige werklieden in Ne
derland , waarin, nevens andere instellingen, ook het 
Instituut is vertegenwoordigd en wel door het lid 
W . J. van Geer, aan wien het woord werd verleend 
om verslag uit te brengen omtrent de eerste op den 
4' , c n Apri l jl. gehouden vergadering der Commissie 
en de daarin genomen besluiten ter bevordering van 
het samenstellen van handleidingen voor verschillende 
vakken. 

Door den oud-hoofdinspecteur I'. Caland werden 
eenige beschouwingen medegedeeld omtrent den wa

terstaatstoestand in Friesland, naar aanleiding van 
medcdeelingen, voor eenigen tijd door het lid S. J . 
Vermacs omtrent dit onderwerp bearbeid en in het 
rijdschrift opgenomen, alsmede met een rapport, 

jaren geleden door spreker en den heer C. Hrunings 
te dier zake uitgebracht. Het lid Vermaes repliceerde, 
dat hij thans geen vrijheid vond de gemaakte op
merkingen te beantwoorden, maar zich dit voor eene 
volgende vergadering voorbehield. 

Door het lid A . Huet werd eene uitvoerige, door 
eene teekening toegelichte mededeeling gedaan over 
hellende schepraderen, door stoom gedreven, waarvan 
hij de voordeden, ook uit economisch oogpunt, uit
eenzette. 

Het lid A . Keurenaar hield dc in de vorige ver
gadering door hem toegezegde voordracht over den 
electrischen baggermolen volgens het systeem van den 
Franschen ingenieur der bruggen en wegen Ph. Bunau-
Varilla, door een tweetal teekeningen toegelicht, met 
welken molen onlangs met goeden uitslag op de rivier 
de Lek een proefneming had plaats gehad. ()p dui-
delijke wijze deed spreker de eenvoudigheid van dit 
stelsel en de daaraan verbonden voordeden uitkomen, 
vooral bereikbaar op kleine rivieren en kanalen. Daar 
bij dezen molen, in tegenstelling met andere bag-
gerinrichtingen, gelijk van zelf spreekt het gebruik 
van steenkolen is uitgesloten, bespaart dit kosten en 
vervalt de laadruimte, terwijl het bedienend personeel 
zeer gering in aantal is. 

In verband met eene in de notulen opgenomen 
circulaire, wekte het lid G . 15. II. F. Alpherts de 
leden op deel te nemen aan den „Verband für die 
Materialpriifungen der Technik" , die op het in Sep
tember 1895 tc Zurich gehouden Congres omtrent 
beproeving van bouwmaterialen werd georganiseerd. 

Nadat nog dc leden G. van Diesen en Dr. E . F . 
van Dissel eenige korte mededeelingen hadden gedaan 
in verband met hetgeen in de vorige vergadering 
over den hoogen vloed van 1570 was medegedeeld, 
maakte het lid A . Huet van de aangeboden gele
genheid gebruik om eene betere regeling van het 
technisch onderwijs, speciaal aan dc Polytechnische 
School, ter sprake te brengen, welk onderwerp hij 
zeer gaarne in het Instituut van Ingenieurs aan de 
orde zou zien gesteld. 

Staande de vergadering werden eenige nieuwe leden 
aangenomen en anderen als zoodanig voorgesteld. 

M A A T S C H A P P I J T O T U K V O K D K K I N ' O DEK B O l ' W K L X S T . 

AriiEKi.iNu HA.\UI.INI I:S OMSTIIEKEN. 

Vergadering van llaemdag 8 April 189U 
De verandering was in hoofdzaak belegd voor behandeling van 

de rapporten der verschillende commissies voor de beantwoording 
vnn de door het Hoofdbestuur der Maatschappij gestelde vragen. 
Omtrent elf van de dertien vragen werd rapport uitgebracht; de 
beantwoording vnn zeven dezer werd, soms na eenige toelichting, 
door de Vergadering goedgekeurd, terwyl de gevoelens over de 
vragen 2, 8, 7 en 8 dermate uiteenliepen, dat noch de rapporten 
der betrekkelijke commissies geheel instemming vonden, noch 
een bepnulde oplossing tijdens de vergadering werd aangegeven, 
waarom besloten werd deze in eene volgende bjjcoukoinst opnieuw 
ter tafel te brengen. 

Vraag 2 vroeg naar de beste wijze van het invoeren en ver
plichtend stellen van een examen voor den architect; vruag 3 
handelde over de pruetische «narde van de studie dor hooge re 
inatbeinutiscbi' wetenschappen en de vragen 7 on 8 hadden be
trekking op meer practisehe onderwerpen: de Belgische metsel
steen en de Groninger gevelsteen. 

Nadat nog door een der leden monsters waren gotoond van 
een nieuw soort dakbedekking (Kuberird Roofing), een bedekking 
die bet asphaltpapier zoowel in duurzaamheid uls in koston met 
voordeel moet kunnen vervangen, werd de avond besloten met een 
kunstbeschouwing, waarvoor de heer Jacques Leyb de „Aachcner 
Skizzeu" ter beschikking had goBtehl. 
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VEREENIGING „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE 
ROTTERDAM. 

Vergadering van Donderdag 9 April 1896s 
Als spreker trad op de heer Henri Eren, Voorzitter dor Vereeni

ging, met liet onderwerp: „Iets over italië", een vervolg van zijn 
voordrueht van 2tl Februari 11. 

Van Rome, wuir Bpr, de vorige maal had verwijld, begaf hy 
zich 1111 naar Florence, La Bella, Hoewel oud, vertoont deze stad 
geene antieke monumenten meer, eu vormt zij all lOOdaoig een vol
komen contrast mei Rome. Hel is op-en-top een moderne wereld
stad, die bij den eersten aanblik den bezoeker eenigszins teleurstelt. 
Het inwendige echter is bier hoofdzaak. 

Florence toch herbergde in de 14e, 15e en 16e eenw de grootste 
artisten van Italië en bewaart een serie van kunstproducten en 
ook monumenten uit de löo eeuw. De dom is grootsch van opzet; 
de opbouw is vun ISrunelhsco. Hoewel rijk. vertoont zij geenszins 
een interessante architectuur; de wit- enzwart-mannerbekleeding 
in paneelvakken en de goudmozaiëken geven het geheel een 
rammelend aanzien. Daardoor te meer treft bij het binnentreden 
het sombere en doodsche van bet inwendige. 

Karakteristiek is bet plein met het oude Raadhuis. Imposant 
met zijn vierkanten, massieven opbouw en zijn fcrotsohen toren, 
verheft het zich min de ééne zijde van liet plein, aan welks andere 
sfide zich bevindt de bekende loggia, waarin meesterstukken van 
beeldhouwkunst, als 't ware op straat, zyn tentoongesteld. 

Het glanspunt is de paleis-architectuur, niet zoozeer van buiten, 
daar de paleizen een vestingachtig aanzien hebben tengevolge van 
den woeligen tijd waarin zij gebouwd zijn, als wel inwendig. (Joon 

Iiraehtiger en grootsehor zaal is denkbaar dan die b.v, in't paleis 
*itti, waarin tegenwoordig de meesterstukken der Italiaansche 

schilderkunst zijn tentoongesteld ; deze zaal doet de geliefde theorie 
te niet, dat een scliilderijzaal eenvoudig zou moeten zijn. 

In den omtrek van Florence ligt Sienna in een koiu, gevormd 
door 3 heuvelen. Schilderachtig ligt hier de dom, welks totaal 
indruk niet machtig is, doch zeer interessante onderdeden te zien 
geeft. Het inwendige is overweldigend ryk; de wanden zijn in wit 
en zwart marnier; de vloer is ingelegd met marmer-mozaïeken, 
die prachtige schilderijen te zien geven. De architectuur der 
paleizen is (iotbiseli en in baksteen uitgevoerd; ondanks de Gothiek 
geven de gevels, allen naar éénzelfde type, toch een horizontale 
indeeling te zien. 

De eerste indruk vau Venetië, wanneer men des avonds aan
komt en per gondel wordt vervoerd door donkere grachten, langs 
hemelhooge buizen, in doodsche stilte, alleen verbroken door 
het geroep der gondeliers, is bepaald mysterieus; bet lijkt een 
sprookje. 

In bet centrum der stad, en nagenoeg de eenige wandelplaats, 
ligt bet Mureusploin, waarop de kathedraal fantastisch en rijk. 
een lijnen- en vormenspel zonder weerga. Komaanseh, (iothisch 
en Arabisch, onzin qua architectuur, allerminst doende denken 
aan een kerk, en, ondanks dat, toch gevende een grooten indruk 
door baar prachtig materiaal en kleur. Inwendig frappant, met 
door de grootte, maar door liet poëtische en innig gevoelde, 
het mystieke van de verlichting en het religieuse van bet geheel. 

Het Dogenpaleis is (iothisch en met Oosterschen invloed tenge
volge van den handel met Oosterschc volken. De paleizen uit 
den tijd der Renaissance zijn allen helder, kleurig en aantrek
kelijk; zij geven allen een duidelijker) indruk door dc talentvolle 
compositie. Ook de bibliotheek San Marei», van Sansovino. behoort 
hiertoe. 

ln Vicenzó ziet men vele toepassingen der zg. kolossaal orde, 
gaande door 2 verdiepingen; weinig bevredigend is de indruk, 
door de verkrachting der mensehelijke schaal, liet theater in 
deze stad is ook zeer bezienswaard. 

Spreker betreurde bet, dat de monumenten der Lombardische 
kunst, die hem zeer hadden get rollen, zoo weinig eu dan nog op 
zóó kleine schaal waren gereproduceerd, daar ze een nadere be
studeering overwaard waren. 

Do monumenten der Renaissance zijn over 't algemeen zeer 
schoon, zoowel van kleur als van compositie. Italië is een bezoek 
van architecten overwaard. 

ARTI KT INDl 'STKIAK TC 's-GRAVEN IIA GE. 
Vergadering van Zaterdag 11 April 1896. 

ln deze vergadering werd het voornemen medegedeeld om 
binnenkort eenige inrichtingen, iu het belang van de kunstnijver
heid, hier-ter-atede te gaan bezichtigen, liet denkbeeld om een 
kunstavond te houden werd, wegens het vergevorderde seizoen, 
tot het najaar verdaagd; voorts zullen pogingen worden aange
wend om de voorwerpen, vervaardigd ter beantwoording van 
prijsvragen op het gebied van kunstnijverheid, in deze vereeni
ging tentoon te stellen. 

De Voorzitter, de heer J . J . van Nieukerken, hield vervolgens 
een causerie over de toepassing van kunstuüvorhcid in onzen 
huizenbouw en lichtte het gesprokene met fraaie prenten en 
teekeningen toe. Hoofdzakelijk trachtte spreker te betoogen, dat 
er eigenlyk tusschen bouwkunst en zoogenaamde kunstnijverheid 
moeilijk een grens is te trekken, daar de toepassing van be
ginselen van logische constructie reeds sedert de vroegste tjjdun 
is overgegaan op meubelen en omgekeerd. Ook bij de constructie 
van gebouwen is soms waar te nemen dat de begrippen zijn 

ontleend aan die van huisraad. Meer bepaaldelijk trad hy in be
schouwingen over vloeren, zolderingen en sehoorsteenen en weeë 
erop hoe in verloop van tijd de oorspronkelijke bedoeling van 
vele tegenwoordige versieringen geheel is verloren gegaan. Zijn 
rede gaf tot eenige gedachtenwisHeling aanleiding. 

VEREENIGING VOOR BOUWKUNST EX A A N V E R W A N T E 
AMBACHTEN TE A L K M A A R . 

Vergadering van Zaterdag 11 April 1H9G. 
liy de opening betuigt de Voorzitter zyn Leedwezen over de 

geringe opkomst der leden. De notulen worden gelezen en on
veranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de Timmerlieden-vereeniging 
„Verbetering door Eendracht", waarin deze de hulp onzer ver
eeniging inroept tot verkrijging van een hoogeren loonstandaard. 
Door den Voorzitter wordt voorgesteld eene bijeenkomst van de 
besturen der beide vereenigingen te houden, en daarin voorloopig 
de middelen te bespreken, die tot het gewenschte doel kunnen 
leiden, welk voorstel wordt aangenomen. 

Alsnu wordt de bespreking voortgezet van de reeds in de 
j vorige vergadering aan de orde gestelde vraag: „Kan een prac-

tisch examen voor het verkrijgen van een bepaalden ambaebts-
graad zijn nut hebben? Zoo ja, van wie moet dat dan uitgaan?" 
Verschillende leden verklaren zich voor locale commissiën met 
de bevoegdheid, examens te houden en diploma's uit te reiken, 
anderen daarentegen wenschen de betrokken candidaten te cxa-
niineeren naar algemeene grondstellingen, sommigen geven de 
voorkeur aan ééne centrale commissie. Over het nut van het 
examen is men het vrijwel eens, al wordt ook geen groote 
waarde gehecht BAD de diploma's, daar toch de leerlingen in 
meerdere mate zullen worden aangespoord tot het maken van 
praet'sehe oefeningen en wetenschappelijke studiën, wanneer zij 
zich bewust zijn, dut zij aan zekere eischen moeten voldoen. Men 
stelt zich voor, dat de aanstaande ambachtslieden eene boogore 
mate van bekwaamheid zullen bezitten, al kweekt men op «leze 
wijze geen kunstenaars. Als gevolg van het gehouden uitvoerig 
debat stelt de Voorzitter de vraag, of de aanwezige leden zich 
kunnen vereenigen met het streven, om eene plaatselijke com
missie te constitueereu, waarop unaniem in bevestigenden zin 
wordt geantwoord. Daarna worden bij stemming vijf leden benoemd, 
om als commissie van voorbereiding iu de aangewezen richting 
werkzaam te zyn. 

Wegens het vergevorderde uur wordt de aangekondigde voor
dracht naar eene volgende bijeenkomst verschoven en volgt de 
bespreking van het de/en zomer te houden wetenschappelijk 
uitstapje. 

Hiertoe wordt in beginsel besloten en als doel van den tocht 
voorloopig aangewezen de steden Hoorn eu Enkhuizen. 

Na de gewone rondvraag sluit de Voorzitter deze hyeenkomst 
zijnde de laatste iu dit seizoen. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
1037>te gewone Vergadering vau Woensdag 15 April 11. 

Na lezing der notulen werd het woord gegeven aan den beer 
d. II. de Oroot. In een zeer uitgebreide lezing over „Systemen", 
gaf spreker een overzicht van een werkje dat bij voornemens 
is binnenkort te doen uitgeven, handelende over systemen hij liet 
ontwerpen van ornement enz. Talrijke platen hierop betrekking 
hebbende, maakten de kunstbeschouwing uit, waaronder proeven, 
volgens genoemde systemen ontworpen door leerlingen van ^ 
14 JHnr. 

De geheele avond werd door deze belangrijke lezing hl beslag 
genomen. 

B O r W K C X l U C GENOOTSCHAP TE V G R A V E N I I A O E . 
Vergadering van Vrijdag 17 April 18%. 

De heer Du Rieu, Voorzitter van het voorloopig bestuur, 
optnde de vergadering en verzocht den Secretaris de notulen te 
lezen van de op 1!* Maart jl. gehouden bijeenkomst. Na goed
keuring dezer notulen legde het voorloopig bestuur, bij monde 
van den Voorzitter, het mandaat neer en werd de keuze van een 
definitief bestuur aan de orde gesteld. 

lïij eerste stemming werden daarin benoemd de heeren 1'. du 
Kieti Fz., J . W. H. Lierden, .1. II. A. Mialaret cn II E. de Baan, 
en by eene herstemming tusschen de heeren \V. Th, Kockx en 
P. 11. Seheltema, die een gelyk uantal stemmen verkregen, 
werd eerstgenoemde als vyfde lid gekozen. 

Ingevolge de statuten was alsnu de verkiezing vun een Voor
zitter aau de orde, waartoe de heer 1'. du Rieu Fz, met grooto 
meerderheid word aangewezen. 

Dc Voorzitter richtte daarna het woord tot don heer A. II 
Trautweiu, decorateur te Amsterdam en verzocht hem de be
leefdheid te hebben de vergadering in kennis te stellen met den 
aard van de door hein tentoongestelde „1/inio ChromoV' en 
daarvan eene beschrijving te geven. 

Van deze doeken waren verschillende monsters aau de wanden 
der zaal Opgehangen; nevens geïmiteerde gobelins hing een 
zevental dessins, die voor de muurbekleeding vau de Statenzaal 
te Leeuwarden gemaakt werden, terwyl verschillende ontwerpen 
van plafonds en binneuversieringen het beu ijs leverden dat de 
heer rruntwoiu ook op dit gebied veel gepresteerd heeft. 
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Spreker weef erop dat bet hoofddoel van de „Linie- Chromo's" 
is eene stof met dcHtrin te bekomen, die zich tot mnurbekleeding 
leent en ook desnoodl als gordijnstof gebruikt kan worden. De 
Btof, daarvoor pebezijfd, kan 10 meter breed geleverd worden, 
waardoor de hinderlykc naden, die bij liet aaneenzetten der utroo-
kon of banen ontHtaan, vermeden worden. Doeken, die op de 
fabrieken gemaakt worden, liebben #eene meerdere breedte dan 
I. 3 meter en daarhy moeten voor de vernchillende patroona koperen 
platen vervaardigd worden, waaraan betrekkelijk groote koHten 
en tydverlien Terbonden zyn. liet voordeel van de „Linio Chro
mo's" is, dat zij uit de hand en geheel naar optegeven teekening 
en kleur kunnen vervaardigd worden; doordien de kleuren er 
als het ware ingebijtst worden, beeft geene verharding van het 
doek ot' de ötof plaatH, dat bij liet gebruik van olieverf niet voor
komen kan worden. De prijzen zyn uit den aard der zaak zeer 
uiteenloopende en die der doeken met donkeren grond of fond 
de hoogste; do muurbekleedingen met dissin kosten van ƒ1.50 
tot ƒ10,— per vierkanten meter. 

Het gesprokene word met aandacht gevolgd en de leden namen 
met belangstelling kennis van bet tentoongestelde, waarbij vooral 
de geïmiteerde gobelins de aandacht trokken. 

De Vergadering vereenigde sich met de woorden van wuardee-
ring. die door den Voorzitter tot den heer Trautwein gericht 
werden en vernam met genoegen, dut bet werk van genoemden 
heer nog een paar dagen tentoongesteld zal blyven. 

De Voorzitter deelde mede dat op de bestuurstafel gedeponeerd 
wa» het programma van de Exposition artistique du Theatre et 
de la Mu»i<|iie, welke tentoonstelling den 2.") Juli e. k. te l'arijs 
geopend wordt en voorts dat in de volgende bijeenkomst voor
stellen omtrent het programma van werkzaamheden, het oprich
ten van vakgroepen en de begrooting ter tafel zullen worden 
gebracht. 

Na een woord van dank aan het voorloopig bestuur, werd 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 . 
's-.inwiNiiAf.i:. Hij beschikking van den Minister van Hinnen-

landscbe Zaken ia bepaald, dat de commissie, belast met het af
nemen der examens lï, volgens art. HO, en C, volgens de artt. 
fJl-(J5 der wet van 2 .Mei ISda (StbL no. 50), voor het jaar 1896 
zitting zal houden te Delft; 

en zijn benoemd tot lid en voorzitter dier commissie: .1. K. \Y. 
Conrad, oud-hoofdinspecteur van den waterstaat te's-Uravenhage; 

tot leden: E. Gugel, >\ II. Ilenket, Mr. 11. II. Pekelharing,Dr. 
II. liehrens. Dr. C. M. Seliols, .1 A . Snyders C.Jzn., II. A . Kavenek, 
1'. vau der lïurg, J . M. Telders, Dr. O. S. Hooge werff, Dr. C. A. 
Sch.ltema, Dr. P. Zeeman Gzn, II. Cop, J . Cardinaat, Dr. L. 
Aronstein, A . Iluot en <i. J. Morre, hoogleeraren aan do Pol\-
teehnische School; Dr. K. Sissingb, Dr. «I. de Vries en T. K. L 
Sluvternian, leeraren nan de Polytechnische School; B. lloogen-
boom, hoofdingenieur 2e klasse van den waterstaat te 's Hertogen
bosch, J . D Kvers. oud-eerstaanwezend ingenieur by de staats
spoorwegen te 's-Cravenhage. \V. C. Metzelaar. ingenieur-architect 
van de gevangenissen en recntsgebouwen te 's-(iravenhage, J . S. 
van Veen. ingenieur te klasse der marine te Amsterdam, Dr. N . P. 
Kaptevn. leeraar aan de Iste boogere burgerschool met 3-jarigen 
cursus te Amsterdam, G. L. Schim van der Loeit", werktuigkundig 
ingenieur te Gouda, II. van Heumen 1 I/a., werktuigkundig ingenieur 
te Hol van Delft. Dr. \V. Stortenbeker, leeraar aan het gvniiiasium 
tc Delft, 

die zich te Deltt zullen rereenigen, op zoodanigen tijd, als hun 
nader door den voorzitter zal worden medegedeeld. (S/a.) 

AMMEBUAM. Itestuurderen der maatschappij „Arti et Amicitia"1 

ontvingen bericht dat de Koninginnen bij het aanstaande verblyf 
niet in de gelegenheid zyn een bezoek te brengen aan de ten
toonstelling van teekeningen enz., welke in de kunstzalen der 
Maatschnppy gebonden zal worden. Hij genoemd Bchrijven werd 
ter beschikking van besfuurderen gesteld eene gouden medaille 
met de beeltenis van IL M. de Koningin-Regentes, teneinde die 
medaille uit tc reiken aan den jeugdigen kunstenaar, die zich 
deze ouderscheiding in den loop der beide laatste jaren door zyn 
talent zal hebben waardig gemaakt. 

AsSEN. De Gemeenteraad heeft zich in beginsel bereid verklaard 
tot het afstaan van 9000 M ' . grond in het Loonerveld voor de 
prise d'eau der bronwaterleiding, waarvoor door den heer J . 1'. 
Hazen, architect te Groningen, concessie is aangevraagd. Hetzelfde 
is het geval met eeu strook grond, ter grootte van 1800 M*. voor 
de waterleiding zelve. 

\VAi.iNiNi.KN. De Baad besloot Dinsdag 14 dezer, met 8 tegen 
5 stemmen niet te gunnen de gehouden aanbesteding van eene 
nieuwe gasfabriek, maar alsnog van de gasmaatschappij aau tc 
koopeu de oude fabriek voor / 21,100, 

HEEREN VEEN. In tegenwoordigheid vau een veortigtal genoodigden, 
dames en heeren, en de burgemeesters van Schoterland en Kng-
wirden, bad de feestelyke opening plaats van de tontoonstelüug 
van voorwerpen,door handwerkslieden iu hun vrijen tijd vervaardigd. 

De voorzitter der vereeniging Ntjvtrhcid WOOB er in zyn openings
rede op, dat deze tentoonstelling moest strekken om do verschil
lende lagen der samenleving in onze omgeving nader tot elkaar 
tc brengen. 

— Naar aanleiding van een opdracht van dykgraaf en hoog
heemraden van het college der l'itwaterendo Sluizen, in Keu-

nemerland en Wost-Kriesland, zyn door don architect van dit 
college, den heer A. H. I). Uups, uitgewerkte plannen ingediend 
voor de stichting vau eenige stoomgemalen, teneinde Schermer
boezem Btceds op een bepiald peil te kunnen houden. 

— Er ia weder een nieuw vakblad verschenen, onder den titel: 
Vulkaan Het is een weekblad voor het smidsvak en de yzorin-

dustrie, cn de redactie zegt, dat zij, om het blad iu elk opzicht 
te doen beantwoorden aan het doel: „de bevordering van de belan
gen der smeden en van hun kunst", aan het blad heeft verbonden 
zoowel mannen van de theorie als van de practyk, mannen, die 
in staat zijn hun gedachten, hun beschouwingen in bevuttelijken 
vorm te geven, over ulles wat direct of indirect tot de smeedkunst 
behoort of daarop betrekking heeft, en het publiek tevens op de 
hoogte zullen houden van alles wat op dit gebied in het buitenland 
voorvalt of wordt uitgevonden. 

liet blad wordt uitgegeven door de Gebroeders lüngcr te Am
sterdam en ziet er flink uit. 

P E R S O N A L I A . 
- Aan den adjunct-chef der 4e afd. by de exploitatie van 

Staatsspoorwegen op .lava is, wegens ziekte, een tweejarig verlof 
verleend. 

— Aau C. J . Tirion, opzichter 2e kl. by den aanleg van 
Staatsspoorwegen op .lava, is een verlof van één jaar verleend. 

- Hjj beschikking van den Minister vun Waterstaat is benoemd 
tot buitengewoon opzichter bij de zeewerken in Zuid-Holland de 
heer .1. C. van Kendeuburg. 

— In Terband met het eervol ontslag met l Mei a. B. van den 
heer Nivel als sectie-ingenieur der Ned. Zuider-Spoorweg-maat-
sehappij, zul de adjunct-ingenieur Jhr. M. II. Sandbergvan Hoelens, 
die op genoemden datum zijn functie bij die Maatschappij zou 
hebben nedergelcgd, nog tot 1 Augustus a. s. bij haur werkzaam 
blijven. 

— De heer 1>. W. Gyswyt, ndspirant-ingenieur voor het stoom
wezen te Rotterdam, is benoemd tot ingenieur der Zuid-Afri-
kaansebe spoorwegmaatschappij tc Pretoria. 

— De heer Jhr. II. W. F. van Riemsdijk, directeur van het 
Nederlandsen Museum voor geschiedenis en kunst te Amsterdam 
cn de heeren C. II. Peters en .1. van Lokhorst, Rijksbouwmeesters 
te 's-Ciraveuhage. zijn benoemd tot lid van het Zeeuwsch Ge
nootschap van Wetenschappen. 

— Klchanon Verveer viert Zondag zijn 70n verjaardag. Ken 
aantal zyner kunstbroeders zorgen cr voor dien dag voor den 
nog kloeken eu steeds werkzamen artist tot een feestdag te maken, 

— De Jury voor de mcubeltentoonstelling in het Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam bekroonde bet salon ameublement in 
Oud-Hollandschen stijl, ingezonden duua E. W, l'rederiks te 
Zutfen, met den eersteu pr^s. 

- Tot chef' van de gemeente-gasfabriek te Schoonhoven is 
met ingang van 1 Juli benoemd de heer A. Terlouw, thans 
baasstoker aan dc gemeente-gasfabriek te Couda. 

VACANTE HETREKKINGEN. 
O p z i c h t e r a/d. gemeente-gasfabriek en waterleiding te 

Zutfen op f 800 jaarwedde, vrye woning, vuur en licht. (Zie 
advert., in no. 10.) 

— L e e r a a r in het vakteekenen aau de Ambachtsschool te 
Groningen. Salaris J 800, niet 4 jaarlyksche verhoogingeii ad / 40. 
Adres den directeur vóór 21 April, (Zie advert, in no. 15.) 

— Twee aankomende b o u w k u n d i g e n om behulpzaam 
te zyn in het maken van teekeningen voor onderscheidene ge
bouwen. Adres N". 341* aan De Jonglf s advertentiebureau. Arnhem. 
(Zie advert, in no. 15.) 

— F l i a k e rva ren o p z i c h t e r voor een belangrijk gebouw 
met zware paalfundeeringeu enz., te Amsterdam. Adres lett. G. M., 
Hureau van dit blad. (Zie advert, in no. 10.) 

— O p z i c h t e r voor de verbouwing van een groot stoomge-
maal in Noord-Iloliund. Salaris /' 100 per maand. Adres lett. II. S. 
Hureau van dit blud. (Zie advert, in no. 10.) 

• H o u w k u n d i g bureauchef , salaris f 125 per maand, en 
b e k w a a m t eekenaa r , bekend met den bouw van waterlei
dingen en fabrieken, salaris ƒ 9 0 per maand. Adres let. L . V. , 
Hureau van dit blad. (ZU advert, in no, 10.) 

— Voor den dienst in Xederlandsch-lndië worden gevraagd: 
negen c i v i e l - i n g o n i e u r s in het bezit vun het diploma, be

doeld bij artikel 01 der wet van 2 Mei 1803, en 
een w e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r in het bezit vau het 

diploma, bedoeld by' artikel 64 der bovengenoemde wet. 
Van deze ingenieurs zullen worden bestemd: 
vijf om te worden benoemd tot adspir.-ingouieur bij den water

staat en de burgerlyke openbare werken; 
drio (waaronder de werktuigkundige ingenieur) om te worden 

benoemd tot adjunct-ingenieur by de exjdoitatie van Staatsspoor
wegen ; 

twee om te worden benoemd tot tgdelyk adjunct ingenieur der 
2e klasse by den aanlog van Staatsspoorwegen. 

De Staa/sconrant van 17 dezer geelt nadere inlichtingen; adres 
vóór 15 Juli e. k. aan het Departement van Koloniën. 
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Een Ingenieur-Architect in Den Haag \ 
v r a a g t ten »i»oe<l lgf i te een 

b o u w k o D d g BPEAUCHEF;! 
salaris f 125 per m n a n d , en een I 

bekwaam TEEKENAAR, 
bekend met ilen bouw vnn Waterlei
dingen en Fabrieken; talaria f 00 
per m a a n d . Brieven met inlichtingen 
oiiiler lett. I. V aan het Bureel van 
dit Blad. 

E r v a r e n O p z i c h t e r . 
Wordt GEVRAAGD te Amsterdam, 

een H i n k e r v a r e n O P Z I C H T E R 
vuur een belangrijk gebouw met zware i 
paalfundeeringen, waterdicht metsel
werk, maehinebemet-clirgen, enz. 

Adres lett. O M bureau Opmerker, 
Van-Bvlandstraat 116, 's-Gravenhage. 

OPZICHTER gevraagd 
voor de verbouwing van een groot 
stoomgemaal in Noord- Holland. be
kwaam om ze l f s tand ig toezicht te 
houden en te detailleert-n Salaris ÏOO 
g u l d e n per m a a n d . Brieven met 
inlichtingen onder lett. II 8 aan het 
bureel van dit Blad. 

O p z i c h t e r G e m e e n t e - G a s -

Aan de G a s 1' a b r ie k en W a t e r-
l e i d i n g der Gemeente ZUTl'IIEN 
wordt g e v r a a g d een O P Z I C H 
T E It op een salaris van f NOO per 
jsar, benevens vrije woning, vuur en 
licht. In aanmerking voor deze betrek
king kuilen u i t s l u i t e n d zij, die 
reeds aan een gasfabriek technisch 
werkzaam zijn geweest en goede getuig
schriften kunnen overleden. Sollici
tanten gelieven zich vi'icir den Hósten 
April a. s. met hunne stukken schrifte
lijk te wenden tot den Directeur. 

Provinciale Waterstaat 
V A N 

FRIESLAND. 
A A U B E S T E D I H G . 
Op V r i j d a g , den JJ4 A p r i l 

IS!M*>. des namnlda^s ten een ure, 
zal in het gebouw van liet Provinciaal 
Bestuur te Leeuwarden, overeenkom
stig § § +47 en 448 der A. V., bij 
e n k e l e i n s c h r ij v i n g worden 
aanbesteed : 

H e t v e r b e t e r e n v a n de 
P K l » V I X C I A I. E Z E E -
W E K I M . te l , i ' i i i i i M - r . 
K a n i i n g f « I I . O O O . - . 

Het bestek ligt ter lezing in voor
noemd gebouw, (ie/egelde formulieren 
voor inschrijvingsbiljetten zijn tegen be
taling van Si.> cent en bestekken tegen 
betaling van f 1.50 op het bureau 
van den Prov. Hoofdingenieur ver
krijgbaar. 

Dc noodige aanwijzing wordt gedaan 
op Woensdag 22 April, des voorin. 11 
ure te Lemmer. 

Voorts zijn nadere inlichtingen te 
bekomen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat te Leeu
warden. 

LEEUW ABDEN, '2 April 1S90 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland, 

VAN 1JARINXMA T1IOE SI.OOTEN. 

T K I I S T O M I « . E V i t A A K » 

een bekwaam 
Opzichter-Teekenaar. 

Zonder prima getuigen onnoodig zich 
aan te melden. Brieven onder lett. R. S. 
bureau van dit blad. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Kerkeraad der Nederlandsclic 

I Hervormde Gemeente te Huisduinen, 
| is voornemens 

aan te leesteden: 
onder nadere goedkeuring der Synode, 

D H Reparatie enz., 
a a n de K e r k v a n bovenge
noemde gemeente. 

De Bestekken zullen IS April '116 
verkrijgbaar zijn bij Jit MUNTER, 
Keizerstraat 51, te Helder, tegen be
taling van UO ««-ui». 

Aanwijzing 20 April ".Mi, 's morg. 
10 uur, te Huisduinen. 

Besteding 21 April '90, de Inschrij-
vingi-biljetien in te leveren aan het 
Bad-Paviljoen te Huisduinen, 's avonds 
zeven uur. 

JB. M U N T E R , 
Opzichter. 

Kvnilixccriiiriclif ina. 
H. LENSINK, 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
levert panklaar cekyanlaeerd (rel 

en r.\\ iiiiivrU) 
Rasterwerken. Schut t ingen, Vlooron 
Vloerrlbben, Broeibakken, ens. ena. 

B e n i g z e k e r w e r k e n d r e u k - eu 
k l e u r t o o n m i d d e l . 

Fabriek en Magazijn 
VA!» 

PHOTOGR APHIE -ARTIKELEN. 
H. B. HALLO, 

tooratraat i , ITREVUT. 
Instrumenten worden volgens inge

leverde teekening vervaardigd. Repa
ration enz. 

Maatschrppij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op II i n nd a g den IJMcn II ei 

1HSMJ. des namiddags ten li ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te U T R E C H T , 

van : BESTEK No. "08. 
H e t m a k e n v a n de g r o n d 

en kunst n e r k e n , het ui t 
bre iden en « v i j z i g e i i v a n 
sporen en v» issels , liet 
m a k e n , verplaatsen, wij
z igen en o p r u i m e n v a n 
gebouwen en i n r i c h t i n 
gen on het verr ichten v a n 
diverse w e r k e n , ten be
hoeve v a n de u i t b r e i d i n g 
v a n het s tat ion B O X T E L . 

K e g r o o t i n g f 70,000.—. 
De besteding geschiedt volgens § 99 

van bet bestek. 

Het bestek ligt van den21slen April 
189l> ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan het 
hureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
II. V A N DER KUN t.- Hreda en is op 
franco aanvraag l per brief) aan genoemd 
Centraalburcau (Dienst van Weg cn 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van /' 2.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Seotie-Ingcni.-ur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 5 len Mei 189(1 , ten 10 
ure voormiddag ( West Europeesche tijd). 

UTRECHT, den 14den April 1890. 

Verloop van Koowgrond. 
De Notaris BROUWERS te Venloo 
zal op H o n d e r d a g den 'i'.l A p r i l 
om 7 uur 's avonds, ten Kotüeliuize 
van den lieer G . V A N G A S S E I . T , Roer-
mondsche Poort, op verzoek der princi
palen, in Int o p e n b a a r verknopen: 

gemeente "Venloo: 
A. i perceelen B O U W G B O H D 

a u n het P a r k v a n 7..>0 31. 
breedte, groot £ . 7 0 en HAl 
A r e n . 

I perceel K O I' W <. It O X I» 
a a n bet P a r k v a u 12 31. 
breedte, groot 3.73 A r e n . 

en 1 perceel K O I ' W ( . I tO* I» 
ii ii ii den Middei iMingel 
v a n 0.50 31. breedte, groot 
1.59 A r e n . 

Deze vier perceelen, te Zanten groot 
10.18 Aren worden ook in massa geveild. 

B. '4 naast e l k a n d e r gelegen 
perceelen b u i t e n de Koer -
niondMche P o o r t , naast 
Meuren en T h i n n e r s , met 
l'rontbreedte v a n 6.S0 eu 
M.ttO M eter . 

g*F Het plan ligt ter inzage ten kantore 
van genoemden Notaris. 
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A m e r i k a a n s c h e t o e s c l i u i f b a r e S T A L E N H E K K E N 
voor "Vensters. Deuropen ingen , B r a n d k e l d e r a enz., 

in a l l e a f m e t i n g e n verkrijgbaar bij 

FRED. STIELTJES & C w. 
K e i « e r n j £ P « c l i i 745. A M S T E R D A M . 

Kon. West-Indische 
Maildienst. 

AAIBESTEIMGf, 
Op W o e n s d a g * l 1K1M». 

Hes namiddags ie ;i ure zul ui liet Koffie
huis „ U K Booss L E E U W " Vijgendam 
te Amsterdam worden a a n h c M t e e i l : 

Het r e r g r a a t e i v a n de 
B K K 4 . i l . O O U N a m i de De 
Huijler/itule me i bfjko-
i . o m . m i e w e r k e n t e A m -
« l e i i l . i i n . met tie l everan
tie van a l l e m a t e r i a l e n 
en arbe lda loonen . 

Het beste k is nd /*0..*tO ie verkrijgen 
ter Stoomdrukkerij v,,n K O E L O F F Z K N 
<& HüBNER, N, /.. Voorburgwal te 
Amsterdam. 

Inlichtingen geven de Architecten 
A. L . en J . ti. VAN GENDT. 

DELINTttCÖjii 
geven op aanvraag, bet a l l ium en inU/.en 
onzer Z I X K O K N A M K X T K V enz ter iu-
inzaire al', en verstrekken alle gewenschte 
inlichtingen. 

Hoogachtend, 

LARONDELLE PELZEB & Co 
Kll lk l i rn i i i i i i - i i tenra l i r iek . I. I I I | \ 

BinDenbnt. 4, H. Tl». C. HELLINGS, Amsterdam. 
(i EN EBA AL-AI; ENT DER NA A M L0< >z K-V EN N OOTSCH Al'. 

Koolteereliufiilerretrrij . . P E R S K V K R A X T I V u- Harlingen. 
Levért tot concurreerende prijs, in .vaten en hu-De»; C a r b o l l n e a M . 

„Perseverantia." hesie en goedkoepste in gebruik; Itlack V a r n i a h , idem, 
glnrsrijk en sncldroogend; A » p h a l t l n k voor D a k b e d e k k i n g , idem; 
C r e o s o o t o l i e , idem; O l i e voor W e l l * l i cht . idem. 

CARBOLINEUM „KRIÜflPEN" 
der Maatschr. tot bereiding van Kooit eprproducten te Krimpen a/d. Usel. 

Onovertroffen wegena zijn sterk bederfwerende eigenschappei 
voor Neder-

.'igpnacliappen 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten 

land en Koloniën: 

<&. >I- B O K S «fc Co. , Amstprdam. 

IC Maatschappij 

Brand» 

B E C K E R & B U D D I N G H . 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
E N A N D E R E 

I N S T R U M E X T E S T , 
voor INGENfEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS. TEEKENAARS. M L 

( j f ë m n i l leerde 

I * cil schalen. 
WEEGWERK TUIGEN. 

tegen chade 

van 1845. R e 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaak 50—Breda. Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Houwonder-
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

TATTERS ALL fcHOlDSWORTH 
JEwmcrnrmDÈ. 

eiobe Works ra Htoreo. 
Aanleg van O n i m l e n r m m l u h 

• K R K K M . RI IOKIK ANSBSI, PABTICD-
L1LUE cn O P E N B A H E G E H O L W E N taa 

MANDEI, in Wand- on Maurterela . 
Anpbalt. Bc.honrsteonn.anteU, Vlosroo. 

<>iOEl>KOOI»NT A R R E N 
voor het s l a a n v a n Norton-Pijpwellen. 

N. D. VERMEER, 
Lange Ragijnealraat No 1. HAARLEM 

At teaten ter inzage . 

"W. lEÏ . J A C O B S . 
Machinefabriek, stnomltetelsnalterij en GroftntetlerU. 

H A A R L E M . 
INRICHTING TOT HYDRAULISCH KLINKEN VAN DE ZWAARST* 

KETELS EN 1JZEHC0SSTÜCTIËN. 
JF'&torielf en K a n t o o r : 

HÜBÉRTINA-WERF. NOORDER-BÜITENSPAARNE. 
I i tvoer l ian i le l en [rro*. 

Levert in Holland nnn pnrtienlieren tegen en gros- ol' 
liandelnnrsprijzen, pr ima Kiii.-eli.rlie R I J W I E L E N met 
deugdelijke garantie op .Machine en Banden (bondsgarantie) 
ii r i M en r KMI. (icnernnl-Agent voor Nederland, Itelgië 
eu de beide Indien, van de W I l . K E R H O V R G e p . K R A N E N 
voorgas, water en Stoom. Jlelkiur., iiierbr., Brandw. enz. 

II. C i. VIU.IIIIOI'I VAN DER TOORN, 
I»KN H A A K , Zeestraat S(). (HOLLAND.) 

DUURZAAM, GEMAKKELIJK E N GOEDKOOP. 
Chemisch bereide verf in alle kleuren. 

FABEIEK KRAAIJENBURG, RIJSWIJK (Z.-H.) 
Het Paviljoen der Heet. OM- en Spiritnafabrien te Del/1, 

op de I I ' e r e l i l l e n t o o n m t e l l i n g , is met deze verf geschilderd, alwaar 
Pryscourant en Prospectus te verkrijgen zijn. 

Ter drukkerij dor Naamlooze Vennootschap „Hot Vaderland." 
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ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. . . . / 5-
voor lielgie, bij vooruitbetaling 6 . 5 0 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling 1 0 . — 

ADVERTENTIÖN per regel / 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor bet 
Groote letters worden berekend naar plaat 

Abonnementen voor advertentien tegen lage 

's-Gravenhage. 
bewijsnommer 

AKZONDERLIJKE NOMMERS met plaat ƒ0.25, zonder plaat / 0 . 1 5 

B O U W P O I . I T 1 K. 
Onder de bevoegdheden, door de wet den ge

meentebesturen toegekend, behoort ook het uitoefenen 
van toezicht op bouwen en sloopen. Sommige dier 
besturen maken daarvan gebruik, andere weer niet. 

Het is zeker nuttig, dat de plaatselijke autoriteiten 
gerechtigd zijn te verklaren of zij, „met het oog op 
het belang der openbare orde, zedelijkheid of gezond
heid", al of niet bedenkingen hebben legen een voor
genomen bouwplan of een slooping. A l zal het menig
een duister wezen wat de openbare „zedelijkheid" met 
bouwen of sloopen uitstaande heeft, dat de openbare 
„orde" en de openbare „gezondheid" daarbij betrok
ken zijn, zal niemand ontkennen. 

Wie zich dc moeite zou willen geven de politiever
ordeningen der verschillende gemeenten des Rijks met 
elkander te vergelijken , zou tot de overtuiging komen 
dat er bij de bepalingen, die geacht kunnen worden op 
bouwen en sloopen betrekking te hebben, een groote 
afwisseling heerscht. Slechts ten deele laat die afwis
seling zich verklaren door het noodzakelijk verschil, 
dat dc plaatselijke gesteldheid medebrengt. Vooral 
voor zoover de openbare „gezondheid" in het spel 
komt, is het verschil dikwijls treffend; wat in de eene 
gemeente onder bedreiging van boete bij overtreding 
is voorgeschreven, vindt men in de andere gemeente, 
eveneens onder bedreiging van boete, verboden. 

Toen de gemeentewet het licht zag, heerschten er 
nog slechts zeer vage begrippen omtrent wat men 
thans als de sanitaire wetenschap beschouwt. Van 
ziektekiemen, door het mikroskoop met onfeilbare 
zekerheid tc herkennen, wist men bv. nog niets. 
Uitteraard was toen de definitie van de „openbare 
gezondheid" zeer vaag. 

Thans is dit anders, en al is over alles nog geen 
volledig licht verbreid, de wetenschap is ver genoeg 
gevorderd, dat althans hoofdregelen gesteld kunnen 
worden, waaraan bij het bouwen moet worden vast

gehouden, zal de openbare gezondheid niet in gevaar 
komen. 

Wie toegeeft, dat wij hier met een groot nationaal 
belang te doen hebben, zal moeten erkennen, dat 
het vaststellen van regelen en het houden van toezicht 
op de naleving daarvan niet langer aan de plaatse
lijke besturen kan blijven overgelaten. 

In het bijzonder is het de afvoer van fecalien, 
waarmede de wetgever zich zal hebben bezig te houden. 
Vooral ten plattelande is aan voorschriften , die ge
leidelijk verbetering kunnen brengen, dringend be
hoefte. Niemand is daar overtuigd van de noodzake
lijkheid van een waterdichten beerput of mestput. Zelfs 
in het welvarende en betrekkelijk verlichte Noord-
Ilolland ziet men overal de privaten boven de slooten 
uitgebouwd, en vlak daarnaast is de „kraakzindelijke" 
boerenmeid op een steigertje bezig, haar melkemmers 
en de andere vaatwerken, tot haar bedrijf behoorende, 
om te wasschen in het slootwater. Nog veel erger 
misstanden zijn in de oostelijke provinciën te vinden. 

Maar ook in grootere gemeenten is veel, dat niet 
deugt. Mag hiervoor ook ten deele als verontschul
diging gelden, dat men daar veeltijds te doen heeft 
met eeuwenoude toestanden, dit neemt niet weg, 
dat toch gepoogd moet worden, geleidelijk verbetering 
aan te brengen. Omdat onze voorvaderen hunne feca
lien in de grachten, in de vaarten, in de rivieren 
lieten uitloopen, zijn wij niet verantwoord als wij dien 
toestand ten eeuwigen dage bestendigen. 

Welke vreemde begrippen er, ook in groote ge
meenten, tot voor korten tijd omtrent de „openbare 
gezondheid" bestonden, blijkt het best uit het feit, 
dat er ook hier-te-lande steden zijn, die, als Hamburg, 
hetzelfde rivierwater dan zij door fecaliën laten be
smetten, als drinkwater in de huizen laten gebruiken. 
En toch is, bij de laatste cholera-epidemie gebleken, 
hoe noodlottig de gevolgen van een dergelijke han
delwijze zijn. 
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Vaste voorschriften van Staatswege, waaraan alle 
gemeenten zich in deze te houden hebben bij het 
verleenen van bouwvergunningen zijn daarom nood
zakelijk. Die voorschriften dienen zoodanig te zijn, 
dat zij met de plaatselijke toestanden rekening houden, 
doch dit mag niet verder gaan dan strikt noodzakelijk 
is, en mag niet plaats hebben ten opzichte van wat, 
ofschoon door het gebruik geijkt, toch als schadelijk 
voor de openbare gezondheid moet worden aangemerkt. 

Zelfs een dergelijke wet zou slechts zeer geleidelijk 
de gewenschte verbetering kunnen brengen, omdat 
zij alleen bij bouw of herbouw zou kunnen worden 
toegepast. Maar eens moet er toch een begin gemaakt 
en het zou dwaas zijn, een nuttigen maatregel daarom 
alleen te veroordeelen, omdat hij niet aanstonds een 
volmaakten toestand schept 

Doch het is niet alleen de openbare gezondheid 
met het oog waarop de plaatselijke bouwverordenin
gen gemaakt worden. Ook de openbare „orde" moet 
in het oog gehouden worden. Die „orde" stelt als 
eisch, dat wie bouwen wil, zich aan door de plaat
selijke autoriteit bepaalde rooilijnen houdt en dat hij 
daarenboven zijn gebouw zóó samenstelt, dat het 
door instorten geen gevaar voor bewoners of voor
bijgangers oplevert. ()ok ten opzichte van de hoogte, 
aan gebouwen te geven, vordert die „orde" wellicht 
dat aan zekere bepalingen voldaan worde, al schijnt 
het, vooral bij herbouw in onze enge samengepakte 
oude steden, niet wel doenlijk bij het vaststellen van 
die bepalingen de bestaande straatbreedte tot basis 
te nemen. 

Als met het oog op de ..gezondheid" gemaakt, zal 
men moeten beschouwen de bepalingen, in sommige 
verordeningen voorkomende omtrent het minimum
oppervlak , aan iedere woning te geven; de hoogte 
waaroj) de vloer boven de straat moet komen; de 
kelders en sousterrains; de hoogte der verdiepingen; 
de middelen om het optrekken van grondwater in de 
muren te voorkomen; de wijze van afvoer van hemel
en huiswater. 

Maatregelen ter voorkoming van brandgevaar worden, 
natuurlijk, met het oog op de „veil igheid" voorge
schreven. 

Het zal, ook in den vervolge, wel niet anders 
kunnen, of aan de plaatselijke besturen zal, voor 
zooveel het de bovenopgesomde bepalingen geldt, 
eenige vrijheid moeten worden gelaten, ofschoon dit 
zeker bezwaren met zich brengt. 

Gaan wij die bezwaren eens na. 
Het vaststellen van rooilijnen schijnt, als men dit 

oppervlakkig beschouwt, de eenvoudigste zaak ter 
wereld , en in kleine gemeenten kan dit ook zeker zoo 
zijn. Maar in de zich uitbreidende groote steden is dit 
geheel wat anders. Waar de gronden, voor de uit
breiding noodig, als van gesloopte vestingwerken af
komstig , aan die gemeenten in eigendom overgingen, 
was het maken van een goed uitbreidingsplan alleen 
een questie van helder inzicht en goeden smaak. Doch 
in gemeenten , door onregelmatige voorsteden omgeven, 
of door polderland omringd, was het vaststellen van 
behoorlijke rooilijnen al heel moeilijk. Voor een groot 
deel is zeker onze gebrekkige onteigeningswet hier de 
schuld van veel onbevredigende toestanden. Over de 
kleingeestige opvatting van sommige gemeentebesturen 
waar h< t rooilijnen geldt en waardoor veel ongerief 
ondervonden wordt, zonder dat het duidelijk is welke 
voordcelen daaruit voor het algemeen voortvloeien, 
worde hier slechts per memorie gesproken. 

Nu komen wij aan de belangrijkste voorschriften 
van alle gemeentelijke bouwverordeningen, nl. die, 

welke dienen om te verkrijgen, dat de gebouwen zoo 
samengesteld zijn, dat zij door instorten geen gevaar 
voor bewoners of voorbijgangers opleveren. Over het 
algemeen kan men zeggen, dat deze voorschriften in 
den regel voldoende zijn; indien men desondanks, 
toch vaak van ongelukken verneemt, dan moet dit 
worden toegeschreven aan de onmogelijkheid om aan 
het voorgeschrevene de hand te houden. Die onmo
gelijkheid spruit voort uit twee oorzaken. De eerste 
is het gebrek aan voldoend personeel om controle 
uit te oefenen; de andere is het betrekkelijk gering 
gezag, waarmede de wet dit personeel, ja zelfs de 
gemeentebesturen heeft bekleed. 

De gemeenten hebben het in haar macht, haar 
bouwpolitie zoo talrijk te doen zijn, als zij meenen, 
dat noodig is. Is dit personeel dus onvoldoende, dan 
hebben de besturen dit zich zelf te wijten. Maar voor 
het gemis aan gezag, waarmede zij en hun beambten 
bekleed zijn, draagt het Kijk de verantwoordelijkheid. 
Betrekkelijk geringe boeten, ziedaar alle straf die de 
gemeentebesturen mogen bedreigen, terwijl zij na
tuurlijk nog aan de uitspraak der rechterlijke macht 
moeten overlaten, of die opgelegd worden of niet. 
\V anneer soms een gemeentebestuur eens gepoogd 
heeft, om een voorbeeld te stellen met behulp van 
zijn eigen sterken arm, dan zag het zich met een 
proces bedreigd, wat zeker niet aanmoedigend mag 
neeten. 

Gelukkig is het, dat de groote massa der bouwen
den niet precies weet, hoever de bevoegdheden van 
gemeentebesturen en hun beambten, wat bouwpolitie 
aangaat, strekken. Daardoor kan reeds een proces
verbaal een invloed ten goede uitoefenen en brengt 
de gedachte aan een te wachten proces vaak een 
heilzamen schrik teweeg. 

Ook de vrees, om met den strafrechter in aanraking 
te komen, wanneer een ongeluk bij bouwen of sloopen 
menschen doodt of verwondt. oefent wellicht een 
invloed ten goede uit. Het woord ..wellicht" mag hier 
echter niet weggelaten worden, want de ondervinding 
leert, dat vooral in den speeulatiebouw die vrees weinig 
uitwerkt. Voorkomen blijft altijd beter dan straffen 
als de slachtoffers van het ongeluk gedood of ver
minkt zijn. 

Daarom is het zeer nuttig en wenschelijk, dat de 
autoriteit van het plaatselijk bestuur in zake bouw
politie door de wet versterkt worde Maar dan dient 
tevens die wet de noodige voorschriften te bevatten, 
opdat overal het vereischte personeel, om controle 
uit te oefenen, aanwezig zij. 

Als men ziet, hoe treurig het, wat de controle 
betreft, in de grootste gemeenten des Rijks gesteld 
is, dan kan men zich begrijpen. welke toestanden in 
de kleinere heerschen. Het bezoldigen van een be
hoorlijk aantal bouw-opzichters is iets waartegen de 
gemeentebesturen maar al te dikwijls opzien. Slechts 
in enkele plaatsen is voor het bouwtoezicht afzonder
lijk personeel aangesteld. Veelal moeten andere amb
tenaren het als bijbaantje waarnemen. 

Aan deze toestanden moet, hoe eer hoe liever, een 
einde komen en wettelijke dwang van het Rijk op 
de gemeentebesturen is het eenige, waardoor dit te 
bereiken is. 

De practijk leert, dat in die gemeenten, waar de 
uitvoerigste bouwverordeningen bestaan, veelal niets 
anders geschiedt dan het plagen en hinderen van de 
bona fide architecten en bouwers, terwijl de specula
tiebouwers, bij gebrek aan behoorlijk toezicht, door de 
mazen der verordeningen sluipen. 

()ok blijft het een bezwaar, dat de gemeenteraden, 
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tot wier bevoegdheid het maken van bouwvoorschrif
ten behoort, in den regel zijn samengesteld uit per
sonen, die, bij gebrek aan technische vorming, eigenlijk 
voor dit werk al heel weinig competentie bezitten. 
Nu kunnen zij zich wel de noodige deskundige voor
lichting verschaffen, maar dit is geen verplichting en 
daarenboven behoeven zij zich door die voorlichting, 
ook al wordt zij verzocht en gegeven, geenszins te 
laten leiden. 

Er zou uit dc verschillende bouwverordeningen, die 
in Nederland van kracht zijn, een ruikertje kunnen 
worden gegaard van curiositeiten; hij, die zich tot 
dit omvangrijk en niet aanlokkend werk zou zetten, zou 
de bouwkundige wereld grootelijks aan zich verplich
ten en het onhoudbare van den tegenwoordigen toestand 
in een zeer helder licht plaatsen. 

Wij zouden niet willen, dat wij hier in het vrije 
Nederland bv. Herlijn en Parijs moesten navolgen, 
waar het bouwtoezicht een ijzeren, knellende band 
is, waaraan men daar slechts door de macht der 
gewoonte gewend is geraakt. Maar aan de andere 
zijde mag het toch niet ontkend worden, dat de 
uitgebreide macht, daar aan het Polizei presidium, 
ginds aan de Voirie toegekend, als gevolg heeft gehad, 
dat gebouwd wordt met een soliditeit, die hier-te-lande 
betrekkelijk een zeldzaamheid is. 

Maar er kan in den vreemde toch heel wat geleerd 
worden, en bij ernstige studie cn voorbereiding, zal 
het voor den Nederlandschen wetgever zeker mogelijk 
zijn, een middenweg te vinden. die ons vrijheidsge
voel ontziet en ons toch de voordeelen eener goede 
regeling verschaft 

I Iet bovenstaande was reeds geschreven, toen wij 
het verslag ontvingen van eene voordracht, door den 
heer J. W . C. Teilegen, directeur der gemeentewerken 
te Arnhem, te dezer zake gehouden. 

Uit dit verslag — in dit nommer voorkomende — 
zal het den lezer blijken, dat ook de heer T. eene 
wet op het bouwen aanbeveelt. 

A R H I T R A G E . 
In de vergadering van den Gemeenteraad van 

Leeuwarden, Dinsdag 14 April gehouden, kwam een 
voorstel ter tafel van B. en W . tot het aangaan van 
eene overeenkomst van dading met de aannemers van 
het nieuwe kanaal. 

Toen de werkzaamheden, verbonden aan de uit
voering van het bestek n". 8, dienst 1894, betrek
kelijk het graven van een kanaal ter verbinding van 
de Stadsgracht met de Tijnje, grootendeels waren 
afgeloopen, hebben liurg. en Weth. den heer I.. van 
Krimpen, ingenieur, voor de gemeente belast geweest 
met het toezicht op de uitvoering, verzocht zorg te 
dragen dat dc staat van meer en minder werk tijdig 
aan de aannemers werd ingezonden, opdat deze vóór 
hun vertrek naar Dordrecht zou zijn vastgesteld en 
ingediend. 

Daaraan is voldaan en die staat wijst een bedrag 
aan meerder werk aan van /'20,003.89. 

De aannemers hebben echter geweigerd dien staat 
goed tc keuren en zonden den 16 December 1S95 in 
een staat van verschillen met die van den heer 
van Krimpen, aanwijzende een meerder bedrag van 
f 11,102.09. 

Over dien staat diende de heer Van Krimpen weer 
uitvoerig van advies. Een verzoek van de aannemers, 
mondeling aan den Burgemeester gericht, om in eene 
vergadering van Burg. en Weth. hun staat van ver
schillen toe te lichten, is afgewezen, omdat het Burg. 

en Weth. meer gewenscht voorkwam, deze zaak ge
heel schriftelijk af te doen. 

Na die afwijzing zonden de aannemers den 16 Januari 
1896 een nieuwen staat van verschillen in, aanwijzende 
de som van ƒ 11,300.87 boven de ƒ 20,003.89 van die 
der directie, met eene zeer uitvoerige memorie van 
toelichting. 

De heer Van Krimpen adviseerde den 24 Januari 1896, 
om voor diverse leveringen den staat van de directie 
ad ƒ 20,003.89 te verhoogen met f 1284.62 en alzoo 
te brengen op f 21,288.51 en te bewilligen in het 
voorstel om de overige posten van den staat van 
verschillen , in het advies gespecificeerd tot een bedrag 
van f 10,016.75, te onderwerpen aan de beslissing 
van eene commissie van deskundigen. 

Hurg. en Weth. hebben daarop den 5 Februari 1896 
aan de aannemers het volgende drieledig voorstel ge
daan: 

1. met afwijking van art. 8 S 27 van het bestek 
n°. 8. dienst 1894, wordt over de volgende posten, 
voorkomende in den staat van verschillen d.d. 16 
Januari 1896 door de aannemers ingediend tot een 
totaal bedrag van / 11,300.87 (volgen de specifieke 
posten tot een bedrag van f 10,016.25) de beslissing 
ingeroepen van eene commissie van drie deskundigen, 
te benoemen één door Rurg. en Weth , één door de 
aannemers en de derde door den kantonrechter te 
Leeuwarden; de beslissing dier commissie zal voor 
beide partijen bindend zijn; op de kosten dier com
missie zal toepasselijk zijn S 52 der administratieve 
bepalingen van de A . V . van het Ministerie van VV., 
H . en N . van 3 September 1892; 

2. de overige verschillen op dien staat voorkomende 
worden aangenomen en alzoo gevoegd bij den staat 
van meer en minder werk, opgemaakt tot een bediag 
van / 20,003.89; deze wordt dus verhoogd met f 1 284.62 
en gebracht op ƒ 21,288.51 ; 

3. door de betaling van het sub 2 genoemde totaal
cijfer f 21,288.51 en van het bedrag dat door de 
commissie van deskundigen voor de posten it—// sub 
1 mocht worden toegewezen, zal elke vordering van 
partijen wegens meer of minder werk zijn afgedaan. 

Nadat eerst, bij brief van 10 Februari, op splitsing 
van dit voorstel door de aannemers was aangedrongen 
en dit verzoek door Hurg. en Weth. was algewezen, 
ontvingen zij den 6 Maart een zeer uitvoerig schrijven 
met een nieuwen staat van verschillen , thans tot een 
bedrag van f 24,436.14. 

Hurg. en Weth. stelden deze stukken in handen van 
den heer Van Krimpen. Zijn advies van 12 Maart gaf 
Burg. en Weth. aanleiding, bij brief van 28 Maart, 
aan de aannemers te antwoorden, dat zij eene split
sing van hun voorstel van 5 Februari niet konden 
toelaten en hen uitnoodigden het drieledig voorstel van 
hun college binnen 14 dagen in zijn geheel aan te 
nemen of te verwerpen; en dat, indien na dat tijds
verloop geen bericht van de aanneming van dat voorstel 
bij hen was ingekomen, hun college zich ontslagen 
zou rekenen van de bereidverklaring, om het voorstel 
van 5 Februari 1896 aan 's Kaads goedkeuring te 
onderwerpen. 

Hij brief van 8 April verklaarden de aannemers, in 
dat drieledig voorstel te berusten en spraken zij de 
hoop uit op spoedige afdoening dezer zaak, ter voor
koming van meerder renteverlies. 

Xaar aanleiding van het vorenstaande en onder 
overlegging van alle betrekkelijke stukken, stellen 
Hurg. en Weth. voor, te besluiten : 

1. Hurg. en Weth. te machtigen , behoudens goed
keuring van heeren Ged. Staten, met de aannemers 
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van bestek n°. 8, dienst 1894, aan te gaan eene 
overeenkomst van dading tot definitieve bepaling van 
het bedrag voor meer of minder werk hun verschuldigd, 
op den voet als deze is omschreven in hunne missive 
van 5 Februari 1896 en door de aannemers is aan
genomen bij schrijven van 8 April 1896. 

2. Hurg. en Weth. uit te noodigen, tot regelingen 
afdoening dezer zaak, te zijner tijd de noodige fïnan-
cieele voorsteilen aan de goedkeuring van den Raad 
te onderwerpen. 

De Raad besloot dit voorstel op 2S dezer te be
handelen. 

Z A N G E R S H A L V O O R I IKT Z A N G E R S F E E S T 
T E S T U T T G A R T . 

Omtrent deze reusachtige hal ontleenen wij aan de 
Deutsche Bauzeitung, dat zij wordt gebouwd volgens 
het ontwerp van den Reg. Baum. Heim, hetwelk bij 
de vroeger uitgeschreven prijsvraag met den i» t l 'n prijs 
werd bekroond. 

Het gebouw, dat 8250 zitplaatsen, 4000 staan
plaatsen, ruimte voor 140 eeregasten, 8040 zangers 
cn 50 muzikanten — te zanten 20480 personen — zal be
vatten , heeft een rechthoekiger! grondvorm en is 
binnenwerks 140 M. lang, 56.50 M . breed en 25 M . 
hoog. De 20 spanten, waarvan de voetpunten 64 M . uit 
elkander liggen, hebben den paraboolvorm; zij be
staan uit een boven- en een onderregel, waarvan de 
afstand in den top 2.25 M. bedraagt. De bovenregel 
wordt samengesteld uit twee houten van 16 x 22 
cM. , de onderregel uit twee van 12 X 18 c M . De 
op druk berekende schoren zijn < nkel en hebben een 
zwaarte van 12 X 16 cM. De voor trek bestemde 
verstijvingshouten zijn dubbel en hebben een doorsnede 
van 9 X 16 cM. Ieder spant, met een kubiek van 
ongeveer 13.5 M 3 . en een gewicht van 8000 K G . 
wordt geheel gereed in de werkplaats afgemaakt en 
dan door middel van 7 winden naar boven gebracht 
en op de juiste plaats gelegd. De fundeering der 
spanten geschiedt op palen, die een maximumdruk 
van 15 K G . per cM' J . zullen torsen. De vloer der 
hal klimt 3.9 "/„ en is aan de achterzijde 32 M. 
hooger clan aan de voorzijde. Het podium ligt 1.60 
M . boven den vloer en heeft verhoogingen van 0.24 
M . , breed 2.40 M . De ruimte onder het podium is 
voor garderobe voor de zangers ingericht. De zit
banken zijn 28 cM. breed cn zóó geconstrueerd, dat 
een gedeelte ervan in de hoogte kan getrokken worden 
om als tafel tc dienen. De wanden der hal worden 
deels betimmerd, deels met jutte bekleed en beschil
derd. Het dak wordt met papierstuc in verschillende 
tinten bedekt. De decoratie der hal geschiedt met 
planten , guirlandes en festons van allerlei aard, die, 
evenals de materialen van het gebouw, zoo aangebracht 
worden, dat zij onbeschadigd afgenomen kunnen wor
den. Met feestterrein heeft eene grootte van 868 aren. 

De kosten voor de hal, het entreeportaal, de kassa
huisjes en het gebouw voor post en andere openbare 
diensten, zijn op 87,000 Mark begroot en die voor 
de inrichting van het terrein, rioleering, verlichting, 
waterleiding cn decoratie op 33,000 Mark, totaal 
dus 120,000 Mark. 

PRIJSVRAGEN 
V E R E E N I G I N G „ H O U W K U N S T E N V R I E N D 

S C H A P " T E R O T T I ; R D A M . 

i e P r i j s v r a a g : O N T W E R P VAN E E N T L R N G E U O U W . 
liet terrein, rechthoekig van vorm. lang 25 M, en breed25AI. 

•net utgeschuinden hoek vau minstens 2.5 M. gevcllengtc, is ge
legen 0|> den honk vun twee straten. 

liet gebouw moet bevatten: 
a. Kon ruimen Ingang niet dito vestibule door Hiuko tochtdeuren 

afgosloten. 
l>. Kon ruime kleedkamer, waarin groote kasten tot borging 

van turncostumes, en langs dc wanden kapstokken met 
haken. Deze kleedkamer moet in dirocte verbinding staan 
met de na te noemen turnzaal. 

e, Kene douchekamer in verbinding met voornoemde kleed
kamer en voorzien van eenige lavabo's. 
Kene groote turnzaal van minstens 250 M J . oppervlakte, 
behalve uit de klecdkumer ook direct van uit de vestibule 
tocgaukeljjk. Deze zuul moet door staand licht verlicht 
worden eu moet voorzien zijn vau ecno houten lambrizee-
ring van 2 M. hoogte. Voor het bergen van turntoestclleu 
moet de noodige gelegenheid bestaan. 

e. Kene Bchernizaal groot minstens (10 M*. mot gelegenheid 
voor berging van sohermgereedschappen. 

/ . Bjj de turnzaal eene tribune voor toeschouwers, direct van 
uit de voBtihule door middol van eeno trnp toegankelijk on 
buiten de zaalruimte vullende. 

g. Keu spreekkamertje op den begane-grond. 
h. Ken ruime bestuurskamer waarin eenige kasten. 
i. De noodige goed verlichte ruime privaten eu urinoirs. 

X\ Kene conciërgewoning met afzonderlijken toegang van af don 
openharen weg, doch ook in directe verbinding met het 
turngebouw staunde, en bevattende 8 kamers, keukeu en 
verdere accessoires. 

Verlangd worden: 
1°. De plattegronden van begane-grond en verdieping. 
2°. De beide gevels. 
3°. Twee doorsueden, alle op eene schaal van 1 a 100, 
4°. Ken detail van bet inweudige van de turuzaul. 
5°. Eon detail van eeu gedeelte van een der gevels, beido op 

eeno schaal vun 1 a 20. 
Do teekeningen moeten alle in inktlyneii geteekend zyn; de-

verdere afwerking wordt vrjjgelaten. 
Voor de drie beste en ter bekroning voorgedragen ontwerpen 

worden uitgeloofd: 
als le prys de zilveren medaille en het getuigschrift der Ver-

eenigiug, benevens f 75.—. 
als 2e prijs de brouzcu medaille cn het getuigschrift der Vor-

ocniging, benevens f 50.—. 
als 3e prijs het getuigschrift der Vereeniging. 
Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Nederlanders. 

2e P r i j s v r a a g : O N T W E R F VAN E E N W I N K E L P U I . 
De breedte van het perceel, waarvoor de pui moet dienen. is 

'J M. van hurt op hart ert'scheidsmuren ; buiten deze maat mogen 
geene lijsten en dergelijke omgewerkt worden ; het terrein wordt 
geacht ter weerszijden ingebouwd te zijn. 

De winkelvloer ligt 0.20 M. boven de straat, de winkelver
dieping is koog 4.Ï0 M. van vloer tot vloer. 

lieven den winkel ligt een entresol, hoog 3.25 M. van vloer tot 
vloer, ingericht uls magazijn eu geacht door middel van eene 
open trap iu onmiddellijke verbinding met den winkel te staan. 

Voor bet boven deze entresol gedachte bovenhuis moet eeu 
geheel afzonderlijke toegang gemankt wordeo; de wiukelingang 
mag daarmede niet gecombineerd wordon. 

De door schuiframen ufgesloteu etalagekast moet 1 M. diep zjjn 
en in verband daarmede eene tochtdeur worden aangebracht. 

In do borstwering moet gelegenheid zjjn voorde verlichting van 
den ouder den winkel gedachten kelder. 

Het winkelraam moet door ecu rolblind kunnen wordon af
gesloten. 

De keuze van de te gebruiken materialen voor do pui is vry ; 
vormen en constructie moeten echter in overeenstemming zjjn 
met het karakter dier materialen. 

Verlangd worden: 
opstand, plan cn doorsnede van do pui met etalagekast, met 

aanduiding van de constructie op eene schaal van 1 .i 20. 
De teekening moot in inktlijuen worden uitgevoerd, de verdere 

afwerking wordt vrijgelaten. 
Voor de twee beste en ter bekroning voorgedragen ontwerpen 

worden uitgeloofd: 
uls lo prijs do bronzen medaille eu het getuigschrift dor Ver

eeniging, benevens /' 50.—. 
uls 2e prijs bet getuigschrift der Vereeniging. 
Ter mededinging aan deze prijsvraag worden uitgenoodigd alleen 

zij, die op den datum van uitschrijving dezer prijsvragen, lid zijn 
van de Vereeniging „BouwkunBt en Vriendschap". 

A L G E M E E N E BEPALINGEN. 
Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór 

of op den l.'m September vrachtvrij ingewacht aan het adrea 
van den le-Secretaris, Jonkerfransatraat 49. 

Untwerpen, na dien datum ingezonden, blijven buiten beoordeeling. 
De teekeningen en stukken moeten met oen motto gemerkt en 

verder vergezeld zjjn van een gesloten brief waarin naam, quali-
teit eu woonplaats van den ontwerper, en van een tweeden dito 
waarin een correspondentie-adres vermeld is. Op beide brieven moet 
hot motto der teekeningen voorkomen. 

Het schrift tot toelichting der teekeningen of dat op de teeke-

134 

ningen zelt voorkomende, moet door eeno andere hand dan die 
des vervaardigers geschrovcn zijn. 

Do ontwerper van eenig antwoord mag zich als zoodanig niet 
bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 

Do Jury voor deze prijsvraag bestaat uit de hoeren Karei 
Muller, Eduard Cuvpers cn \V. Kromhout Czn., architecten te 
Amsterdam, cn de nee ren Henri Kvers en C. N. van Goor, archi
tecten te Rotterdam en bestuursleden van B. en V. 

De Jury heeft het recht, wauneor geen antwoord ter volle be
kroning kan worden voorgedrugen, aan het Bestuur van Bouw
kunst en Vriondschnp voor te stellen, de uitgeloofde prijzen op 
andere wijze dun de bovengenoemde tc verdeulon cn toe te kennon 
aan zulke antwoorden, die zij meent dat daarop aanspraak hebben. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor gedurende 3 maanden 
na den uitslag dor booordeeling alle antwoorden ter expositie af 
te staan aan andere vcrocnigingen in ons bind; gedurende dien 
tyd kan geen der ontworpen gereproduceerd wordon zonder toe
stemming vnn het Bestuur van Bouwkunst en Vriendschap. 

Dc ontwerpen zullen na dien tijd aan de corrospondcutio-adresson 
worden teruggezonden. 

De uitslag der bekroningen zal op een dor eerstvolgende winter
vergaderingen van Bouwkunst cn Vriendschap bekend gemaakt 
en de ingekomen ontwerpen nldaur voor het eerst geëxposeerd 
worden, liet rapport der Jury zal alsdan ter inzago liggen en 
tevens in dc voornaamste bouwkundige liladon verschijnen. 

Do uitreiking der bekroningen geschiedt in de Algemeene Ver
gadering, in Januari 181*7 te houden, tot welker bijwoning de be
kroonden tijdig zullen worden uitgenoodigd. 

Namens het B e s t u u r , 
HENRI EVERS, Voorzitter. 

Rotterdam, lö April 18011. C. >". VA» GOOR, le-Secre/aris. 

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 . 

I Iet progamtna voor het drietal prijsvragen, door 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst uit
geschreven, is van den volgenden inhoud : 

i . E E N BLOK VAN VIER HEERENHUIZEN. 
Kik der vier heerenhuizen moet bestaan uit een onder- en eon 

bovenwoning, bevattende: 
A. de onderwoning tzondcr sousterrain): 

twee kamers en suite. 
een spreckkumer. 
miustens drie sluapkamers, 
een sluapkamer voor dienstboden, 
eeu zolder, met eigen trap, 
een warande, 
een keuken, 
eeu provisiekamer, 
een kelder, 
privaten enz. 
een tuin. 

B. de bovenwoning: 
twee kamers cn suite, 
een spreekkamer, 
vier slaapkamers, 
een sluapkamer voor dieustboden. 
eeu zolder, 
een warande, 
een keuken, 
een provisiekamer, 
ccn kelder, waartoe de toogaug niet mag geschieden door 

een luik of een op te trekken gedeelte van de trap, 
privaten enz. 

De breedte van elk perceel is 8.50 M. 
Het peil aan tuin eu straat is gelijk. 
De fundoering wordt goacht to zjjn op staal, gelegen 1 .M. 

onder den begaue-grond. 
Verondersteld wordt dat, by grooten eenvoud, voor den bouw 

der huizen gebruik wordt gemaakt van soliede bouwmaterialen; 
bjj hot ontworpen moet gelet worden op de toepassing van het 
nieuwste en beste op bet gebied vnn hygiëne cn wering van 
brandgevaar. 

Gevraagd wordon: 
de plattegronden, 
de voor- en achtergevels, 
een lengte-doorsnede. 

De teekeningen moeten op de schaal van 1 h 100 in inktlijuen 
zyn uitgevoerd; de verdere afwerking wordt aan de keuze van 
den ontwerper overgelaten. 

Vorder wordt nog verlangd minstens één detail van den gevel 
op '/„. 

Voor de tor bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden 
uitgeloofd: als le prijs de verguld-zilveren medaille en het ge
tuigschrift der .Maatschappij; als 2o prjjs do zilveren medaille 
en hot getuigschrift der Maatschappij; als Se prys de bronzen 
medaille en het getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uitgenoodigd. 

2. H E T ONTWERF VOOK EEN GETUIGSCHRIFT, TEN DIENSTE 
DER AL-'DEELINGEN VAN DE MAATSCHAPPIJ, OM T E 

WORDEN UITGEREIKT AAN DE BEKROONDEN 
WEGENS PRIJSVRAGEN, DOOR DE AFDEE

LINGEN UIT TE SCHRIJVEN. 
Het getuigschrift moet gedrukt worden op oen blad, groot 25 

bij 85 c.M. Dc in te zenden ontwerpen kunnon op grootor schaal 
worden vervaardigd. 

Do tekst op het te ontwerpen getuigschrift is als' volgt: 
Afdeeling ~ 

vun de Muatschappjj tot Bevordering der Bouwkunst. 
Het Bestuur der Afdeeling verklaart dat aan het ontwerp van 

ingezonden op de prjjsvrnag, in 18 door do Afdeeling uit
geschreven voor een 
door de beoordeelaars, zyudo de hoeren: — 

is tocgokeud 

Het Bestuur dor Afdeeling: 
Voorzitter. 

Secretaris. 
De teekening moet met inktlijuen uitgevoerd en voor photo-

litographiachc reproductie geschikt zjjn. 
Voor do twee beste en ter bekroning waardig gekeurde ont

werpen worden uitgeloofd, als le prijs, do zilveren medaille der 
Maatschappij en het getuigschrift, benevens /HO, door de Af
deelingen Arnhem, Kotterduin en Utrecht verstrekt, om daardoor 
het recht te hebben van bet getuigschrift goliruik te maken voor 
do door hen toe tc kennen bekroningen; als 2e prys de bronzen 
medaille der Maatschappij en het getuigschrift. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uitgenoodigd.] 

3. BuiTENSCHUIFDEUR-KOZIjN MET GLAZEN SCHUIFDEUREN. 
Het ontwerp wordt verlangd vun een buitenschuit'deur-kozijn, 

met glazen schuifdeuren, uitkomende op eene open warande, eu 
voorzien van afsluiting die zooveel mogelijk beveiligt tegen inbraak. 

Het kozijn is iu den dag 2.20 M. broed cn 3.00 M. hoog. 
De verdieping van de kamer is 4.U0 M. van bovenkant vloor 

tot onderkant plafond. 
Gevraagd worden, dc horizontale en dc verticale doorsnede, 

en het biiitenoanzicht ivoor de helft bij gesloten, voor do helft 
by geopendon stand der deur), op de schaal van l a 10, benevens 
enkele details op de ware grootte. 

Voor bet bcBte en ter bekroning waardig gekeurde ontwerp 
wordt uitgeloofd dc bronzen meduille en het getuigschrift der 
Maatschappij 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alleen de leden der 
.Muatschappjj tot bevordering der Bouwkunst. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . ! 
*Art. 1. Alle stukken tor beantwoording van deze prijsvragen 

worden vóór of op 29 December 1H9«, des middags te 12 aur, 
vrachtvry ingewacht aan bot bureau der Maatschappij, te Am
sterdam. 

Art. 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt zyn met een 
motto, en met een herkenningstecken aan de achterzijde; zy' 
moeten vergezeld zijn van: 1°. een gesloten naambrief, waarop 
aan do buitenzyde dut motto is herhaald, en van binnen bevat-
tendo de vermelding van naam, betrekking en woonplaats van 
den inzender; 2». van een open briof, waarin een adres, om zoo 
noodig mot den inzender te correspondeeren zonder don naambrief 
te openen. . , 

Art. 3. De teekeningen mogen niet op houten ramen ingeleverd 
worden. , , 

Het schrift op de teekeningen moet van eene andere liunü 
dan die des vervaardigers zyn. , , 

De ontwerper mag zyn naam niet bekend maken voor de 
uitspraak der Jurv. , 

Worden do beide luatsto bepalingen niet behoorlyk nagekomen 
door den inzender, dan bljjft zyn ontwerp buiten mededinging. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 
van eene commissie van beoordeeling, bestaande uit 5 leden, 
zijnde de heeren: . . . , , , 

I. H. J. van Lanteren, lid van het Hoofdbestuur der Maat
schappij, architect, Utrecht. 

A. 0. Bleus, bouwmeester, Amsterdam. 
Jacques Lovh, gemeente-architoct, Haarlem. 
C. B. Posthumus Mejjjes, architect, Amsterdam. 
J. Mutters Jr. architect, 's Gravcnhago. 
Art 5. Do Jury beeft hot recht, wanneer geen antwoord ter 

bekroning kan worden voorgedragen, aan het Hoofdbestuur voor 
te Btellen eene andere onderscheiding toe te kennen aan zulae 
antwoorden, die zy meent dat daarop aanspraak hebben. 

Art. 6. De bekroonde ontwerpen bljjven het eigendom der 
Maatschappij. 
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Art. 7. De uitslag der beoordceling zal terstond na de uitspraak 
der Jury worden bekendgemaakt, en de ingekomen plannen 
/uilen worden tentoongesteld tijdens tic Algemeene Vergadering 
in Mei 1897, waarin de bekroningen zullen worden uitgoroikt. 

Art. 8. De niet bekroonde ontwerpen kunnen in April 1898 
worden afgehaald aan het bureau der Maatschappij te Amsterdam, 
op vertoon van het in art. 2 vermoldo horkonningsteeken. De 
stukken der inzenders, buiten Amsterdam woonachtig, worden 
na genoemd tijdsbestek en tegen overlegging van het herken-
ningsteeken aan een op te geven adres teruggezonden. 

In bijzondere govallen, ter beoordeeling van het Hoofdbestuur, 
kunnen op uitdrukkelijk verlangen der inzender», teekeningen 
binnen dit tijdsbestek worden teruggegeven. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij, 

Amsterdam 189fi. 
C. Ml'YsKEN, Voorzitter. 
C'. T. .1. Louis KiKiiKii, Sect e fris. 

KIESVKREKXIOIXO GEMEENTEBELANG TE ARNHEM. 
Op 20 April j l . werd in eene vergadering van genoemde Kies' 

vereeniging door den heer Tellegen, directeur van publieke werken 
te Arnhem, eene lezing gehouden over de organisatie der bouw
politie alhier. Spreker begon zijne voordracht niet de mededeeling 
dat eenige weken geleden de Hooge liaad een vonnis had geveld, 
waaruit ten duidelijkste gebleken was hoe broos het leven is van 
gemeenteverordeningen. Daardoor is bet gebleken dat er wijzi
gingen moeten worden gebracht in de verordening op het bouwen 
en sloopen Hoewel do bestaande verordening slechts 10 jaar 
oud is, blijkt het hoe in die 10 jaren op rechterlijk gebied do 
denkbeelden gewyzigd zijn Vooraf wonseht spreker een blik te 
slaan in de geschiedenis der verordeningen op het bouwen, fn 
1583 bestonden in Par(js reeds bepalingen op de inrichting van 
privaten en in 1748 bad men in diezelfde stad verordeningen 
op de construction Hier-te-lande dateeren die vcrordeniugeu na 
bet maken der gemeentewetten. Dat de oude steden zonder ver
ordeningen tueh dikwijls een beteren aanleg toonden, was tic te 
schrijven uan bet feit, dat de gemeenten eigenaressen waren van 
vele terreinen en dus by den verkoop bepalingen konden bedingen 
omtrent de bebouwing. Hier berusten b.v. vnn 1815 vele dergelijke 
koopcontracten, waarin by enkele zelfs de bepaling voorkomt dat 
de huizen niet met roode pannen mochten gedekt worden. Na 
1850 deden de eholera-cpidemieën de beboette ann verordeningen 
op het bouwen ontatnan. ln 1*58 werd door den Kaad eene ver
ordening bekrachtigd betreffende het bewnren vau mest. Gede
puteerde Staten maakten bet echter bet college van B. on AV. 
daarover lastig en in Juni 1S54 werden in deze bepalingen wijzi
gingen gemaakt, waarna de Minister van llinuenl. Zaken op zijne 
beurt bemerkingen mankte. In 1859 werden door 2 leden van 
den ItBnd voorstellen gedaan tot onbewoonbaarverklaring In 1864 
werden weder de bepalingen omgewerkt en 5 Maart 1804 vast
gesteld Op 17 Sept. 18114 kwamen weder wijzigingen aan de orde 
en in Nov. vau dat jaar werd art. 1 bjj Kniiinkl besluit vernietigd. 

In 1871 werd de bestaande verordening aangevuld niet eeue be
paling betreffende de richting en breedte van straten en eindelijk, 
in lSHü, de thans bestaande verordening vastgesteld, Grooto ver
wachtingen werden van deze verordening gekoesterd, doch het 
resultaat heelt daaraan niet beantwoord. De bodem, waarop de 
verordening is gebaseerd, bleek niet vast te zyn, en in strijd met 
art. 179 der Gemeentewet, voor zoover de verordeningen door 
B. en \V. worden uitgevoerd l'it eeu vonnis van den lloogen 
Kaad blijkt dat dit College eene beperkte opvatting heeft vnn die 
uitvoering door B. en VV. Verschillende ministers hadden daarom
trent verschillende opvattingen. Minister Van Houten is een ge
heel andere opinie toegedaan dan zijn voorganger Lobman. De 
grooie kwestie is bier of men vergunning moet hebben oïwol konnis-
geving volstnat. In 1880 sprak dc Hooge Kaad een vonnis uit 
dat vergunning werd voorgeschreven. In 1891 echter schrytt Minis
ter Lobman aan de Ged. Staten van Utrecht dat hij vergunning 
niet noodig acht, doch eene kennisgeving volstaat. In 1S94 daaren
tegen oordeelt Minister van Houten dat wel vergunning tot 
bouwen noodig is. 

Een andere voorname qnestie is of men bet recht heeft voor 
te schrijven dat een deel bouwgrond moet blijven liggen voor 
stratenaanleg. In de bouwverordening van Xieuwer-Amstel stond 
zelfs dat op grond voor deu aanleg van straten bestemd, niet 
alleen niet gebouwd, doch geen bcdrjjt mocht worden uitgeoefend. 
Hot groote struikelblok vau clo verordening is echter of men 
heeft een verordenende of een besluitende Kaad De Hooge Kand 
wil dat niet en eischt datde bouwverordening in elk geval voorziet. 
Vroeger beeft de II. R. dit principe niet gehuldigd, wat bly'kt 
uit een arrest van 1890, waarbij eene veroordeeling volgde wegens 
het bouwen op oen tot straat bestemd terrein. .Spreker vergoiykt 
de raadsleden die eene verordening moeten maken, niet een 
acrobaat, die met de beenen op tweo stoelen staat, waaraan 
links en rechts de Hooge Hand of de Minister van Binnenl. Zuken 
trekt. Daarom is het meer dan wonscheljjk, dat eeu wot wordt 
gemaakt op bouwen en sloopen, die onaantastbaar is voor de 
juristen, want dit is geen enkele verordening. 

Bij de verordening vnn 1880 zyn de rubrieken verdeeld en 
gerangschikt en na is de vraag of men bij uitbreiding moet 
toegeven nau de boven aangehaalde denkbeelden. Men moet de 
verordening uitbreiden cn beter maken en dnarby komt dadelijk 
unit de orde de ijuostie van een vcrordenenden on beslissende!! Kaad. 

Het wordt nu geheel eene technische questie. want alle govallen 
moeten voorgeschreven worden en daar men dus de bepalingen 
verscherpt, moet er recht van ontheffing bestaan. Maar wie moot 
die ontheffing geven ï Als voorbeeld wijst spreker op do wet van 
1875 op de inrichting van fabrieken. Een achterdeur bljjft nu 
over; men moet dc bepalingen geheel technisch inrichten on 
sproken b.v. van oen riool van voldoende capaciteit en con be
hoorlijk privaat, on dan moet de rechter uitmaken ot aan die 
voorwaarde is voldaan. 

En wat betreft kennisgeving of vergunning, hoeft in 1886 het 
raadslid Moll oen zeer interessant botoog geleverd, dat men 
op grond van art. 1626 van het B. Wetboek geene vergnuning 
kon eischen. 

Doch in cone geordende maatschappij kan men toch niet 
iedereen dc vrjjkcid laten om te houwen zooals hij wil. De hoer 
Verkouteren, die over dezo zaak veel heeft geschreven, wil geen 
vergunning, doch zegt dut men ieder moot luton bouwen volgens 
eene verordening; blijkt bij het toezicht uan de botrokkon ambte
naren dat in strjjd met de verordening wordt gebouwd, dan moet 
de rechter dit uitmaken. 

Binneu zeer korten tyd zal bij Koninklijk besluit worden afge
kondigd een wet op dc inrichting vuu fabrieken en als overgangs
bepaling tracht men hieromtrent nu reeds iuvloed uit te oefenen 
en inet deze wet kan ook de nieuwe verordening rekening houdon. 
De queatic van beroep is ook eon factor om rekeniug mede te 
houden. Nu is het beroep bjj den Kaad, doch Prof. I Ippcuhcim is 
daartogon. op grond dat de gemeentewet dit niet bedoelt; wel is 
dit aan B. eu \V. opgedragen, doch dit beeft geen zin, daar men 
dan tweemaal bjj dezelfde rechters komt. Dit is bjj dc zooge
naamde wet OJI hinder en gevaar beter geregeld, daar is het 
beroep bij den Kaad van State. 

By de verordening op bet bouwen is feitelijk geen hooger 
beroep. Daar het byna niet doenlijk is om alles vooraf juist 
voor te schrijven - spreker noemt b.v. sloebts de helling vuu 
straten. — zou de beste oplossing zyn een wot by Kon. besluit op 
het bonwen en sloopen ; spreker hoopt dat het eenmaal zoover 
zal komen, en ol men nu, zegt spreker terecht, uit den llaug 
of vuu af de Groote Markt wordt geregeerd, dit komt op het-
zelfdo neer. 

De bestaande bouwverordening werd nu rubrieksgewijze be
handeld en de leemten daarin in groote trekken besproken, als : 
rooiing eu peil, aanleg van straten, bebouwing van terreinen, 
hoogte der gebouwen, sousterruins. privaten, riolen, verharding enz. 

Niettegenstaande alle teleurstellingen die de Gemeenteraad on
dervonden heeft liy het maken der verordening, bljjkt bot dat 
men den moed nog niet hoeft verloren een nieuwe saam te stellen 
eu hiervoor brengt spreker dit college hulde. 

Aan het einde zjjner interessante voordracht gekomen, hoopte 
spr. dat van do gemeentenaren zelf het verzoek zou uitgaan om 
eeue hetere voorziening van de bestaande verordeuing, en het 
stond hjj hem vast dat de teckcucn er waren om die hoop te 
koestoreu. Het was toch meer dan tijd om ecu einde te maken 

i auu een wedstrijd om voor het kleinste bedrag bet slechtste 
huurhuis te bouwen. 

Tot nu toe veelal miskend door velen, zou dun de bouwveror
dening eenmaal den tyd beleven dat zij niet meer is do Asscbe-
poester in de gemeentehuishouding. 

TECHNISCH E V A K V15 KEEN [GING 
A F D E E L I N G AMSTERIIJÜI. 

Vergadering van Donderdag 23 Afrit 1896. 
Na opening door den Voorzitter wordt het woord gegeven aan 

den heer B. W Wiering .Ir. 
Spreker leidde zjjne verhandeling over de „verschillende wjjzen 

van reproductie" iu met een geschiedkundig overzicht van af de 
middeleeuwen tot op het tjjdstip dat de beroemde Alois Senne-
feldcr (geb Praag 17711 de lithographic ontdekte, om daarna nog 
ge ruimen tyd stil te staan bij do zincographie, photolithographic enz. 

Hierna werd eene kunstbeschouwing gehouden van afdrukken, 
op de verschillende wyzen van reproducoeren door spreker aan
gehaald, betrekking hebbende, waaronder zoowel zeer geestige 
Japansche en Chiueesche houtsneden als voortbrengselen van 
WeBtorsehe kunst. 

Dezo zeer lcorrjjke lezing, verhoogd door de aangename wyze 
vun voordragen, werd door alle aanwezigen niet anndaebt gevolgd. 

To l i j uren werd de zeer geanimeerde vergadering met oen 
hartelijk woord van dankzegging door den Pres. gesloten. met 
beleefde uitnoodiging aan den heer Wiering de leden nogmaals 
te komen vergnstcn, waartoe spreker zich welwillend bereid 
verklaarde. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 
APDEELINO VüilAVDXIIAGi;. 

Vergadering van Vrijdag 24 April 1890. 
liy afwezigheid vau Voorzitter en Vice-voorzitter werd do 

vergadering door het Bestuurslid Mondt geleid; na lezing en 
goedkeuring der notulen werd het onlangs aangenomen lid 
Schlusen wolkom gehocten en deed de Voorzitter het voorstel 
dit jaar clo gebruikelijke kunstreis niet te maken, waarmede de 
Vergadering zich vorcenigde. Do heer K. Cramer te Delft werd 
als lid aangenomen en dc Voorzitter, do verkiezing van rnndi-
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daten voor bet lidmautschap van bet Hoofdbestuur besprekende, 
deelde mede dat het Bestuur hot voornemen lmd opgevat de 
heeren Md. Cuypers en C. It. Posthumus Meijjes te Amsterdam, 
"Weve to Nijmegen en MutterB te 's-Gravenhage, als zoodanig 
aan te bevelen en dit bij advertentie bekend te maken. De Ver
gadering vereonigde zich met dit voorstel. 

De beer Michel V. Philip* hield daarop een voordracht over 
hardsteen (petit-granit), en behandelde de formatie van •teen in 
bet algemeen, om meer uitvoerig stil te staun by kulksteen en 
achtereen volgent* hardsteen, kalksteen en marmer te behandelen, 
waarbij verschillende monsters het Besprokene toelichtten en een 
teekening een denkbeeld gaf van de verschillende lagen in een 
hardsteengroeve. Het zoogenaamde petit-granit is een scboone 
steensoort; zij kan een drukking van H44 kilo per cM*. weerstaan, 
heeft een soortgelijk gewicht van 2.7, wordt hy indompeling in 
water slechts weinig zwaarder, bevriest niet en laat zich uit
muntend bewerken. Hierbij komt, dat deze steen tnoi en zelfs 
buigzaam is, zooals verschillende proefnemingen hebben aange
toond. 

Spreker kwam meer uitvoerig terug op de formatie vau hard
steen, die van 30 tot 40 lagen in eenigszins hellende richting 
voorkomt, beschreef de ontginning en do verschillende wyzen, 
die dnarby werden in practijk gebracht, om ten slotte een over
zicht te geven van de velerlei soort van bewerking. Alles te 
samen vattende, werd met groote voorliefde over de hardsteen 
gesproken. 

De Voorzitter bracht den spreker dank voor de allerbelang
rijkste medi'deelhigcn en stelde de vragen van het Hoofdbestuur 
aan de orde. Alleen op de vragen 5 en 10 was een antwoord 
ingekomen; dat omtrent de gebreken in de fundeering van oude 
gehouwen zul worden opgezonden, terwijl dat omtrent hnuteement 
(vraag 10| geacht werd geen antwoord op de vraag te zyn. 

De heer II. Fles deed mededeelingcn omtrent eigengemaakte 
sloten en het metselen van ellipsbogen en verduidelijkte het 
gesprokene door monsters en eene teekening. Hok hem werd 
door den Voorzitter dank gebracht, waarna de vergadering ge
sloten werd. 

B I M N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
AMSTEHIIAII. In de op Donderdag 28 Mei te houden algemeene 

vergadering van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
moeten vier leden van het Hestuur gekozen worden tot voorziening 
in de vacaturen, ontstaan door hot bedanken van dc heeren C H . 
Peters en L. C. He/.cnmans eu dc periodieke aftreding van de 
heeren J . K. do Kruijli' en Kd Curpers, waarvan de laatste her
kiesbaar is. De volgens rooster aanblijvende leden van bet Bestuur 
zijn C. Marsken, ï>. K . C. Knuttel, I. II. J . van Lunteren, H. 
Evers en V . O. A . Bosch. 

— De jaarlijksche tentoonstelling vau de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst wordt Woensdag 20 Mei geopend en 
Zaterdag I 3 .1 uui gesloten, / i j wordt gehouden in het maat
schappelijk gebouw, Marnixstraat 402, en de kunstwerken moeten 
vóór of op 7 Mei e. k. worden ingezonden. 

— Te rekenen van den ln Mei e. k. worden den inspecteurs 
van arbeid de volgende standplaatsen aangewezen als: 

I>r. H. Kuyper, Breda; J . Areudsen de Wolff, Kotterdam; 
H. W. E. Struve, 's-Graveuhage; J . H . L. van Ih-iuse, Amster
dam; A . D. P. Y . vau Löben Seis, Zwolle, en G. J . van Thieucn. 
Groningen. 

— Aflevering 4 van De ha tuur (uitgave van .1. G, Brocse te 
Utrecht) bevat: liet temmen vun Zebra's, door II. J . C. — Hot 
samenvouw baar rijwiel, door A , J . S, — Gedwongen cn vrijwillige 

samenleving, door Dr. II. .1. Calkoeu. — Hyaciuthus orieutulis eu 
Tulipa gesneriana op Holland's bollenvelden, door J . Vnlekonier 
Suringar. — Aanvullingsberichten omtrent het aeetyloeu en zijn 
toepassingen, door Dr. L. Bleekrode. Ken welkome gast uit 
verre landen, door C. J. II. — De chemische processen van do 
ademhaling, door Dr. K. G. Kijkens. — Sterrenkundige opgaven 
en mededeelingen, door Ant. Punnckoek. — Correspondentie. 

P E R S O a V A L I A. 

— Do Gemeenteraad te Beüevoetsluis benoemde tot directeur 
der in aanleg zyndc waterleiding den heer W. van Leeuwen, 
architect aldaar. 

— By den Waterstaat in Ned.-lndië zijn e e r v o l o n t s l a g e n 
de opziehter le kl. Van Marion, onder toekenning van pensioen 
en, op verzoek, de tijd.-ing. bij de werken en opnemingen aan de 
Solorivier A. Mollinger. 

Door den directeur der B. O. W. zyn benoemd bij de exploit, 
der Staatsspoorwegen, tot tydelyken onderopzichter 2e kl., de 
tjjdelijke onderopzichter 3e kl. C P. Gersen; tot onderopzieJiter 
2e kl. , de onderoplichter 3e kl. I'. H. van den Berg. Ovorge-
plaats t naar de westerlijnen, de onderopz. le kl. 11. F. Joseph; 
naar de res Batavia, de opz. 3e kl. bij den waterstaat en 's lands 
B. O. W., J . G. de Lassasie. 

— Bij den dienst der Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust 
is werkzaam gesteld als tijdelijk opzichter 2e kl. L. W. A. Le 
Fèbre, thans id. Se kl. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— F l i n k er voren o p z i c h t e r voor een belangrijk gebouw 

met zware paalfundeeringen enz., te Amsterdam. Adres lett. G. i i . , 
Bureau van dit blad. {Zie advert, in no. 16.1 

— O p z i c h t e r voor de verbouwing van een groot stoomge
maal iu Noord-Holland. Salaris f 100 per maand. Adres lett. iï. 3. 
Bureau van dit blad. {Zie advert, in no. 16.) 

B o u w k u n d i g bureauchef , salaris f 125 per maand, ou 
bekwaam tee kun aar , bekend met den bouw van waterlei
dingen en fabrieken, salaris j i(0 per maand. Adres let. L. V . 
Bureau vun dit blad. \Zie adoert. iu ito, 16.) 

— B e k w a a m o pz i e h t e r-te e k e n a a r. Adres lett. K. 8. 
Bureau van dit blad (Zie advert, in uo 16.) 

— B e k w a a m t e e k e n a a r voor het ontwerpen van reclame
biljetten en illustration bij ecu boek- en steendrukker te Amster
dam. Adres n». 10098, Bureau .V. Kort. Ct. 

D a g o l i j k s e h o p z i e h t e r van den K.-K. Godsdienst bjj 
den houw eener school. Salaris / 00 per maand. Adres onder 
lett. 8., Adv.-buresu J. B. Keijndorp, Martelaarsgracht, Amsterdam. 

— B o u w k u n d i g opz ichter . Adres den arch. E. Corbcjj 
te Roermond. 

— B a a s -1 i m m e r m an on b a a s - b a n k w c r k e r aan 
de Ambachtsschool te Haarlem, beiden op een jaarwedde van 
/ 800 Adres den directeur. 

E e r s t e o p z i c h t e r nan de g e m e e n t e - g a s 
fabriek te 's-Gravenhage. Minimum jaarwedde '1400. Inl. bjj 
de directie der fabriek, dagel. van 9 li uren. Adres vóór 30 April 
ter secretarie 3e afd. 

— L e e r a a r v o o r r e c h t l i j n i g en b o u w k u n d i g 
t e e k e n e n , tevens kunnende ussisteorou by het onderwas in 
handteekencn, uan de Ambachtsschool te 's-Gravenhagc. Jaar-
woddc / 1200 u / 1400. Adres vóór 29 April aan den directeur 
(Zie advert, in no. 17). 

Aan de AMBACHTSSCHOOL te 
's Qravtnhage wordt ten spoedigste 
gevraagd een 

LEERAAR 
voor Rechtl en Bouwk teekenen, 
tevens kunnende ailsisteeren bij het 
onderwijs in Hi i i i i l t e eLcnen . Sa aris 
f M M . — a f 1400 — naargelang 
der overeen te komen lesuren. Aan
melding vóór Woensdag 2'J A/irila.s. 
aan den Directeur der School, Z. O. 
Binnensingel 32, 's-Gravenhage. 

H E T B E S T U U R . 

SIMI'I.K.X ISl.Til'I.KX 
R I J W I E L E N . 

B a k k e r a t r a a t 58, A it X II K M . 

In voorraad dc Modellen isiiit eu do 
•leuwate Onderdeden. Prijscouranten 
gratis verkrijgbaar. Degeljjke inrichting voor 
reparation. 

Haarlemsche 
Ijzergieterij. 

J. E BROEKMAN. 
Invincible Rijwielen 

* 115, f 145 en f 185. 
H E T S N E L S T E en S O L I E D S T E R I J W I E L . 

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

ASPHALTFABRIEK 
MEIJJES en BOSCH. Wijhe bij Zwolle. 

fabriek ran A a p h a l t d a k p a p l e r , Iaoleerplaten, C a r b o l i n e n m ent. 
iimr Specialiteit: H O U T C E M K X T D A K K M (verbeterd « v a t e e m 

HHuxler ) . A a p k a l t v l o e r e n , D A K E N met l » l H l i K I . K A S P H A L T -
K K D E K K I M G onder sea j a r i g e g a r a n t i e . 

MONSTERS en PRIJSOPGAVEN o p aanvraag gra t ia en f r a n c » . 
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T E K O O F 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's Gravenhage, 
ongeveer 45 ,000 c A . B O l ' W -
C r B O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend B U I T E N 
V E R B L I J F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
H l I K , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. in. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's Gravenhage. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N W E T H O U 

DERS der Gemeente ARNHEM,zu\\eo 
B a a n d a g 11 M e i 1H1MI. 's voor-
middags 11',2 uur, in het openbaar, ten 
GemeeiitehuizH aanbes teden: 

Hes tek Aio. 13. 
B e t V E K H O I W E X v a n het 

<• e m e e ii t e l i u i H en de 
W o n i n g v o o r den C o n 
c ierge , liet It O 1' W E X 
v a n een R a a d z a a l en het 
v e r r i c h t e n v a n versch i l 
lende w e r k e n . 

R e g r o o t l n g f S O . O O O . 
Aanwijzit.g: Maandag I Mei a. s., 

's voormiddags 10'/» uur, in het Gemeen
tehuis. Inlichtingen: alle werkdagen, 
tot den dag der aanbesteding van 
10—12 uur v. m. aan het bureau 
Gemeentewerken ten Gemeentehuize, 
alwaar het bestek met gezegeld inschrij
vingsbiljet en 6 teekeningen a /'5J.50 
verkrijgbaar if. 

Waterschap der Sluis 
a|d Wielingen. 

Het uitvoerend Bestuur is voor
nemens aan te besteden bij enkele 
inschrijving: 

het m a k e n en l e v e r e n 
v a n twee vloed- en twee 
p n n t d e n r e n v a n groen-
har thont . 

Inlichtingen te bekomen bij en aan
wijzing zal gedaan worden door den 
Waterbouwk. Ambtenaar op Zaterdag 
25 April a. s., aan de Zeesluis van 
genoemd Waterschap te C a d z a n d , 
in den voormiddag van !> tot Is* uren. 

Inschrijvingsbiljetten, ingericht vol
gens art. 2 der A. V . , worden inge
wacht vóór of op Woensdag 0 Meia. s. 
bij den Voorzitter te Sluis. 

S lu i s , ls April 1896. 
HET BESTUUR. 

Assurantie Maatschappij 

Brand schade tegen 

D e van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

J.H. FRANKEN, 
Verl Rijnkade 13, Arnhem. 

AGENT van het Patent Hebeldrücker-
sehloss op veeren. 

M A G A Z I J N 
van Engelsche, Fransche en Dnitsche 
IJZERWAREN. 
Fijn geciseleerde D E U R K R U K K E N . 
Levering van alle B o n w a r t i k e l e n 

tot. de meest concurred rende prijzen. 
Gesmeede D e n r v n l l i n g e n 

volgons teekening billijk. 

LR. R GREVENSTUK. 
A P E L R O O R X . 

levert door het geheele Kijk i . l .AS-
JAI ,Or«l f ' : \ . 4 MtllOI.IVKI 1f. cn 
alle soorten \ I'. It I' W V It i: V tot con-
enrreerenile prijzen. 

U T R E C H T S C H E 

Cementsteen Tegelfabriek 
m A. DE MORIE, Utrecht. 

Gementtegels, Pntten, Ringen enz. 

Tramweg - Maatschappij 
„DE MEIJERIJ.' 

AANBESTEDING 
Op D i n s d a g den oden B e i 

1806, des vooriuiddags ten 11 ure 
(locale tyd), zal in het Koffiehuis van 
den Heer E D . STOOT te Eindhoven 
worden aanbes teed: 

Volgens B E S T E K No. 2: 
B e t l everen , i n k e p e n , v l a k 

k e n en ereosoteeren v a n 
64.XOO dwars l iggers ten 
behoeve v a n den T r a m 
weg Veghe l E i n d h o v e n 
— Be lg i s che grens . 

Het bestek is tegen betaling van 
f 0.50 verkrijgbaar op franco aan
vraag aan het bureau der Maatschappij 
te Eindhoven. 

Inlichtingen worden Zaterdag en 
Woensdag 26 en 2!) April des voor-
middags van 9—12 ure aan bovenge
noemd bureau verstrekt. 

De Ingenieur, 
M A R C E L D E .I0NG1L 

G R A N I E T . 
J. H. P. JANSE, 

Marnixstr-aat 3*34. 
A M S T E R D A M . 

B E C K E R & B U D D I N 6 H . 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A M 

W A T E R P A S - I I O E K H E E T -
E N A N D E R E 

I X S T R U J I E X T E X , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, e u . 

t . e ë n i a i l l e e r d e 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN 

INDISCHE HOUTSOORTEN. 
Weder landsch-TndischeRontsoorten , geschikt voor waterbouwwerken 

en scheepsbouw, spoorwegwagons, blokken ter bestrating etc. - - Proeven staan 
op aanvrage ten dienste. 

Nadere inlichtingen verstrekt B E T T E C I I X I S C H I I I ' B E A I J 

V d. Duinstraat 103. 's-Gravenhage- A. Ph. v. d Ploeg, Civ. Ingenieur. 

CRAMER ÈLSENBÜRC & C"., 
Mlnflereruiteierit, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
HS?^ Centraalverwarmlng door heete lucht. 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Hot Vaderland." 
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V E R S 11". R I N G SK. U N S T . 
Een week of wat geleden zag het lang beloofde-

Tijdschrift voor Versieringskunst in zijne eerste afleve
ring het licht. Op den titel is „verciering" gespeld, 
in afwijking van be Vries en te Winkel, die hier een 
s verlangen. Bedriegen wij ons niet, dan was wijlen 
Alberdingk Thym gewoon deze spelling te volgen, 
bewerende, dat het Fransche cher in den Bourgondi-
schen tijd had medegeholpen, om het Nederlandsche 
woord te doen ontstaan. Versieren zou dan zijn „duur
der, kostbaarder, waardevoller maken." Dit is zeker 
aardig gevonden. maar waarom dan niet geschreven 
„verchieren"? Wie de < behoudt en de h wegwerpt, 
handelt al niet beter, dan wie eenvoudig, om dei-
uitspraak wille een .v schrijft. 

I )och het is ons doel niet, hier taalkundige ver-
toogen te gaan houden cn daarom nu een enkel woord 
over de eerste aflevering van het werk zelf. 

Aan een uitgave als deze mag men de hoogste 
eischen stellen. Zij wil toch in geheel dc beschaafde 
wereld als de vertegenwoordigster van de huidige 
Nederlandsche versieringskunst optreden. En nu dient 
het, bij alle waardeering voor het volhardend streven 
van den redacteur I'. H . Boersma en zijne breede 
schaar van medewerkers, aanstonds gezegd. dat de 
hoogste eischen door de eerste aflevering niet be
vredigd worden. 

Reeds dadelijk de omslag, van gele ornementen 
op lichtblauwen grond voorzien, maakt geen behaag
lijken indruk. De ontwerper daarvan heeft blijkbaar 
te veel aan de bekende voorbeelden voor figuurzagers 
gedacht. Nu willen wij van de beoefenaars der figuur-
zaagkunst geen kwaad spreken, maar meenen toch. 
dat hun liefhebberij tc nauw samenhangt met wat 
men gewoon is, knutselwerk te noemen, dan dat die 
met kunstnijverheid of versieringskunst in eigenlijken 
ernstigen zin veel tc maken kan hebben. 

Gelukkig staat in het prospectus, dat de omslagen 

zullen zijn „changeant a ehaque livraison"; er is dus 
gelegenheid den omslag binnenkort te verbeteren. 

Er is nog een tweede omslag bij de in het licht 
gezonden aflevering gevoegd. Ook daar is de figuur
zaagkunst blijkbaar vóór alles het model geweest. 
Maar deze tweede omslag zondigt nog meer dan de 
eerste tegen de wetten van den goeden smaak, omdat 
de kleuren al heel ongelukkig gekozen mogen heeten. 
Men denke zich een.hardgelen rand, gevuld met een 
dessin van het den lithographen zoo dierbare rood
achtig grijs op witten grond en dan in dit dessin 
op geregelde afstanden , hardblauwe vierkanten. met 
vermiljoenroode molenwieken daarin en peervormige 
groene vlekken erom heen. Ook hier zal de toekomst 
verbetering moeten brengen. 

Indien men een raad van ons wil aannemen, geven 
wij in overweging, voor het vervolg de omslagen 
niet „en coulettrs", doch in één tint te laten maken. 
Onze Nederlandsche hedendaagsche versieringskunst 
toch is een kunst van lijn : dc kleur is haar zwakke zijde. 

Na de omslagen komen wij aan het prospectus, 
lie versiering daarvan verraadt de hand der heeren 
Lauweriks en De Bazel. Men herinnert zich hun manier, 
om uit vormen, die zeer in de verte aan vinnen van 
visschen, pooten van insekten of schaaldieren en 
dergelijken doen denken, allerlei composities in één 
neutrale tint geteekend, samen te stellen. 1 leze manier 
moge zich baseeren op de studie der Iersche hand
schriften, van het werk der i6e-eeu\vsche Duitsche 
goudsmidsteekenaars, van dat der Elorentijnen die 
omstreeks 1600 werkten, toch zijn de heeren De Bazel 
en Lauweriks erin geslaagd, al die reminiscences tot 
een persoonlijk geheel te verwerken. 

In het bijzonder verstaan zij de kunst, hun letter
schrift met de omlijstingen in harmonie te houden, 
een kunst waarin vooral de meesters van vóór 1550 
zoo hebben uitgemunt. Het is daarom jammer, dat 
men den heeren niet gevraagd heeft, den tekst geheel 
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tc teekenen., doch dien heeft doen drukken met veel I om uit den aard der zaak aan de traditie gehechte 
tc magere hoofdletters, die geheel uit den toon vallen, | geestelijken te kunnen bevredigen, 
ofschoon men door het plaatsen van f t t teekens | Voor het afbeelden van voorwerpen is de lichtdruk 
dit gebrek heeft pogen te v^helpen. In het gewone 
leven is men gewend, deze teekens achter den naam 
van overledenen te zien; dit kan hier echter de be
doeling niet wezen, want, om slechts een paar voor
beelden te noemen, de heeren I.. Zijl , beeldhouwd
en F. II. Boersma. met zulk een grafkruisje bedacht, 
verkeeren in blakenden welstand. 

beter geschikt, dan voor het weergeven van teeke
ningen en schilderijen. Dit blijkt uit de plaat, welke 
een l8e-eeuwsche bronzen vaas uit Japan, tot de ver
zameling Mesdag in Den Haag behoorende, voorstelt. 
Dat het evenwel ook mogelijk is teekening cn schrift 
in lichtdruk te reproduceeren, mits zij slechts duidelijk 
"ijn, bewijzen de twee bladzijden uit een getijdeboek 

De stijl, waarin het prospectus is gesteld, heeft reeds | van 1498, dat in het Museum Meernianno Westrhe. 
tot vee!, en zeker niet onverdiende critiek aanleiding j nianum bewaard wordt. De reproductie stelt den 
gegeven. Wij willen daarbij niets voegen, ofschoon , beschouwer in staat, alle bijzonderheden van het ori-
wij toegeven, dat de circulaires van neringdoenden, i gineel op te merken. Men ziet hier de harmonie 
die aan onze huizen bezorgd worden, meestal beter j tusschen letters en omlijstingen, die in het prospectus 
gesteld zijn dan dit prospectus met zijn „deszelfs" ! gemist wordt. 
en zijn zinnen als: „ H e t is van algemeene bekend- J ken plaat met glazen uit de 17e eeuw is ook zeer 
beid, dat zich allerwegen eene verhoogde werkzaam- goed uitgevallen. Wij zouden hierbij eenige nadere 
heid tot het scheppen van harmonische denkbeelden omschrijving aangenaam hebben gevonden. Hoe weet 
bij den practicus openbaart"! of: „ D e hoofdredactie men dat het precies Hollandsche glazen zijn 5 Staan 

' er merken of opschriften op? Even sober is het bij
schrift bij dc fraaie plaat, welke Singaleesche sabels 
en dolken te zien geeft. Velen zou het zeker met 
ons, aangenaam zijn, indien de talrijke geleerden, tot 

wat namen voor van mannen, van wie men tot dus- de medewerkers blijkens het prospectus behoorénd 
hier een weinig van hun licht wilden doen schijnen 

Niet minder nuttig zou het voor de inteekenaren 
op het tijdschrift wezen, indien hun werd medege
deeld waaraan men zien kan dat het meesterlijke 
borduurwerk uit het Aartsbisschoppelijk Museum te 
Utrecht van Vlaamschen oorsprong is en welke de 
kenmerken zijn van eene „Grieksche amphoravaas uit de 

•• eeuw na Chr". Wij wagen het in deze met de 
e commissie van medewerkers in meening te 

zal door den heer F . H . Boersma waargenomen 
worden en zulks waarborgt ons eene goede behande
ling." 

< )nder de breede lijst van medewerkers komen hee 

verre niet wist dat zij zich als beoefenaars eter ver-
sieringskunst onderscheidden. De volgende afleveringen 
brengen ons wellicht verrassingen, die te aangenamer 
zullen zijn voor wie bedenkt hoe tot dusverre de ver
sieringskunst in ons land zich tot een al te klein 
kringetje beperkte. 

Dat de steller van het prospectus geen baas zou 
zijn in de vreemde talen was te verwachten, maar 
waarom liet hij zich dan niet door een linguist voor- 'deerde 
lichten? Het staat toch al te mal, zelfs voor een be- j verschillen; de afgebeelde vaas kan onzes inziens niet 
schaafd Hollander, te moeten lezen: „/.afschrift über \ l a t e r dan 4 ° o jaar vóór Chr. vervaardigd wezen. 
Versiernngskunsf', in „Abliefcningen" verschijnende.: Eenige bijzonderheden omtrent de zoogenoemde 

Zie, wie in het buitenland sympathie voor uitingen „Armenbijbcls" hadden bij de plaat, die twee bladen 
van oude en nieuwe Nederlandsche kunst wil wekken. ! uit een dergelijk boek op /eer duidelijke wijze repro-
moet niet beginnen met de vreemdelingen aan het ! duceert, zeker goede diensten bewezen. Het staat te 
lachen te maken over onze onwetendheid. Knfin, hier 
is nu niets meer aan te veranderen. 

(laan wij nu tot den eigenlijken inhoud van het 
werk over. Het doet ons genoegen te kunnen ver
zekeren dat de- uitvoering der platen, grootendeels in 
lichtdruk, voortreffelijk mag genoemd worden. Maar 
in het vervolg zal men wel doen van dien lichtdruk 
niet meer te verlangen dan hij geven kan. 

Een lichtdruk naar een houtsnede van I.ion Cachet 
kan nooit voldoen, omdat het onmiddellijke, waaraan 
een dergelijke houtsnede haar bekoring ontleent, door 
de reproductie geheel te loor gaat. 

Ook de Processie van Der Kinderen kan geen 
wedergave in lichtdruk verdragen. De ijle blondheid 
van het origineel doet zich op de platen voor als 
waren de cliché's niet goed uitgevallen en toch maar 
gebruikt. Kan daarenboven het doek van Der Kinderen 
wel als tot de versieringskunst in den eigenlijken zin 
des woords behoorende, worden beschouwd? 

Fen reproductie naar het fragment eener wandver
siering in een Belgisch klooster, ontworpen door J. 
Thorn l'rikker, schijnt almede niet bijzonder geslaagd. 
O f is het aan den teekenaar te wijten, dat van den 
derden apostel niets dan een vaag silhouet is te zien? 
De wandversiering, die aan de Chineesche kunst, 
zooals wij die van vazen kennen, doet denken, is 
zeker niet banaal, doch het schijnt ons dat de klooster
overste er maar matig mee ingenomen zal zijn ge
weest. De aureolen der apostels met de aangezichten 

vreezen dat de meesten, die het tijdschrift ter hand 
zullen nemen, al een zeer vaag begrip vaneen „Biblia 
pauperum" zullen hebben. 

Wat is een „Bodisatzea, Man/ncri".' Niet allen 
gelijk, alsjeblieft. Weet niemand het? Nu wij weten 
het ook niet, ja wij geloovcn dat zelfs de heer Boersma 
met de verklaring verlegen zou zitten. Toch zou 
menigeen wel gaarne eens wat naders vernomen hebben 
van zulk een man, wiens vrouw, in trachiet gehakt, 
nog thans bewondering voor de Javaansche kunst der 
Se of 9e eeuw wekt. 

Een korte omschrijving van den prachtigen band, 
op plaat X I V afgebeeld, wordt gegeven. Dit werk 
w "V e ,eeuw, i n n e t Aartsbisschoppelijk Museum te 
L trecht berustend , had echter uitvoeriger beschrijving 
verdiend. Dan zou de inteekenaar begrepen hebben 
dat de band uit een houten plank bestaat, waarop 
gedreven gouden (of zilveren?) platen, ivoren reliefs 
en rozetten, die edelgesteenten of antieke gesneden 
steenen bevatten, gehecht zijn. 

De Perzische vaas, uit de verzameling Mesdag in 
Den Haag, is ongetwijfeld zeer fraai, maar de repro
ductie geeft van die schoonheid geen juist denkbeeld. 
Is de vaas van metaal en gegraveerd of geciseleerd? 
De beschrijving zwijgt daarvan, doch het lijkt alsof" 
de metaalglans het nemen van een goede photogra
phic heeft belet. 

En dan komt er tot slot nog een afbeelding van 
de reclamekaart, waarmede de kunsthandelaar Meijer 

en profil doen te veel denken aan beschilderde borden | W. Goudeket zijn clientèle verblijdt. Het is de heer 
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Colenbrander, die deze kaart gemaakt heeft; men 
ziet haar twee maal, eerst bruin op groen en dan 
rood op bruin. Van het groote talent van den heer 
Colcnbrandcr hadden wij wat beters verwacht. De 
argelooze beschouwer zal eer aan een afbeelding van 
een anatomisch-microscopisch preparaat, dan aan een 
reclamekaart denken. 

Vatten wij onze opmerkingen samen, dan schijnt 
ons het nieuwe tijdschrift, vooral waar het afbeel
dingen van oude kunst geeft, op den goeden weg. 
Met de nieuwe kunst was men minder gelukkig, doch 
wij mogen niet vergeten dat één zwaluw nog geen 
zomer maakt en volgende afleveringen zullen dus 
moeten worden afgewacht om over de kunst van het 
heden en dc wijze, waarop zij vertegenwoordigd is, 
te kunnen oordeelen. 

Onze versieringskunst bewandelt tegenwoordig de
zelfde wegen als de Engelsche. Maar de Hritten hebben 
op onze teekenaars voor, dat zij beter onderlegd zijn 
en daardoor een zuiverheid van lijn en compositie 
kunnen bereiken, die onze kunstenaars moeten derven 
en waarvoor deze door wild, fantastisch gekrabbel 
mcenen schadeloos te stellen. 

Het teekenen is eene moeilijke kunst; slechts hij, 
die haar zoo grondig verstaat als de beste Britten 
van thans, zal als versierder uitmunten. Nu wreekt 
zich hier-te-lande de Academische richting, die nog 
tot voor korten tijd algemeen als iets belachlijk ver
ouderds beschouwd werd. 

R A G F . 

van bladz ' 3 4 

door den 
, maakte 
van eene 

A K If I 'I 

(Veivoig cn slof 

In de vergadering, Dinsdag 28 April j.1. 
Gemeenteraad van Leeuwarden gehouden 
het voorstel van B en W . tot het aangaan 
dading met de aannemers van het nieuwe kanaal naai
de Tynje een punt van beraadslaging uit. 

Na eenige discussie werd het voorstel met 17 stem
men tegen één aangenomen. 

De tegenstemmer bracht in het midden dat men 
hier met de oude geschiedenis te doen heett; pas is 
het werk voltooid , of er openbaart zich een questie, 
In den regel komen die questies voor op technisch 
gebied, hier echter niet. Hoe nauwkeurig spreker ook 
de stukken heeft nagelezen, hij heeft geen aanmer
king kunnen vinden; dit werk strekt den ingenieur 
en de aannemers tot eer. Maar nu komt er over dc 
verrekening van het meerder en minder werk een 
verschil. dat niet tot een goed einde kan gebracht 
worden, en stellen Burg. en Weth. voor, dat eene 
commissie van arbitrage dit verschil uit den weg
ruimen zal. Het speet spreker zijn stem aan dit voor
stel niet te kunnen geven, maar hij zal kort zijn, 
daar hij verwacht dat de Raad met Burg. en Weth. 
zal meegaan en de zaak in handen van arbiters komt, 
reden waarom het niet goed is er veel over te zeggen. 
Spreker verklaarde zich tegen deze arbitrage, omdat 
Hurg. en Weth. niet alle bezwaren van arbitrage 
willen doen onderzoeken. Dat acht hij niet juist en 
zal daarom zijn stem aan het voorstel onthouden. 

Het dagelijksch bestuur trachtte bij monde vaneen 
der wethouders deze bedenkingen te weerleggen en 
wees erop. dat het verschil wel is waar over geld
sommen loopt, maar dat al het meerder werk, waar
voor de gemeente aangesproken wordt, een techni
sche questie is. Wat nu de meening aangaat, als 
zouden Burg. en Weth. niet alle bezwaren van 
arbitrage willen doen onderzoeken, brengt spreker 
in het midden dat alle bezwaren, die door de aan

nemers na maanden correspondentie gemaakt zijn, 
aan de arbiters onderworpen worden. Ferst nadat 
Burg. en Weth. het oordeel van den dirigeerenden 
ingenieur hadden ingewonnen, kwamen de aannemers 
met een anderen staat van verschillen van een paar 
honderd gulden, en toen met een derden staat van 
verschillen van eenige duizenden, en toen Hurg. en 
Weth. zich hielden aan hun voorstel van 5 Februari, 
toen kwam men nog op met een beweerde schade 
van ƒ 1 0 , 0 0 0 aan de heipalen. Wanneer men driemalen 
zijne bezwaren indient, komt het niet meer te pas, 
nog eens met een bezwaar aan te komen om aan de 
commissie van arbitrage tc onderwerpen. 

Het opponecrende raadslid deed opmerken, dat na 
6 en 23 Januari en 5 Februari de aannemers zich 
verzet hebben tegen den brief van den ingenieur, 
waarna Hurg. en Weth. het bedrag van / 20,000 met 
/ 1200 hebben verhoogd. Daarbij werden verschillende 
punten ter sprake gebracht en toen Burg. en Weth. 
voorstelden eene commissie van arbitrage te benoemen , 
gaven de aannemers in overweging die commissie over 
alle punten te doen beslissen, hetwelk door Hurg. en 
Weth. geweigerd werd. Spreker kende de aannemers 
niet en evenmin hunne financieele krachten, maar 
veronderstelt dat zij misschien gedacht hebben, er 
moet een eind aan komen. Spreker had liever geen 
arbitrage gezien en meent, dat met gemeen overleg 
het verschil nog had kunnen voorkomen worden. 

De wethouder was van meening deze beschouwing 
niet onbeantwoord te mogen laten. Het College heeft 
blijkens zijn voorstel den staat van meerder werk met 
/'1284 vermeerderd. Waarom hebben Burg. en Weth. 
dat toegegeven ? Omdat niet meer was uit te vinden 
wie gelijk had. Alle andere punten van verschil, die 
niet zijn toegegeven, daarover loopt de arbitrage. 

Ferst later kwamen de aannemers met een post, 
dien zij verzuimd hadden bij den staat van verschillen 
op te geven. Maar dat gaat niet aan. Burg. en Weth. 
hebben den 5n Februari de / 1284 toegegeven en 
voorgesteld, alle andere punten van verschil aan eene 
commissie van arbitrage tc onderwerpen; daarmee 
moet het dan ook uit zijn. Het is alsof Hurg. en 
Weth. een voorgevoel hadden, dat de aannemers 
later nog met andere punten zouden komen. 

B F l ' A I . I N G F N O M T R F N T 
M A X I M U M - A R B F I D S T I J D F N M I N I M U M - L O O N . 

Twee adressen van het Hestuur der aldeeling Gro
ningen van den algemeenen Nederlandschen Timmcr-
liedenbond en eene circulaire van de voorzitters der 
particuliere arbeidsraden te Leiden, 's-Gravenhage en 
Amsterdam, zijn voor burgemeester en wethouders 
van Groningen de aanleiding geweest, om ernstig de-
vraag te overwegen, of het wenschelijk is, dat de 
Kaad het voorbeeld van een aantal andere gemeente
raden ga volgen, door in bestekken en voorwaarden 
van aanbesteding van gemeentewerken bepalingen op 
te nemen nopens maximum-arbeidstijd en minimum
loon, liet resultaat hunner overwegingen hebben zij 
in een uitvoerig advies aan den Raad neergelegd. 

De gelegenheid om het vraagstuk te bezien onder 
het licht, dat de besturen van vele andere gemeenten, 
maar vooral ook de Verecniging voor d^ Staathuis
houdkunde en de Statistiek daarover hebben laten 
schijnen, is Burgemeester en Wethouders zeer welkom 
geweest. Zij zijn daardoor in staat gesteld de argu
menten der voor- en tegenstanders van den maatregel, 
zoowel in abstracto als met het oog op bepaalde lo
cale toestanden en verhoudingen, nauwkeurig te leeren 
kennen en hun eigen opvattingen daaraan te toetsen. 
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Deze opvattingen zijn intusschen niet gewijzigd; 
nog onderschrijft het dagelijksch bestuur dc volgende 
woorden uit het rapport, in het begin van [894door 
een raadcommissie over deze zaak uitgebracht: 

„Voorzoover de bepalingen omtrent een minimum
loon en een maximum werktijd de strekking hebben 
om aan arbeiders een hooger loon toe te kennen, dan 
hetgeen ieder van hen naarmate van zijne geschikt
heid telkens kan bedingen, of om aan een gelijk aantal 
arbeiders een langduriger, of aan een grooter aantal 
dan voor het werk wordt vereischt, gedurende ge
lijken tijd plaatsing te verschaffen, zouden zij voor de 
gemeente lïnanciëele opofferingen medebrengen, waar
door deze weer zou gedrongen worden tot beperking 
in het doen uitvoeren van werken. 

„En voorzooverre zij tot gevolg hadden, dat arbei
ders, die hun werk niet of half verstaan, gelijke be
looning zouden moeten ontvangen als zij, die hun 
werk goed verstaan, zouden zij aan dezen tot onte
vredenheid aanleiding geven. Er schijnt dan ook geen 
voldoende reden te bestaan om aan werklieden, die 
arbeiden bij aannemers van gemeentewerken, een 
hooger loon te verzekeren dan hetgeen zij bij anderen 
kunnen verdienen. En wanneer anderen — zooals 
schijnt te worden verwacht, maar verre van zeker 
is, — de loonen voor bouwwerkzaamheden eveneens 
verhoogden, zou de toevloed van arbeiders voor dat 
bedrijf alhier allicht zoo sterk worden en het onder
nemen van bouwwerken zoo zeer afnemen, dat ten 
slotte vermeerdering van werkloosheid het gevolg-
werd." 

De conclusie van het preadvies, door het lid van 
den Raad Professor Mr. VV. A . Reiger aan de Ver
eeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek 
gegeven, komt Burgemeester cn Wethouders juist 
voor, al zouden niet alle leden van het College alle 
beschouwingen, waarop die conclusie rust, willen over
nemen. Het dagelijksch bestuur acht het dus ook niet 
wenschelijk, dat door openbare besturen bepalingen 
worden gemaakt betreffende minimum-loon en maxi
mum-arbeidsduur, hetzij afzonderlijk, hetzij met elkan
der gecombineerd, voor de arbeiders werkzaam 't zij 
direct in dienst dier besturen, 'tzij bij de uitvoering 
van bestekken, door deze vastgesteld, behalve in 
exceptioneele gevallen in het belang van den publieken 
dienst of in het belang van het uit te voeren werk. 
( tok acht het 't in werking brengen van die bepalin
gen bij wijze van tijdelijken maatregel, om als proef
neming te dienen, niet raadzaam. 

Deze algemeene uitspraak doen Burgemeester en 
Wethouders vergezeld gaan van de opmerking, dat 
hun nooit op afdoende wijze gebleken is, dat zich 
hier ter stede misbruiken of misstanden zouden voor
doen , die het nemen van den maatregel in het belang 
van den publieken dienst of in het belang van het 
betrokken werk zouden hebben kunnen rechtvaardigen. 

1 let dagelijksch bestuur is van meening, dat de 
verbetering, welke de voorstanders van den maatregel 
van zijn toepassing verwachten, zich niet daar zal laten 
gevoelen, waar zij gewenscht wordt. Het kwaad dat 
men ziet en wil bestrijden, is niet weg te nemen door 
bepalingen van de verlangde soort. Dit kwaad wortelt, 
meenen Burg. en Weth., in het stelsel van openbare 
aanbesteding zelf. Ware het niet dat de gemeentewet 
in haar artikel 142 de openbare aanbesteding van 
werken en leverantién, ten behoeve der gemeente te 
doen, tot regel had verheven, wij zouden reeds sedert 
langen tijd in zeer vele gevallen den Raad hebben 
aangeraden, van dat stelsel af te wijken en voor 
grootere cn kleine bouwwerken hebben voorgesteld, 

de levering der materialen in het openbaar aan te 
besteden, doch de uitvoering van het werk in eigen 
beheer te doen geschieden, z ó ó , dat wat de wet als 
regel wil, feitelijk uitzondering zou worden. 

De theorie van minimum-loon en maximum-arbeids
tijd is, zoo oordeelen Burgemeester en Wethouders, bij 
uitbestedingen practisch niet door te voeren. De aan
nemer heeft ruimschoots gelegenheid, het voorschrift 
van minimum-loon te verijdelen, zonder dat de ge
meente zich waarborgen kan verschaffen voor eene 
richtige nakoming. En een aannemer, die door den 
aanbesteder op straffe van korting heengewezen is naar 
termijnen, binnen welke hij het werk heeft uit te 
voeren, kan zich moeilijk beperking van den dage-
lijkschen werktijd laten welgevallen, waardoor hij zou 
worden belet om achterstanden, mogelijk door den 
werkman zeiven veroorzaakt, door vergrooting van 
den bepaalden werktijd te corrigeeren. Het lijdt bij 
het dagelijksch bestuur geen twijfel, dat soliede aan
nemers zouden aarzelen toe te treden tot zulke con
tracten , terwijl de minder soliede geen waarborg 
bieden voor eene loyale uitvoering. Kortom, Burg. 
en Weth. meenen, dat „de theorie geen rekening 
houdt met de practijk en zulke theorieën zijn ijdel, 
hoe schoon zij in het afgetrokkene mogen schijnen." 

/ i j adviseeren derhalve den Raad, aan het bestuur 
der Groninger afdeeling „Door Eendracht Sterk" van 
den Algemeenen Nederlandschen Timmerlicdenbond 
te kennen te geven, dat de Raad niet genegen is, in 
de bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding 
van gemeentewerken bepalingen op te nemen omtrent 
minimum-loon of maximum-arbeidsduur of beiden ge
zamenlijk voor de bij uitvoering der betrokken werken 
in dienst te nemen werklieden. 

V E R K O O P V A N B O U W T E R R E I N . 
Den 22/29 April werden door het Domeinbestuur 

een 18-tal kavels geslechten vestinggrond te Breda in 
het openbaar verkocht. Zeven kavels, aan de Wilhel-
minastraat en het park van dien naam gelegen en 
te zamen 24 are 49 centiare beslaande, brachten 
/ 24,110 op. overeenkomende met een gemiddelden 
prijs van nagenoeg 10 gulden per centiare. 

De overige elf kavels, aan de Tweede Markstraat, 
op een minder gunstig punt gelegen en voor den bouw 
van eenvoudige woningen zeer geë igend , hebben eene 
diepte van ongeveer 24 M. bij eene breedte van 6.55 M . 
Voor deze gronden ter gezamenlijke oppervlakte van 
16 are 66 centiare werd / 4895 , d. i. ongeveer drie 
gulden per centiare, geboden. 

V A R I A . 
LEIEN VAN DE „SOCIÉTÉ ANONVHE DES ARDOISIÈRES 

DE S A I N T - M É D A R D (BELGlë). 
Men vestigt onze aandacht op den uitslag van het 

onderzoek, door het Proefstation voor bouwmaterialen 
De Koning & Bienfait te Amsterdam, op deze leien 
ingesteld. 

Volgens de analyse bedraagt het koolzuur-kalkge-
halte (Ca 6iV s)41/, ".'„ en het zwavelijzergehalte 0.04 °/„, 
terwijl zwavelzuur niet aanwezig was. De doorlaat-
proef had als volgt plaats: Op 2 der ingezonden stukken 
lei werden glazen cylinders geplaatst van 10 cM* 
doorsnede en deze gevuld met water tot 1 cM. hoogte. 
De cylinders werden met was op de leien bevestigd. 
Deze leien werden daarna op filtreerpapicr gelegd, 
ten einde te bepalen of van het zich in de cylinders 
bevindende water was doorgelaten. Het filtrcerpapier 
bleef droog en werd dus geen water doorgelaten. 
Deze proef duurde 24 uur. 
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Voor de vriesprocf werden twee der leien gedurende 
8 dagen bevroren bij eene temperatuur van — 19" 
C. tot — 15" C. en eiken dag ontdooid in water 
+ 30" C . Het bleek dat hierbij noch scheuren waren 
ontstaan noch stukjes waren afgesprongen. De leien 
bleven volkomen gaaf. 

Uit de conclusie blijkt dat deze leien behooren tot 
de beste soorten. Het gehalte aan zwavelijzer is zeer 
gering en de verspreiding in de leien zoodanig, dat 
van eenigen nadeeligen invloed van dit zwavelijzer geen 
sprake kan zijn. De leien bleken geen water door te 
laten en door de vorst absoluut niet te worden aan
gedaan. 

Hoi 1 LIT BRITSCH GUIANA. 
Tegenwoordig wordt, vooral in Engeland, de aandacht 

gevestigd op wouden in de Zuid-Amerikaansche ko
lonie Britsch Guiana en meer in 't bijzonder op het 
groenhart-hout, dat in Engeland bij groote partijen 
gezaagd wordt ingevoerd. Dit hout wordt gebruikt 
voor vloeren, die zeer dicht moeten zijn, zooals in 
brouwerijen en andere plaatsen, waartoe zijn weer
standsvermogen tegen invloeden van weer en vocht het 
uitnemend geschikt maakt. 

Het groenhart, langen tijd ten onrechte als eene 
kostbare houtsoort beschouwd, werd tot heden bijna 
uitsluitend gebruikt voor werken, die met zeewater 
in aanraking komen , daar de gevreesde paalworm er 
geen vat op heeft, en daarom klinkt het dus eenigs-
zins vreemd, dat het ook voor den burgerlijken bouvv 
wordt toegepast. 

Onder de andere bezaagde houtsoorten, welke te
genwoordig van Guiana worden ingevoerd, munten 
vooral uit dat van de Bulletboom, in Engeland Beef-
wood genaamd, Mora en Wallaba, welke alleen in 
sommige opzichten onderdoen voor groenhart. Beef-
wood is zeer hard, duurzaam en goed bestand tegen 
slijting en scheuring. Mora wordt aanbevolen voor 
spoorwegmaterieel, voor houten blokken als bestrating 
en dergelijken. In Britsch Guiana heeft het gebruik 
van morahout voor spoorwegliggers gunstige resul
taten opgeleverd. Het is veel goedkooper dan groen
hart. Van Wallaba worden in groote hoeveelheid 

' vaten en tonnen voor de rum-industrie op de suiker
plantages vervaardigd ; het is uitstekend geschikt voor 
de fabrikage van brouwerijvaten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST-
A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Vergadering van Vrijdag 24 April 1896. 
Na upening van dc vergadering werden de notulen gelezen en 

goedgekeurd en werd het nieuw aangenomen lid J . van Wijngaarden 
door den Voorzitter verwelkomd. 

De Voorzitter deelde daarop mede. dat op Vrijdag I Mei eene 
huishoudelijke vergadering zal worden gehouden ter bespreking 
van candidate!) voor do verkiezing van leden van het Bestuur der 
Maatschappij, en ter behandeling van eeno rechtskundige zaak 
omtrent gemeenschappelijke muren, iu te leiden door een Am
sterdamsen rechtsgeleerde. 

Daarna, werd het woord verleend aan den heer II. I'. Berlage 
Nzn., ilie tot onderwerp zijner lezing gekozen und „de Fransche 
tcckenaars cn hunne teekenwijze." 

Het was nog niet zoo lang geleden, zeide spreker, dat wat men 
de toegepaste toekenkunst zou kunnen noemen, beperkt bleet tot 
het 11101 tree ren van boeken en tijdschriften cn men er niet aaa 
ducht dat er nog eene andere richting bestond, waarop die kunst 
zich zou kunnen bewegen. 

Duze versioringswyze - de ruclumo ol' affiche-versiering — 
hoewel nog korten tijd in toepassing, beeft het aan dc voortref, 
lelijke dingen, die groote artisten daarin gewrocht hebben, te 
danken, dat zjj reeds eene groote hoogte bereikt heelt en be
grijpelijk is geworden voor een ieder. 

Do voorgangors dezer moderne kunst waren de Fransche teekc-
nnars Daumicr eu (iavarni. hekend door hunne karikatureniln 
geïllustreerde tijdschriften, hoewel het genre oorspronkelijk Rn-
gclscb was. 

In beide landen ontwikkelde zich eene school van beoclenanrs 

dezer kunst, waarvan dc Engelsche school vermoedelijk dc krach
tigste zal zijn, omdat zij een strengere stijlkundige verluchting 
wil geven dun de Fransche cn daarom ook meer architectural! is. 

Dc heer Berlage, die speciaal de Fransche kunstenaars wilde 
behandelen, gal achtereenvolgens eenige levensbijzonderheden 
van enkele dezer artisten als Alfred (irévin, Willettc, Forain, 
Mars. Stonden, Hendrik Gabriel Ibcls, .Nederlander vun geboorte, 
verder Ferdinand Bac. ('aran d'Ache, Jules Chéret, de meest 
populaire teekennar, Toulouse l.nutrec, Grasset, illustrateur en 
architect, en anderen. 

Door eene groote collectie reelatnc-utbehes cn illustraties, 
welke in dc zaal geëxposeerd waren en waarhij tcekeningen van 
de hier genoemde artisten werden aangetroffen. verkreeg mon 
een duidelijk overzicht van de verschillende eigenaardigheden 
dezer kunstenaars. 

Spreker eindigde zyno belangrijke voordracht met dc hoop 
uit tc spreken dat ook in ons land eene affieheerkunst mocht 
ontstaan en meende dut, al moge ons de Fransche chic ont
breken, wij daarentegen kunnen stellen de meer ernstige zjjde 
van do toekenkunst, d. w. z. ernstig bedoeld in den zin van 
strakke lijnen en beter begrip van vlakversiering. 

Door een warm applaus betuigde de Vergadering hare ingeno
menheid met cle gehouden voordracht. De Voorzitter, den heer 
Berlage dankende, betreurde het dat zijn werk op dit gebied 
niet geëxposeerd was, opdat de leden konden zien met hoeveel 
•acces de heer llerlagc zich op dit terrein bewoog. 

Op verzoek vnn den heer Briining stemde de heer Berlage 
erin toe, dat dc affiches nog enkele dagen in het maatsihnppelijk 
gebouw tentoongesteld zouden blijven. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER B o l ' W KUNST 
TK GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 25 Ajnil 18!»»;. 
Xa voorlezing eu goedkeuring der notulen van de vorige ver

gadering deelt de Voorzitter, dc heer L. M. Moolenuar. niedo, dat 
vun de vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam 
een programma van hare prijsvragen, iu 1896 uitgeschreven, is 
ingekomen. Dc le prijsvraag is bet ontwerp van een winkelpui, 
voor welker beantwoording alle Nederlanders uitgenoodigd worden. 

Daar de commissie, belust met het onderzoek vau eene vraag 
ten opzichte van den houtworm, met haren arbeid nog niet ge
reed is. wordt de behandeling van dit punt tot de volgende 
vergadering uitgesteld. 

Het laatste punt vun de agenda, eene bijdrage vun den heer 
\V. van Boven, architect alhier, bestaat uit eene schoone eu 
leerrijke kunstbeschouwing. Achtereenvolgens worden met do 
noodige toelichtingen ter bezichtiging gesteld eene prachtige 
eolleetie platen van de Italiaiinsche, Fransche, Duitsche, .Neder
landsche eu Vlaamsche Renaissauce.de Middeleeuwsch ', .Moderne, 
Japanselie. Indische,Grieksche,Romeinsche,Grieksch-Rotaeinsche, 
Assvrisehe, Byzuiitijnseho en Gothische kunst, waaronderwjjop
merken : eene Madonna met kind (14e eeuwI; eene buste van Miehiel 
Adriaansz. De ltuyter (het origineel in hut Muuritshuis)j eene 
zilveren drinkkun (17e eeuw); het oordeel vun Salomo, door 
Arthur Quellioius vervaardigd (hetorigineel in het ft jjks-muieum); 
ccn pilaster met biddende monniken; twee modellen van ka-
nstelen, voorstellende do Geometrie en de Schilderkunst (het 
origineel in bet Tcyler-miiscuin tc Haurlcm); een eikenhouten 
portaal (16e eeuw) door Paul van Schelden (het origineel in de 
Schepenkamer van het Stadhuis te Oudenaarden); een bronzen 
leeuwenkop (Ho eeuw); een nictulen bord met versierden rand 
cn mythologische voorstelling vau „do bruiloft van Thetis"; een 
masker, den duivel voorstellende; eeno statuette, de godheid der 
genade voorstellende; ecu hoogreltel, voorstellende Mercurius. 
Kurvdiee en Orpheus; een reuwugen niet vierspan, gevonden hij 
de opgravingen van llereulanuiii; een bronzen leeuw, vermoedelijk 
als gewicht gebruikt (5e eeuw); eeu vruchtguirlunde met saterkop; 
enz. Dc heer van Boven betreurde bet, dat deze Nederlandsche 
uitgave, die slechts negen gulden kost. gestaakt moest worden 
wegens het geringe debiet. 

Vervolgens werd de kunstbeschouwing voortgezet met een 120 
handteekeningeu in autotypie vun do Architektur-Skizzcn van 
Otto Etieth te Berlijn, die van ourdeel is, dat het teekenen en 
schetsen eene gewichtige rol in de studie van den architect 
speelt. Het perspectievisrh tcekenen uit dc vrije hand dient niet 
alleen voor dc uit te voeren bouwwerken, maar geeft ook voor 
de vrije pbnntasie het middel aau do hand, hare oppermachtige 
heerschappij te ontvouwen, d. i. op het pupier te bouwen Le-
pnutrc, Marot, Bibiena cn 1'iranesi hebben hein vooral tot richt
snoer gediend. Met Schenkel is hij van meening, dat de kunst 
van do perspectief nog een hooger doel heeft dun voor een bouw
heer een beeldje tc construecren. De heer Itieth hoopt met do 
uitgave van zijne schetsen ertoe bijgedragen le hebben, dat do 
individualiteit in bet tcekenen uit de hand en do vaardigheid in 
het perspeetievisch ontwerpen van bouwwerken wedor in eere komt. 

De Voorzitter spreekt een welverdiend woord vun dank tot 
den beer Van Boven voor ijjne moeite. 

Uit dc vragenbuB komt dc volgende vraag te voorschijn: 
Dc schelpkalk is thans ± 20 ct. per HL. verhoogd. Is hot 

nu ook voordecliger droog gebluschte stoeuknlk te gebruiken? 
Zoo ju, welke samenstelling der inortels moet men dnn nomen, 
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zoowel voor gewoon werk als voor opgaande buiten- en binnen
muren onzer woonhuizen 'r 

Na eenige opmerkingen van de heeren Van Boven en Hoek/erna. 
wordt den belanghebbende aangeraden, de voorr-ehritteii van Van 
der Kloon te raadplegen. 

Met een woord van dank aan de loden voor hunne belang
stelling, -luit de heer IMoolenanr deze laatste vergadering in dit 
Bei/oen en roept uilen een hartelijk -tut wederzien*" toe in de 
Septeinbervergudering. 

AKCHITKCTÜKA KT AMICITIA. 
108* 1 jewone Vergadering van Woensdag 29 April IU 

In de/e vergadering werd mededeeling gedaan vau een schrijven, 
waarin de heer Paul J . de .longh ontslag vraagt als bestuurslid 
wegen-u te drukke bezigheden. Het Bestuur zal trachten den 
heer De .longh te bewegen, nog gedurende de zomermaanden 
zjjn functie te blijveu vervullen. 

Voort» was ingekomen een schrijven van den atgevnardigde 
bij het gehouden Congres van de Mnutseh. t. b. v; Nijverheid, 
met mededeeling dat er getraeht zal worden nuttige cn practische 
boeken uit te geven, waarvoor subsidie bjj de verschillende Ter-
ccnigiLgen wordt aangevraagd. Na cenig debat was de Vergadering 
van meening dat er meerdere details bekend moesten z y n , al
vorens een besluit te nemen. 

Op de prijsvraag voor eene „schets van een stadsge/.ieht", zijn 
zeven antwoorden ingekomen, die in bet lokaal waren tentoon
gesteld. De heer Jonas Ingenohl besprak hierna in eene causerie 
getiteld „het bouwen in Amsterdam in verband met de desbe
treffende gemeentevoorschriften'', verschillende artikelen van de 
bouwverordeningen en deed hierin uitkomen, hoe menigmaal de 
bouwopzichters tengevolge van de geheel verkeerde voorschriften 
niet in staat waren een eind te mnken aan allerlei knoeierijen, 
die zoowel op constructief als esthetisch gebied plaats vinden. 
[Spreker gat ten slotte in overweging, of hel niet op den weg 
van A. et A. ligt in deze etappen tot verbetering te doen. Na 
eeu debat, waaraan door de heeren K. Muller. Dr Basel, Lau
weriks en Van der Sluijs Veer werd deelgenomen, werd besloten 
een commissie te vormen, die de noodige gegevens zal verza
melen tot samenstelling van een brochure over dit onderwerp, 
welke brochure uitgegeven zal worden op kosten van net Genoot-
schap. Deze commissie /al bestaan uit .*> leden, waaronder de 
Voorzitter en de beer Ingenob!. terwijl de \\ anderen door bet 
bestuur zullen worden aangewezen. De Voorzitter dankte den 
spreker uit Kaam der Vergadering en verzocht de causerie te 
mogen opnamen in liet Orgaan, waartoe de heer Ingenohl zicli 
bereid verklaarde 

Aan de orde kwam nu de bespreking der jiiarlijksche excursie} 
als plaats van bestemming werd voorloopig aangenomen Den 
Haag—Sebeveningen. terwijl voorgesteld werd den tocht niet te 
doen plaats hebben als er zich minder dun 15 leden zouden 
aanmelden. 

Geïnstalleerd werd als gewoon lid de heer \. 1>. N. van 
i iindt. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'g-GnWJMI\(.r. In bet Staatsblad n". 69 is de wet van 15April 

189<J. houdende regeling van het toezicht op het gebruik van 
stoom toes tellen. opgenomen. Artikel B8 bepaalt. dat deze wet 
kan worden aangenaaid onder den titel vnn a•toomwet", terwijl 
artikel 39 vaststelt, dat de wet in werking treedt op een nader 
te bepalen dag. 

UTRECHT. De Ned. VereenigingYoorElektrotechniek zal Woensdag ; 
13 .Mei hier-ter-stede vergaderen. Onder de te behandelen onder
werpen komen voor: beraadslaging over en vaststelling vnn het 
huishoudelijk reglement; verkiezing van een bestuurslid in de 
plaats van Prof. Dr. .1. H. vnn 't Hoff: voordracht van den heer 
J. J . W. van I,oenen Martinet over eiectrischc tram- en spoor
wegen. Ken bezoek zal worden gebracht aan de electrisch ge
dreven werkplaats en bet electrisch centraalstation der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, welk bezoek wordt 
ingeleid door dc heeren ï.. If. N. Dul'our. t i . J . 1'. van Vrjj-
bergbe de Contn^h en L. M*. Barnet Lyon. 

Het voorloopig bestuur der Vereeniging ter bevordering 
van de vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland, be
staande uit de heeren: II. J . de Oroot. uit Alkmaar, voorzitter, 
P, D. v. y\. Bilt, uit .{otterdam, O v Driel. uit Leiden. S. I.uu-
tinga. uit Rotterdam, W. c. Metselaar, uit Den Haag. o. A. 
.Schollen, uit Tie!. Mr. H. Smcengc, uit Hoogevcen, \V.de Visser, 
uit Deventer en G. W. Hoot Bzn., uit Amsterdam, secretaris, 
vergaderde alhier Ier bespreking der voorbereidende werkzaam
heden voor de eerste algemeen.' vergadering. 

Besloten werd deze Vergadering hier-ter-stede te houden op 
Zaterdag 19 Juni a. S. Voor belangstellenden, wien het doel der 
vereeniging nog niet bekend mocht zijn, zij hier herhaald, dat 
volgens art. 2 der statuten, die binnenkort aan leden eu belang
stellenden zullen worden toegezonden, bet doel der verpeiiig'mg 
is het bevorderen van de vakopleiding voor handwerkslieden in 
den loeest uitgebreiden zin. (ieen propaganda dus voor eenig 
stelsel, wat trouwens reeds blijkt uit de keuze van het voorloopig 
bestuur, maar eeu samenwerking van allen, die zich op het gebied 

BI fskoplciding bewegen, om deze waar noodig te verbetoren. 

waar mogelijk uit te breiden, en onder ieders bereik te brengen. 
Dit doel tracht dc vereeniging te bereiken door het houden 

van vergaderingen, tentoonstellingen en wedatrjjden; het uitgeven 
van geschriften; het geven van hulp of raad met betrekking tot 
vakopleiding; het uitoefenen van het recht van petitie, en het 
behartigen van de stoffeljjke en zedelijke belangen van hen, die 
zich met het geven van vakopleiding belasten. 

In verschillende plaatsen kunnen corrcspnndcercnde leden ge
vestigd z(ju, die — zoo noodig iu overleg met de in hunuc om
geving wonende leden — met het bestuur correspondeeren over 
verschillende zaken, de vereeniging betreffende. 

/ i j , die het streven der vereeniging willen steunen, en door 
bun toetreden als lid ot' donateur het aantal leden nog wenschen 
te vermeerderen, kunnen zich schriftelijk aanmelden bfl den 
voorloopigcn secretaris, den heer G. W. Boot Bzn., Sarpliatipark 
*4, Amsterdam. 

SCHOONHOVEN, In tegenwoordigheid van Jhr. Victor de Stuers, 
van den heer Molkeubner, directeur der normaalschool voor tee-
kenonderwyzers te Amsterdam en van vele autoriteiten en ge-
noodigden, is de nieuwe teekenscbool der Nyvcrheids-vereenigiog 
voor goud- en zilversmeden op plechtige wyze geopend. 

8lTTARD* Den laatstcn dag van de maand April had de fees
telijke opening plaats van den spoorweg Sittard Heerlen—Iler-
zogenrath. 

P E R S O N A L I A. 

Bij den Wuterstaat in Ned-Indie is: 
Toegevoegd : aan den chef der Ie waterstaatsafd., voor het 

doen van opnemingen in het belang van de bevloeiing eu den 
waterafvoer in Noord-Bantam, met aanwijzing van Sorting als 
standplaats, de ingenieur 2e kl. J, W. van Marle. 

V e r l o f ve r l eend wegens langdurigen dienst aan den ingenieur 
le kl. J . P. de Gyaelaar en den opzichter le kl. K. 8. Metselaar. 

— By den aanleg der Staatsspoorwegen in Ned.-Indié' is benoemd 
tot opzichter Ie kl. K. F. S. O. Ott, thans 2e k l : tot opzichter 
: i • kl. Ingerman. 

— Met 1 Mei is de hoofdiugenieur L. C | \ W. Visser bij de 
marine te Willemsoord uls hoofd van bet vak van scheepsbouw 
vervangen door den hoofdingenieur G. Turk. en de ingenieur le kl. 
.1. K van Beek, van die directie naar Den Haag overgeplaatst 
als hoofdingenieur, vervangen door den ingenieur le kl. J . 8. 
van Veen. 

Met ingang van 1 Mei is dc heer .Ihr. A. M. C. Schorer. 
leerling-consul te Hamburg, benoemd tot adspirant-adjunct-inspec-
teur bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
(dienst der exploitatie) ter standplaats Ede. 

— Bij beschikking van den Minister vau Waterstaat is benoemd 
tot buitengewoon opzichter dc heer C. W. van der Sterr te Hoorn, 
bij de werken aan de Zuid-Willemsvaart. 

— Aan den heer L. A. Springer, tuin-architect te Haarlem, 
werd door den heer Lübnis namens den Minister van Binnen-
landsche /aken opgedragen het plan te maken voor indeelingen 
Sanies van de Tuinbouwschool te Wageniugcn. 

van ccue 
I», bockh. 

' n a a r. Adres 
Amsterdam. 

den 

VACANTE BETREKKINGEN. 

— Opzichter - teekenaar voor de verbouwing 
voorname woning tc 's-Gravenhagc. Adres lett. *J. 
W. P. van Stockum & Zu., te 's-Uraveuhage. 

— Tijdel i jk o p z i c h t e r by den bouw van een gasbouderkuip. 
Adres de commissie der gemeentcgasfubriek en waterleiding te 
Nijmegen. 

— B o u w k u n d i g ; opzichter-teek) 
urch.-ing. Jacob I'. Klinkhamer, Parkweg 7'.» 

— B o u w k u n d i g e o p z i c h t e r s voor de uitvoering van 
bouwwerken van geriugen omvang in Zuid-Holland en Lintborg. 
Adres lett. A. l i , Admin. fioinA-uudig Uc-kfdad, Den Haag. 

— Onderbaas . als uitvoerder van bouwwerken, in staat 
zelfstandig op te treden. Adres lett. A I!, boekh. Vau der Mor, 
Xieuwmarkt ïiü, Amsterdam. 

- B o u w k u n d i g t eekenaa r . in staat naar schetsen bestek-
teekeningen uit te werken. Salaris ƒ101) a / 150 per maand. Adres 
lett. M M , Bureau van dit blad. (Zie adveilentie). 

— B e k w a a m teekenaar voor het ontwerpen van reclame-
biljetten eu illustration bij een boek- en steendrukker te Amster
dam. Adres n". 10098, Bureau .V. A'ott. < /. 

— U a a s - t i 111 01 e r 111 a 11 en b a a s - b a u i t w e r k e r aau 
de Ambachtsschool te Haarlem, beiden op een jaarwedde van 
/ SOO. Adres den directeur. 

— B o u w k u n d i g o p z i 0 h t e r. Adres den arch. E. Corbeij 
te Roermond. 

C O R R E S P O N D K N T I E . 
.(au ./. te >>'. ÜW brief ontvangen; aan het verzoek zal zoo 

spoedig mogelijk voldaan worden. 
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Speciaal adres voor 

Teekenbenoodigdheden 
J. MEEUSSEN & ZOON 

K O R T E P O T E \ 3*, Den Haag. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

Maatschappij 

. Brand 

Kunstsmederij. 
Specialiteit in Knnnt.mcedwerk. Re

clameborden en Hchlltten, Figuur-
hekwerk, Toeaehnirbare bekken. 

Herstelplaate Tan Itijwi.-U-n. 
G. A . wi :z i : \m: i i i ; . 

ReculierHdm arnmtraat 1*, Am«terilam 

tege schaile 

yan 1845.! 

VOSKUIL. 
7 Paleisstraat AMSTERDAM. 

S P E C I A L I T E I T 
TEEKENBEHO EP TEN VOOR 

HET BOUWVAK. 
D e 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
karle. 

Lage premién. Heeren Bouwonder
nemers, die Terzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
6 E R R . V A N H A L S E M , 

Htovnilimmerrabriek. — DEN H A A S 

W A T E R ? Artesische en N o i t o n p i t t e n . 
Bovenstaande putten worden geleverd in 

verschillende afmetingen, Toor elke iioevecl-
\ heid wordt gegarandeerd. 

«. Kit It. I t O N Z M A R K . 
I Machinefabriek en ipeoialiteiten in Grond

boringen. 
A I. l i i : I . o . 

Fabriek en Magazijn van Gips Ornamenten 
vnn J . P. VAX DFX HEI VEI.. 

Van Woustraat N". 2, Amsterdam. 
KlliiNI7.aiHl*teeii . INti'tlniHleeiiient-

Ornamentw e rken . zooals CONSOLES, 
| (lEVELVËKSIEKlNtlEN enz., worden vol
gens teekening in den kortst mogetijken tijd 
vervaardigd tegen conenrreerende prijzen. 

JANSSEN & DINGS. 
te Belfeld. 

K a n t o o r te T e g e l e n ( L i m b u r g ) 

Fabriceeren als specialiteit: 

OMSPANNEN „systeem Boniet", 
alsmede alle andere Modellen. 

V B A A B T P R I J S C O U R A N T . 

J. D. HOEK, 's Gravenhage. 
S P E C I A L I T E I T I N 

(ranrrd Uzrren IIKKKEV, en fljne 
N n EI: I > V* I•: It I» I. \ .1111 V M > K A NT E X. 
HLI'INDEl'REX m i . 

Vraag attesten van de vuur- en valproef 
op den 5 Sept. 1895 alhier gehouden. 

S T O O M T I M M E R -

HOUTWOL-FABRIEK 
D I J K E R M A N & B D I J Z E R D , Breda. 

S P E C I A L I T E I T in verp laa t sbare 
Houten wii i i i i l i i i ixri i . Direct ie -
kee to i i . Z i e k e n b a r a k k e n en 
T n i i i k o o p e l * . 

W . W a s h i n g t o n T a y l o r & C o . 
Xiellwe Haven 10*,KOTTEHDAH. 

Adresvoor:liOEDKOOHS i JC 
Kijwiflen, Rrainlkasten. SihrijfniacliinoB 

en Ml̂ wa tm»rlaa«warlNi \nlkeleii 

jUI-SPIEGELGLAS 
HENRI MUINCK &. A L E X . I M M O F E . 

R O T T E R D A M . » 

r. vu m ii i in. 
Bihlf, ,lij/ist> ,.„! Ito. S». 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aanleg van Elertriarbi 

verllehtina;. Fabriek van U 'CI ITI IKIK 
DEUROPENERS, ELECTRISCH E SCIIKI. 
LEN, TELEPHOO.NS, HLIKSEMAFLEI 
OER8 en SPREEKBUIZEN 

W . H . K O E , 
Bakeneaaegracht .">. Haarlem. 
I.umleieter en zlnkwerker. Aan

leg van gas- en waterleiding. Beveelt 
zich aan tot bet «laan van Xorlun-
» e l l e n enz. enz. Comnlcete badinrich
tingen dagelijks in werking te zien. 

Z A X I I N T K H X . H A R I f N T K E N , 
Zwrrdsrh ttranlet. Kei li. Kalk, 

C'éramiquo k Nnmensebe VLOERTEOELS. 

PIERRE JANSSEN. 
A W T W E K P E H . R O E R M O N D . 

Alles rechtstreeks van de Carrières. 

c. w. BLANKÏJT 
l .e l dar heli aile 6 » , Amtterttatn. 

Groote .orteering van belianc«elpapler 
h> eoncurreerendo prijzen, alsook CtlftvrU 
•mcevrrnlat «eaondheldabehanawel-
papier. Stalen worden op aanvraag fr.no. 
(•xonden naar buiten. 

B E C K E R & B U D D I N G H . 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K M E E T . 
KN ANDRRK 

I X S T R I M K X T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN 

LANDMETERS, TEEKENAARS, ent. 

( • e ë m a l l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEQWERKTUIGEN. 
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O K V K AAU I» AANBESTEDING, aanbestedbtg. 
J 

in staat naar schetsen bestckteeke-! 
ningen uit te werken en volkomen op 
cle hoogte II,et tl e tai 11 e e r en. Salaris 
ÏOO & 150 g u l d e n per maanil naar 
bekwaamheid. Adres lett. M. M. bureau 
van dit Iilad. 

G e v r a a g d 
aanbiedingen voor levering van ge
makkelijk transporteerbarc K O O I t -
A P P A K A T K X met h a n d k r a c h t 
roor artesische putten, voor tliepten 
van 10n it 2(10 Meter. Zoogenaamde 
S c h n e c k e n b o h r e r , Let tenbol i -
r e r en K K h r e n b o h r e r met prijzen 
en afbeeldingen. Brieven onder No. 
l.'KKI aan IIAASENSTEIN & YOGI.EH, 
Den Haag. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS van Kethel en Spaland wenschen 
op W o e n s d a g li H e i IS'Mi, des 
morgens om 11 uur in het Raadhuis 
aldaar 

AAN TE BESTEDEN: 
H e t m a k e n van een D o k t e r s -

w o n i n g i n de gemeente 
K e t h e l en N p n l a n d . 

Bestek en voorwaarden liggen vanaf 
Woensdag X!> April op liet Kaarthuis 
ter inzage en zijn aldaar legen betaling 
van ƒ O.SO verkrijgbaar. 

Aanwijzing op Maandag I Mei des 
morgens om 11 uur op het Raadhuis, 
en desgevonlerd op het terrein. Inlich
tingen bij den Architeot K. STOFFELS, 
Prins Hendrikstraat 80a te 's-Qraetn- \ 
hage. 

De Burgemeester levens Secretaris, 
L. MAZEL. 

De Wethouder, 
B. v. i). KIJK Dz. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER u W E T H O U 

DERS der Gemeente ABNHEM.tMeo 
H a a n d a g II H e i IHOffi, 'B voor-
middags 11'/* uur. in het openbaar, ten 
Gemeentehuize aanbes t eden: 

H e s t e k No. 1 » . 
H e t V F . K B O I W i : \ v a n het 

G e m e e n t e h u i s en de 
W o n i n g voor den C o n 
c i e r g e , het H O I W E M 
v a n een R a a d z a a l en het 
v e r r i c h t e n v a n versch i l 
lende w e r k e n . 

B e g r o o t i n g f « 9 . O O 0 . 
Aanwij/.ii.g: Maandag 4 Mei a. s., 

's voonniddags Kl' - uur, in het Gemeen
tebuis. Inlichtingen: alle werkdagen, 
tot den dag der aanbesteding van 
10—12 uur v. in. aan bet bureau 
Gemeentewerken ten Gemeentehuize, 
alwaar het bestek met gezegeld inschrij
vingsbiljet en G teekeningen a f%.50 
verkrijgbaar is. 

V r i j d a g H H e i a. s., ties voor- | 
middags om elf uur, zal door het 
Bestuur van het Waterschap de Zuidir 
Yeclitdijken (6e dijksdistrict in Over- i 
ijssel) ten kantore van den Heer 
ZEBINDEN BAGGERMAN, aan del 
Korte Smeden te /{nolle, worden a a n 
besteed : 

H e t vei 'hoogen en v e r z w a r e n 
van een gedeelte Wete -
r i n g d i j k bij de H o e v e n - ! 
b r u g te / . » » l Ier kerspe l , 
ter lengte v a n l .»0 I He ter , 
en het ver leggen v a n een 
sloot a l d a a r achter s o c r -
selo, een en a n d e r l n twee 
perceelen. 

De aanbesteding zal geschieden hij 
enkele inschrijving volgens § 447 der 
algemeene voorschriften, terwijl de op 
zegel geschreven inschrijvingsbiljetten, 
door aannemeis en mede-aannemen 
geteekeod, tot het uur der aanbesteding 
ten kantore voormeld kunnen worden 
ingeleverd. 

Het bestek en profieltceker.ing zal 
van al' 5 Mei e. k. ter lezing liggen 
ten huize van den bleeker HEKKlNK 
aan de Wipstrik, en is tegen betaling 
van ƒ* 0.50 te verkrijgen bij DE 
E R V E N .1. J . T U L te Zwolle. 

Aanwijzing op het terrein Dinsdag 
ö Mei, des vootmiddags om elf uur, 
door den Hoofdopzichter \V . VAN 
WIJNGAARDEN, wonende te Herxen, 
bij wien ook nadere inlichtingen te 
verkrijgen zijn. 

Namens hel Dijksbestuur voornoemd, 
G. II. MULLINK, Dijkgraaf. 
M .). ZEBINDEN BAGGERMAN. 

/Secretaris. 

IAIBTSTËDÏNF 
Op V r i j d a g den Nsten H e i , des ! 

morgen* ten lO' / i uur, zal de Archi- I 
teel W. B. V A N LIEFLAND, namens | 
zijn principaal in een der lokalen van 
het Hotel CKSTBAI, te 's-GUAVEN-
HAGE, in liet openbaar 

H e t b o a w e n v a n een IIF.F.-
K K M I I IS. een « I X K K I , 
III IS met a f z o n d e r l i j k e 
B o v e n w o n i n g , S t a l e n 
K o e t s h u i s ene. te s t i chten 
op een t e r r e i n a a n d e n 
B e z u i d e n l i o u t s c h e n w e g , 
w a a r o p thans gelegen z i jn 
de percee len No . 07-71. 

Bestek en Teekeningen zijn verkrijg
baar ten kantore van den Architect 
Beziiidenhoiit 2o« tegen betaling van 
fit.—, alwaar tevens 's morgens van 
0—11 uur, inlichtingen zullen te ver
krijgen zijn. 

Aanwijzing in loco zal worden ge
geven op Maandag den 'uien Mei des 
morgens ten elf ure. 

BURGEMEESTER en W E T H O U 
DERS der Gemeente ABN HEM, zullen 
W o e n s d a g 13 H e i IS'.Hi. V voor
middags 11 >/i uur, in het openbaar, 
ten Gemeentehuize aanbes teden: 

BESTEK No. 17. 
H e t l everen v a n OO.OOO s tuks 

I K O M i l t K K S . 

Inlichtingen: alle werkdagen, lot den 
dag vóór de aanbesteding van 10—12 
uur aan het bureau Gemeentewerken 
in de Kadestraat; Bestek met gezegeld 
iiieclirijvingsbiljet ii f 0.50 verkrijg
baar aan het bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuize. 

Aanbestediog - Kunstweg. 
Op D o n d e r d a g den 7 H e i tH'Mi. 

des namiddags % uur, zal door het 
Bestuur van de Marke van Voorst en 
Westenholte (gemeente Zwollerkerspel), 
in het koffiehuis van den Heer DIE-
PENHEI.M, aan de Beestenmarkt, te 
Zirolle, worden aanbesteed: 

H e t m a k e n v a n een K u n s t 
weg, met b i j l e v e r i n g v a n 
a l de daar toe benoodigde 
m a t e r i a l e n , over de zoo
g e n a a m d e N i e n w l a n d s -
w e g , loopende v a n den 
g r i n t w e g i n de b u u r t 
schap V o o r s t , langs de 
S p o o l d e r e n k . n a a r den 
g r i n d w e g bij het K a l k e r -
veer. 

In é é n percee l . 

De besteding heeft plaats bij enkele 
inschrijving volgens § 447 der A . V . 

Het bestek ligt ter lezing in genoemd 
koffiehuis, en is tegen betaling van 
/ 0 .40 verkrijgbaar bij DE E R V E N 
J . .1. T U L te Zwolle. 

Information geeft de Hoofdopzichter, 
de Heer W. V A N WIJNGAARDEN 
te Herxen, door wien op Maandag den 
4 Mei, van Kt tot 1 uur. aanwijzing 
in loco zal worden gedaan. 

T E KOÖP~~ 
mede opgrondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van '.« Gravenhaqe, 
ongeveer 45 ,000 cA. K O I W 
G R O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend III I T K X -
V E R B L I J F . Het B U I T E N V E R -
B L I J F, zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T l ' . 
H U U R , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architeot 
K S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's Gravenhage. 

Tor drukkery der Xaamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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D W A N G T O T S C H O O N H E I D . 
Misschien zou de titel van dit opstel moeten luiden : 

„Gedwongen fraaiigheid", maar dat zou wat al te 
lamiljaar klinken. Door dwang van boven af (het 
socialisme zit in de luchtl meent men tegenwoordig 
alles te kunnen verkrijgen; waarom zou men dan op 
deze manier het niet tot bouwkundig schoon als regel 
kunnen brengen ? 

Het schijnt dat bouwverordeningen en de wijze, 
waarop zii moeten worden samengesteld en toegepast, 
een actueel onderwerp uitmaken. Sinds wij ons artikel 
daarover schreven, werd door sprekers tc Arnhem en 
Amsterdam dezelfde questie behandeld. 

Uit de in de dagbladen van de laatste lezing ge
geven verslagen schijnt te mogen worden opgemaakt, 
dat te Amsterdam ook de „esthetische" zijde van het 
vraagstuk is ter sprake gekomen cn dat daar van 
overheidsdwang in zake schoonheid wel iets wordt 
verwacht. 

Te verwonderen is dit niet. Sinds te .Amsterdam 
een kleine doch luidruchtige radicale partij is opge
treden, verwachten velen, vooral onder de jongeren, 
van de gemeente alle heil. Telephoon, gas, water, 
welhaast ook nog andere nuttige zaken zal de ge
meente den verheugden Amstelaren schenken tot een 
civielen prijs en nog een mooie winst maken op 
den koop toe 1 althans, dat wordt gehoopt), waarom 
zou nu ook niet de nieuwe bouwstijl, waarnaar men 
zoo lang reeds smacht, ten raadhuize van Amsterdam 
het licht zien? 

Toch schijnt de Amsterdamsche redenaar, misschien 
door de ervaring geleerd, het vaststellen der stijl-en 
schoonheidsregelen niet „aan enkele ambtenaren te 
willen overlaten"; hij vindt het veiliger, dat de Kaad 
een deskundige commissie zal benoemen om van advies 
te dienen. 

Het denkbeeld is niet nieuw; bij de oude Grieken 
waren de aedilen er mede belast te zorgen dat de 

gebouwen een waardig uiterlijk kregen. Nu wil men 
ook te Amsterdam waarschijnlijk zulke aedilen tot een 
commissie vereenigen om, naast liet bouwtoezicht, dat 
voor de hechtheid der constructie heeft te waken, de 
speculatie- en andere bouwers te dwingen om in te 
gaan in den tempel der esthetica, alvorens hunne 
ontwerpen te mogen uitvoeren. 

Wie echter voor deze betrekking te nemen? Voor
waar een moeilijke vraag Wel weet ieder bakvischje, 
dat zich op een Hoogere Burgerschool voor meisjes 
aan de bronnen der wetenschap verkwikt, ons tegen
woordig te vertellen, dat de esthetica ons leert aan 
welke voorwaarden voldaan moet worden om bij ons 
den indruk van het schoone teweeg te brengen. Dat het 
schoone door sommigen voor absoluut, door anderen 
voor relatief wordt aangezien, zegt het juffertje er 
echter niet bij. Zij heeft er volstrekt geen idee van 
dat de bewoners van Jupiter b.v., die wellicht met 
één oog en drie neuzen prijken, haar guitig kopje, 
welks schoonheid zij reeds besefte, toen nog slechts 
de spiegel haar eenige leermeester in de e-thetica was, 
wel eens heel leelijk konden vinden ! 

Het is ons dikwijls betoogd hoe een gebouw, dat 
geen schoonheid bezit, slechts een voortbrengsel van 
nijverheid genoemd kan worden. .Maar het groote 
publiek hecht aan die schoonheid niet en ziet daar 
meestal niets anders in dan iets , hetwelk de bouw
kosten verhoogt zonder eenig voordeel te geven. En 
heeft iemand in een milde bui clan nog eens tegen 
zijn architect gezegd, dat hij wat werk van den gevel 
moest maken, dan worden hem technische en andere 
weekbladen thuisgestuurd als het gebouw voltooid is, 
en daarin betoogen dan A , B en C , dat zijn fraaie 
gevel het grootste prul ter wereld is. Dat werkt niet 
aanmoedigend en daarom is het te begrijpen hoe de 
meening veld wint dat, als een gebouw zijn eigenaar 
maar voldoet, het andere er minder op aankomt. 

Maar mijnheer, wij wonen toch niet geheel afge-



zondcrd in een groote woestenij ? A l bouwt men in 
zulk een woestijn nog zoo leelijk, het zal den voorbij
gangers niet hinderen, al zal het misschien den bewoner 
voldoen. Doch wij leven in een gemeenschap, in een 
maatschappij, waar orde en regel moeten heerschen. 
leder huis moet bij ons door de talrijke bevolking 
dicht bij de overige geplaatst worden; het neemt een 
deel van de lucht, die aan de gemeenschap toekomt, 
in , het onderschept dc zonnestralen, alweder voor de 
gemeenschap bestemd. meer nog, het neemt een deel 
van den aardbodem in, die ook aan de gemeenschap 
moest toebehooren, ja het belemmert het verkeer. 
Kn moet, wie bouwt, aan die gemeenschap voor dit 
alles nu niet wat in de plaats geven ? .Moet zij niet 
schadeloos gesteld worden voor het gemis van het 
blauw des hemels, het lachend verschiet of het liefelijk 
landschap? Is het geen grof ego ïsme, als iemand een 
gebouw doet zetten, dat niemand genoegen doet dan 
hemzelf? 

Tegen deze redeneering is niet veel in te brengen, 
en de zaak ware in orde, als er maar eenstemmig
heid bestond omtrent wat schoon is cn wat niet. Daar 
bestaat zelfs onder architecten zooveel verschil en 
strijd over, dat het groote publiek totaal van de wijs 
raakt. Het is te hopen dat. wanneer de door den 
Amsterdamschen spreker gewenschte commissie be
noemd" mocht worden, hare zittingen openbaar zullen 
zijn, dan kan men op dc tribune getuige zijn van 
interessante debatten. 

Ieder volmaakt architect behoort de constructeur 
en de kunstenaar in zich te vereenigen. Hij is natuur
lijk in de eerste plaats constructeur en bepaalt al 
datgene wat noodig is of gemak kan verschaffen; hij 
kiest de materialen, stelt hun afmeting vast en waakt 
voor een zorgvuldige uitvoering. De architect is echter 
ook kunstenaar en bedenkt schoone lijnen , bevallige 
verhoudingen en passende versieringen, die den be
schouwer aanstonds doen zien, met welk doel het 
gebouw is opgericht. 

De eerste eisch, waaraan een waarlijk schoon gebouw 
voldoen moet, is natuurlijk, dat het voor zijn bestem
ming geschikt zij. Ken paleis moet aan andere eischen 
voldoen dan een kerk, een school, een raadhuis of 
een museum. Sommige gebouwen hebben groote ven
sters, andere kleine noodig, hier zijn kleine ingangen 
gewenscht, daar groote verkieslijk en zoo voorts. 
Wordt een gebouw zóó ontworpen, dat het geheel 
voor zijn bestemming geschikt is, dan wordt het 
van zelf karakteristiek, dan zegt het reeds in de verte 
tot u: dit is een paleis, een kazerne, een raadhuis, 
een gerechtshof. Een gebouw, dat deze karakteristiek 
bezit, zal een bevredigenden indruk maken, ook al 
zijn de details niet onberispelijk. 

De geschiktheid van een gebouw voor zijn bestem
ming blijkt in de eerste plaats uit de planvcrdeeling. 
De plattegrond bevat het geraamte der schoonheid in 
zich, omdat het van de lijnen, daarin voorkomende, 
afhangt, hoe de opstanden worden. 

Hier hebben wij nu al vast eenige regelen opge
steld , die de commissie bij het beoordeelen der plan
nen als richtsnoer zal kunnen nemen. Het laat zich 
aanzien, dat alle leden zich daarmede zullen kunnen 
vereenigen. Maar de toepassing — ja, dat is wat 
anders. 

Reeds bij het constructieve gedeelte van het vraag
stuk is groot verschil van meening te wachten. Als 
regel zullen de gebouwen, waarover cle Amsterdam
sche commissie zal hebben te oordeelen, wel uit ge
bakken steen bestaan. Nu zal het eene commissielid 
slechts het toepassen van uitmetselingen, vlechtingen 

of gekleurde steenen als versiering toelaten. Een ander 
zal er vrede mee hebben, als het pleisteren van den 
gevel wordt voorgesteld, want het pleisteren komt 
tegenwoordig weer meer en meer in den smaak. 

De heeren gaan elkander met tal van argumenten 
tc lijf, doch, zooals men steeds ziet gebeuren, men 
overtuigt elkander niet en nu dient er gestemd te 
worden. Zijn er een paar leden, die den kant van 
den pleisteraar kiezen, absent, dan wint de baksteen-
man zijn pleit en omgekeerd. 

Zoo zullen er zich andere verschillen openbaren, 
b. v. over de vraag, of ijzerconstructies al dan niet 
in het gezicht moeten gelaten worden; de lezer moge 
hier verdere voorbeelden uit zijn eigen verbeelding 
bijvoegen. 

Dit alles heeft nu nog slechts betrekking op dc 
constructie , in zooverre als die een element der schoon
heid uitmaakt. En als nu hier, waar althans in dit 
constructieve een eenigzins vaste grond voor de beoor
deeling gevonden wordt, reeds zooveel verschil van 
•meening te wachten is, hoe zal het dan gaan , wanneer 
die grond verlaten moet worden, en de commissie in 
de blauwe sfecren der eigenlijke schoonheidsleer moet 
gaan zweven? 

Waartoe dit alles leiden zal, kan men reeds vooruit 
nagaan. A l doet de Raad nog zoo zijn best om de 
commissie zoo onpartijdig mogelijk samen te.stellen, 
allerlei personenquesties zullen toch ontstaan. 

De commissie dient b.v. samengesteld te zijn uit 
deskundigen, dat zijn dus architecten. Doch het kunnen 
geen bouwmeesters zijn, die nog die functie uit
oefenen , omdat zij boven de partijen behooren te 
staan , en dus niet tot de beoordeeling hunner eigen 
plannen mogen medewerken. Slechts enkele bejaarde 
mannen, die hun koetjes op het droge wisten tc 
trekken, komen dus in aanmerking; doch daar is het 
natuurlijk de jongeren niet om te doen. 

Gelukkig, dat er nog een Rijkswet is, die het tot
standkomen van commissies als de bedoelde verhindert. 
Gelukkig ook, dat aan het Amsterdamsche stads
bestuur af en toe op voelbare wijze beduid wordt, 
dat zijn macht grenzen heeft. Reeds te veel gevaar
lijke proefnemingen werden, in naam der radicaliteit 
gedaan, dan dat het wcnschelijk zou zijn haar aantal 
nog te vergrooten. Het is echter een teeken des tijds, 
dat men ernstig spreekt over de bevoegdheid van het 
gemeentebestuur om zich met de beoordeeling van 
esthetische questies in te laten. 

Als zoodanig meenden wij aan het geval een enkel 
woord te mogen wijden ; wie weet of de toekomst, 
na een gemeentelijken telephoon, gemeentelijk water, 
gemeentelijk gas, gemeentelijke trams, ook niet nog 
gemeentelijke schoonheid brengen zal! 

K U N S T N I J V E R H E I D . 
De heer W . Kromhout C l . wijdt in het weekblad 

„Architectura" eenige beschouwingen aan het boekje 
„de Kunstnijverheid", door mij geschreven en bij 
1'. Gouda Ouint te Arnhem verschenen. 

Die beschouwingen worden ingeleid door een be
spreking van het al of niet wenschelijke, om een 
Vlaamsen boek voor Noord-Nederlandsche lezers te 
bewerken. Die bespreking wordt besloten met den zin: 
„ H e t zijn slechts de landgrenzen, die den heeren 
Hlockhuys en Gervais beletten in deze uitgave een 
schending van hunne auteursrechten te zien". 

Indien de heer Kromhout zich echter de moeite 
gegeven had bij de Vlaamsche schrijvers inlichtingen 
te vragen, zou hij hebben gezien, dat de Nederlandsche 
uitgave met voorkennis en goedvinden van de heeren 
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J . Blockhuys en A . Gervais is tot stand gekomen en 
dat dien heeren door den Nederlandschen uitgever een 
niet onbelangrijk honorarium is uitbetaald. 

Het is jammer, dat de heer Kromhout zich tot 
schrijven heeft gezet vóór hij de Vlaamsche met de 
Hollandsche uitgave kon vergelijken. Had hij gewacht 
met zijn beschouwingen, tot hem die vergelijking mo
gelijk was gemaakt, dan ware zijn oordeel ongetwijfeld 
belangrijk gewijzigd. Hij zou dan bespeurd hebben, 
dat mijn werk geheel iets anders geweest is dan „het 
overbrengen van patois in onze taal". 

De heer Kromhout verklaart verder tegen het bock 
bezwaar te hebben, omdat het zich te veel bezighoudt 
met de kunstnijverheid van voorheen. Hij zou veeleer 
hebben gewild „indien het in den warwinkel van be
grippen en conventies" een „duidelijke wegwijzer" 
ware geweest, die „den noodeloozcn rom-slom van 
historische uiteenzettingen achterwege liet". 

Nu heb ik, nog veel meer dan de Vlaamsche schrij
vers , mij zorgvuldig onthouden van het wijzen op een 
bepaalden weg, omdat het mijne overtuiging is, dat 
er tallooze wegen zijn , die naar het doel voeren. Welke 
de eigenaardigheden van eiken dier wegen zijn. heb 
ik aan de hand der geschiedenis zoo beknopt mogelijk 
uiteengezet. Ieder kan nu den weg kiezen, die hem 
het best voorkomt. 

Over de hedendaagsche kunstnijverheid kon ik slechts 
weinig mededeelen, omdat er van een dergelijken kunst
tak nog zoo weinig tc zien is. Want de navolging der 
historische voorwerpen , thans zoo algemeen als kunst
nijverheid beschouwd , mag m. i . , en ik ben het daarin 
met den heer Kromhout eens, als zoodanig niet gelden. 

Het leveren van beschouwingen over de techniek 
der behandelde kunstnijverheidsvakken ware in een 
boekje als het mijne, dat — zou het aan zijn doel be
antwoorden —• vóór alles populair moest zijn, niet ge
wenscht geweest. Het groote publiek heeft daar niet 
aan en de werkman is van de techniek voldoende op 
de hoogte. Beiden , publiek en werkman , hebben be
hoefte aan ontwikkeling van hun smaak, en deze wordt 
het best verkregen door hen te wijzen op het schoone 
van vroegere tijden en hen te verklaren, hoe ilit bereikt 
werd. 

Het schrijven van een boek waarin, zooals de heer 
Kromhout dit noemt, „eens klaar en duidelijk tie kunst 
van ieder vak en de techniek, aan iedere kunst ver
bonden" werd uiteengezet, had ik gaarne ondernomen, 
doch voorloopig zal wel geen Nederlandsch uitgever 
te vinden zijn, die een zoo kostbaar werk als dit nood
zakelijk moet wezen , ter perse wil leggen. Misschien 
is de heer Kromhout gelukkiger en zijn hem kanalen 
bekend, wier bestaan ik zelfs niet vermoed. 

Zooals reeds in de voorrede van mijn werkje ver
meld staat, richt ik mij niet alleen tot de ambachts
lieden , maar ook tot het groote publiek, omdat het 
geen zin heeft den werkman te vragen wat moois 
voort te brengen, als dit toch niet verkocht wordt. 
Ben ik nu zulk een onbetrouwbare gids voor de werk
lieden, als de heer Kromhout zijn lezers wil doen ge-
looven? Ik prijs hen geen bepaalden weg aan, om uit 
het tegenwoordig ,,labyrinth" te komen, maar ik wijs 
er vele, hun dc keuze latend, welken weg zij willen 
nemen. 

In ieder geval hoop ik dat niemand mij „den rug 
zal toekeeren" of mij „erger zal laten geschieden", 
alvorens mij gehoord, d. i. in dit geval gelezen te 
hebben. De heer Kromhout heeft een slecht voorbeeld 
gegeven. 

A . W . WEISSMAN. 

V A R I A . 

ANTI-STONK. 

Zooals de naam reeds aanduidt, hebben we hier te 
doen met een middel ter voorkoming der formatie 
van ketelsteen. De bestanddcelen waaruit de stof be
staat, zijn hoofdzakelijk zuiver alkalisch en zijn naar 
verhouding van de verschillende analyses van het 
voedingwater voor stoomketels, zonder schadelijke 
zuren samengesteld. Anti-stone lost gemakkelijk op 
in warm water; de oplossing is voor ketelwanden en 
vlampijpen totaal onschadelijk, maar werkt zoodanig 
op de minerale stoffen in het voedingwater dat de 
formatie van ketelsteen geheel voorkomen wordt; de 
minerale deeltjes zinken in poedervormigen toestand 
op den bodem van den ketel en kunnen nu en dan 
door spuiing natuurlijk gemakkelijk worden verwijderd. 
Voegt men hierbij dat bij geregeld gebruik van anti-
stone de ketel steeds schoon blijft en groote kolen-
besparing het gevolg is, dan ligt het voor de hand 
dat het nemen eener proef met het materiaal alleszins 
aanbeveling verdient. De Soda- en Anti-stone-fabriek 
Vane & Co., te Amsterdam, verstrekt op aanvraag 
gaarne nadere inlichting. 

GKISOI-WEX VOOR DE WERELDTENTOONSTELLING 
T E PARIJS IN 190x3. 

In plaats van het voormalige Palais de 1'Industrie 
en het paviljoen der stad Parijs, zullen voor de aan
staande tentoonstelling in de Champs Klysées twee 
nieuwe gebouwen opgericht worden, waarvan het eene 
40,000 M 1 en het andere 7000 M - oppervlakte zal 
beslaan. Het grootste gebouw zal dienen vojr heden
daagsche en retrospectieve kunst, llehalve de eigenlijke 
tentoonstellingslokalen, zal dit gebouw moeten bevatten 
bestuurslokalen, restauraties, couloirs en gelegenheden 
voor photographische opnemingen. 

Het kleine gebouw is meer bepaald bestemd voor 
de tentoonstelling van werken der oude Franschc kunst. 

Voor elk der prijsvragen worden vijf prijzen be
schikbaar gesteld; voor het groote gebouw van 15,000, 
12,000, 8000, 6000 en 4000 frs. en voor het kleine 
van 5000, 4000, 3000, 2000 en 1000 frs. 

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 . 

AFDEELINO ARNHEM. 

Vagadeting ran Woensdag-6 Mei 1896. 
Op voordracht van den Directeur der Ambachts

school werd M. Weiland als leerling aan die inrich
ting geplaatst. Ingekomen was een verslag over 1895 
van de Woning-vereeniging „Openbaar Belang" en 
een schrijven van het Hoofdbestuur met verzoek een 
afgevaardigde te benoemen voor het nazien van de 
'rekening en verantwoording op 27 Mei e. k., waartoe 
het lid A . R. Freem werd aangewezen. 

In behandeling kwam een voorstel van laatstge
noemden heer tot het indienen van een adres aan den 
Raad der gemeente Arnhem om aan te dringen op 
het opnemen van een afzonderlijk hoofdstuk over de 
constructie der gebouwen in de nieuw te maken bouw
verordening. De voorsteller lichtte dit nader toe en wees 
op de gebrekkige constructie van vele huurwoningen 
en ook op de lichtheid der balkdragende muren, die 
bij vele perceelen soms 12 a 13 meter hoogte hebben 
en slechts één steen zwaar zijn. Spreker was de 
meening toegedaan dat men omtrent dit adres niet 
in details moest treden en dit geheel aan de technici 
moest overlaten; hij bracht in herinnering dat in 1886 
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a n lijvig rapport in zake de toen voorgestelde bouw
verordening gemaakt was, waarvan men weinig succes 
had, maar was van meening dat de toen geopperde 
bezwaren in de uitvoering thans minder zwaar zullen 
wegen. Kr werd besloten het adres aan den Raad te 
zenden en de uitvoering aan het Bestuur over tc laten. 

Na gedachtenwisseling werd het besluit genomen 
den 3n Juni e. k. eene excursie naar Den Bosch en 
het kasteel Heeswijck te maken. 

De Voorzitter, de heer V . G. A . Bosch, stelde 
een door hem vervaardigde teekening ter bezichtiging, 
waarop dit slot, zooals het zich in 1600 en na de 
restauratie in 1K70 voordeed, en voegde daarbij de 
volgende mededeelingen. 

(Ingcvccr 2 uren van 's-1 lertogenbosch, in 't hart 
der Meijerij , waar het schilderachtig riviertje de A a 
zich tusschen weilanden en boschrijke streken slingert, 
verheft zich stout en statig het eertijds beroemde en 
geducht kasteel „I leeswijck". Als een van de weinige 
XIV-eeuwsche burchten, welke Nederland resten, 
maar ongetwijfeld als het uitgebreidste Museum van 
schoone kunsten uit den bloeitijd der middeneeuwen 
en Brabantsche Renaissance, is het eene meerdere 
bekendheid overwaard. 

Ileeswijck behoort tot de oudste heerlijkheden van 
de Meijerij van 's-1 lertogenbosch. 

gestel, Oud-Herlaar, Dinther en Schijndel, was even 
oorlogzuchtig als machtig en was voortdurend met 
zijne naburen in strijd gewikkeld. Onder hem bereikte 
't kasteel het toppunt van bloei. Hij liet het volgens 
de nieuwste regelen van bouw- en versterkingskunst 
optrekken en inrichten. Zoo krachtig was dc tegen
stand , die de sterkte in dien tijd kon bieden, dat de 
Hertog van Gelder, die in 139S de dorpen Heeswijck 
en Dinther plat brandde, het te vergeefs belegerde. 

In een krijgstocht tegen de Bosschenaren delfde 
Hendrik 't onderspit. 

V ó ó r zijn sterven in 1428, stichtte hij op't kasteel 
eene kapel, gewijd aan verschillende heiligen. Zonder 
mannelijke nakomelingen zijnde, verviel het kasteel 
aan zijne dochter Johanna, en daarna aan haar neef 
Eustaats van Vertaign, Heer van Boxmeer, Moerges
tel en Spaubeek. 

Na diens overlijden in 1471), verkocht zijne zuster 
tien burcht met onderhoorigheden, in 1489, aan Joannes 
van Olthuigen (Cloethuyzen) in Beieren. 

Omstreeks 1500 is Cornelis van Bergen, Heer van 
Zevenbergen, eigenaar. Deze werd in I 509 opgevolgd 
door zijn zoon Maximiliaan, die het beheer aan zijn 
broer Leonardus overliet. Onder dezen weerstond het 
kasteel in 1513 een langdurig beleg der Gelderschen. 
Een andere broer van Maximiliaan verkocht Heeswyck, 

Nauw waren de woeste benden der Noormannen f in 1554, aan Johan Graaf van Oost-Friesland, die 
uit deze streken verdwenen, of een ridder, waar 
schijnlijk uit het huis van Kuijk, legde hier aan den 
oever der A a in de Xle eeuw, de eerste grondslagen 
voor eene versterkte plaats. Toen reeds beschreef 
men het kasteel als een fraai gebouw van duifsteen, 
omgeven door hooge wallen en diepe grachten. Zijn 
zoon Magnus was echter de eerste, die er zich voor 
goed vestigde, waarna ook weldra rond de sterkte 
vele hutten van lijfeigenen werden gebouwd. Om 
streeks 1160 schonk een der heeren, Almericus, vele 
zijner gronden aan de Norbertijnen der Abdij van 
Berne bij 1 leusden, die er een klooster op bouwden 
en broeders heenzonden, welke zich bezig hielden met 
het ontginnen tier woeste gronden in de buurt van 
Heeswijck. Steeds staat de geschiedenis van 1 leeswijck 
in nauw verband met die der nieuwe abdij, waar 

1573, door zijn zoon Maximiliaan werd opgevolgd, 
onder wien het in 1583, door Phillippus Graaf van 
llohenlohe bij verrassing werd genomen, en dus aan 
Fransche zijde kwam. 

In 1585 ondernam llohenlohe van hieruit een ver-
geefschen aanslag op Den Bosch en verliet na 't 
mislukken hi.-rv.iii ook 't kasti el. 

In 1601 en 1603 werd het door I'rins Maurits be-
legerd, en deze bracht het in den verwoesten toestand, 
die op dc teekening te zien is. 

Nadat in 1622 de opvolger van Maximiliaan, Graaf 
VVernard, kinderloos overleed, kwam 1 leeswijck in 't 
bezit van Johan Graaf van Serclaas de Tilly. Bij de 
belegering van den Bosch in 1629, door Fredcrik 
Hendrik, was het eerste werk van dezen zich van het 
kasteel te verzekeren, daar dit , hoe vernield ook, 

van 't oorspronkelijke gebouw in 't dorp te Heeswijck J steeds nog in staat scheen een geduchtcn weerstand 
nog beslaat 

In den loop tier tijden kwam het zelfs dikwijls tot 
botsingen tusschen de broeders en de heeren van 't 
kasteel, tengevolge van naijver of het betwisten van 
rechten en heerlijkheden 

De belangrijke collectie van de manuscripten en 
eldzame drukwerken in de archieven dezer abdij, 

te bieden. 
Na 1692 was er Jhr. Joost van Hedikhuyzen, die 

op 't kasteel Seldcmrathe te Middelrode woonde, 
drossaart, totdat het in 1619 door aankoop in han
den kwam van Mathias van Asperen. Bij den veld
tocht der Franschen naar Holland, in 1672 en 1673, 
lagen de legerbenden onder Turenne en (Jonde langen 

bevat vele kostbare zaken van groote waarde voor tijd in de velden van Ileeswijck. IIet kasteel viel ook 
de historie van dit deel van Noord-Brabant. 1 in hunne handen en 16 Juli 1672 teekende Lodewijk 

Het oorspronkelijke geslacht der stichters van , X I V er een verdrag met de Engelschen. 
Heeswijck schijnt omstreeks 1250 uitgestorven te zijn j In 1705 kwam Heeswijck aan'Jacob v. d. Hoeven 
met zekeren Dirk van Heeswijck, wiens dochter met en in 1739 aan Cornelis Speelman. 
Walraven van Benthem gehuwd was. 

Walraven bewoonde deze streken niet, maar stelde 
als plaatsvervanger Jan, I leer van Megen, onder wiens 
naam vele veranderingen aangebracht werden en schen
kingen geschiedden, waarvan de oorspronkelijke stuk
ken nog bestaan. 

In 't laatst der X l V e eeuw veroorzaakte geldgebrek 
nogal eens dat de heeren Van Benthem Heeswijck 
verpanden moesten en gedeeltelijk verkochten, totdat 
in 1386 een andere Walraven van Benthem de heer
lijkheid voorgoed verkocht aan Willem van der A a , 

In 1739 n a t ' Prins Ernst van Hannover hier zijn 
hoofdkwartier. In 1794 werd het door de Engelschen, 
onder Rolph Abercrombie, genomen, terwijl kort 
daarna de Franschen het vermeesterden. 

Generaal I'ichegru bestuurde van hier uit het bom
bardement van Den Bosch. 

Mr. I lelenus Marinus Speelman verkocht 't kasteel 
in 1835 met zijne rechten en heerlijkheden aan den 
vader der nu onlangs gestorven eigenaren, Baron van 
den Boogaerde ter Brugge. 

Van de oudste stichting is niet veel tot ons <re-
lleer van Nieuw-l Ierpen. Deze deed in 1388 het komen; de grondslagen van het tegenwoordige da 
geheel over aan Hendrik van der Leek. Deze. die 
bezitter was van de kasteelen van Hoogstraten, Moer-

tecren van 1388. De algemeene indeeling van het 
oude XlVe-eeuwsche kasteel kwam in vele punten 
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overeen met de messten der versterkte sloten uit 
dien tijd. 

Eene vergelijking met de uitstekende reconstructie 
van het slot Brederode, door Jhr. Mr Victor de Stuers, 
is zeer gemakkelijk. Het verschilt in zooverre met 
deze sterkte, dat de as der poort van het voorgebouw
en van het eigenlijke kasteel bij Brederode in één 
lijn liggen en hier rechthoekig op elkaar staan. 

( lok hier heeft men drie deelen, een buitenhof, een 
voorgebouw of neérhuizinge en 't kasteel; op 't buiten
hof had men de woningen der lijfeigenen en arbeiders, 
benevens de boerderijen en moestuinen. Een ophaal
brug over een betrekkelijk smalle gracht voerde naar 
't voorgebouw. Dit gebouw, dat de eerste aanvallen 
der belegeraars te weerstaan had, was schaars van 
ramen voorzien. In dit deel waren de woningen van 
portier cn wachters, de brouwerij en de stallen, allen 
uitzicht hebbende op een klein plein om met wagens 
te keeren. .Aan dat pleintje sloot zich een grootere 
ruimte aan, door een sterken met kanteelen en bastions 
voorzienen muur omringd. 

De oorspronkelijke ophaalbrug is verdwenen en 
vervangen door eene vaste. ()ok het voorgebouw is 
voorzien van allerlei Renaissance topgevels. 

Aan de rechterzijde der poort bevindt zich het 
eigenlijke kasteel. Na de verwoesting van 1603, werd 
er weinig aan hersteld tot het in handen kwam van 
Baron v. d. Boogaerde. Deze legde de grondslagen 
voor de uitgebreide collectie. welke men nu in de-
zalen van het kasteel kan bewonderen. 

De weinige studie, die destijds van onze voorvader
lijke voortbrengselen der bouwkunst werd gemaakt, 
was helaas van veel invloed op de restauratie, die hij 
liet verrichten, terwijl slechte steenen en veel ge
bruik van pleister niet den indruk teruggeven van 
een versterkt kasteel. 

Het zou te ver voeren om ook van de kunst
schatten, die dit kasteel bevat, een beschrijving te-
geven; spreker had voornamelijk deze mededeelingen 
gedaan ter opwekking tot de excursie. 

Een krachtig applaus was het bewijs dat de leden 
deze mededeelingen waardeerden. 

Het lid Freem gaf hierna als kunstbeschouwing de-
door hem ontworpen plannen voor eene E vangel isch-
Luthersche Kerk niet toebehooren, waarna deze 
laatste bijeenkomst werd gesloten met eene dank
betuiging aan den Voorzitter, die steeds met warmte 
de belangen der Afdeeling voorstaat en met woord 
en daad de vergaderingen tracht vruchtbaar te maken 
aan het doel. 

Aiiii-:i:i.ixi; AMSTF.IUIAM. 
Vergadering van Vrijdag 1 Aeei 18911. 

In deze huishoudelijke vergadering werden tot eandidaten voor 
de verkiezing vnn leden voor het Hoofdbestuur der Maatschappij 
gesteld: de heeren Kdunrd Cuypers en II. 1'. Berlage Nzn. te 
Amsterdam, .1. .Mutters Jr. te 'stiruvenhuge en J . J . Were te 
Nijmegen. 

De heer Jacob F. Klinkhamer en de Voorzitter van de Afdee
ling Amsterdam, de beer ('. 1!. Posthumus Mcyjea, verklaarden om 
verschillende redenen geen candidatuur tc kunnen aanvaarden. 

Vervolgens werd door een bekend Amstcrdtimsch rechtsgeleerde 
mededeeling gedaan van eene rechtskundige zaak betreffende 
gcniecnschnppelijke muren, die zeer de aandacht trok en tot 
belangrijke gedachtenwisseling aanleiding gaf. 

Dc Wilde, l'aul, Voilbricf en l.udwig do 

l . l ' . l l l sCl i r . VKltlT.NKIIN I TOT HKVORDEKIXti It Kit 
BOUWKUNST. 

Vergadering van Donderdag 3 0 Apt it 1896. 
Aan deze vergadering ging vooraf eeu kunstbeschouwing van 

het plaatwerk „Études de 1'Architecture Moderne en Allemagne", 
bestek cn teekeningen van het krankzinnigengesticht op „Ende
geest", en teekeningen van het Volkshadhuis te Leiden, benevens 
vun gipsutgietsels. 

Do Voorzitter opende de vergadering en bedankte onderschei

denlijk de heeren 
expos tie. ' 

lie notulen werden goedgekeurd, waarna het woord werd ge
geven aan den heer Jan de Quack, architect te 's-Oravenhage , 
die tot onderwerp had gekozen; „liet handteekeneu, de heraldiek, 
de polychromie en de beeldhouwkunst, in verband met het vor-
eeingingsleven iu de bouwkunst." 

Spreker begon met erop te wijzen, hoe ei tegenu *Ug bijna 
gezocht moet worden naar het individu. Het is bijna ten gronde 
gegaan in de massa, in bet bestuilecren van anderen in plaats 
van zichzelf. De enkele zelfstutnlige denkers noemt men tegen
woordig pedant. 

.Men kan zoo iets alleen dulden vnn hoog in beschaving boven 
anderen uitstekende mannen; zij ulleen mogen een „opinie" 
hebben. Waagt een jongere bet, zoo wordt hem toegevoegd: 
„Volg dien of dien meester na." Zoo doodt men lift individu. 
Treft hij ecu goeden docent, die de knust in ulgeineeuen vorm 
behandelt, niet eerbiediging van 's loerlings gevoelens, er zou 
misschien een denker, een artist meer zyn. Vooral in de bouw
kunst dient persoonlijkheid een eerste plaats in te nemen. In 
verband hiermede behandelde spr. achtereenvolgens bet hand
teekeneu, de heraldiek, de polychromie en de beeldhouwkunst. 

Immers, zij ziju de elementen der bouwkunst. Voorzeker ook 
heraldiek : zij o.'lende wel degelyk in de middeleeuwen en later 
invloed uit op de geveldecoratie. 

Spreker wees erop hoe het teokenen een eerste vereischte is 
om onze kunst te bereiken. .Met duidelijke, eenvoudige schetsen 
gaf spreker te aanschouwen hoe bet teekenen het eerste middel 
is geweest out zyn gedachten kenbaar te maken. Langen tijd 
stond hij stil bij ilc heraldiek. De heraldiek ontwikkelde zich iu 
den hlocilyd tier middeleeuwen tot een hooge kunst. De cm-

j blcmcu trokken ann door het stoute vormenspel, rijk gedragen 
door oen tegonstollcnden achtergrond, 't Was kleur op kleur, 
kleur op metaal, alles forsch, Hink, uitstekend decoratief en ten 
hoogste [dttoresk. 

Vanzelf kwam spr, toen tot de polychromie. Deze treedt in 
onze dagen meer op den voorgrond, nauw verbonden met de 
bouwkunst, waarvan zij deel uitmaakt. Zij kan een bouwwerk 
versieren en te niet doen; zoo de kleur hinderlijk is. wordt bet 
fraaiste werk afschuwelijk. Tot deze kunst is een hooge be-
schuviug noodig, zooals Michel Angelo bezat, toen liy de Six
tijns.-be kapel zóó beschilderde, dat Knfnël zijn minderheid moest 
bekennen. Ditzelfde is ook noodig voor de beeldhouwkunst, dit 
teekenen in de ruimte; welk een voorname plaats bekleedt deze 
kunst in de bouwkunst. Men kan zich bijna geen monumentaal 
gebouw deuken zonder baar. Zij geeft er de bezieling aan. 

De Michel Angelo's en Kafaëls. de Ijiicllinussen -n de Van 
( ampen's. ze bestauu niet meer. Hoe diep beseffen wy onze 
nietigheid, zoo zeide spreker. 

i Munr zoo wij onszelf betrachten, kunnen wij nog heelwat 
I presteeren. 

Het worde vooral den architect eeue behoefte kunst te verstaan 
1 en te beoefenen. Het ideaal: constructie en schoone vormen één 
1 iu de bouwkunst, worde ecu werkelijkheid en alle architecten 

norden: practici en artisten. Hiermede besloot spreker onder luid 
applaus deze interessaute causerie. 

A'adat de heer Verster nog eenige inlichtingen had erlangd, 
j betuigde de Voorzitter iu warme bewoordingen den spreker ziju 

dunk. Als nieuwe leden werden toegelaten do heeren X . D. Dee 
j eu l'ü. v. (I. Iley.len Az. 

.Medegedeeld werd, dat de vraag uit de bus betreffende de 
sehclpeiivisseherij de aandacht heelt getrokken vau autoriteiten 
op dit gebied. Hun antwoord zal afgewacht wordeu. 

De heeren Roem eu Splinter gaven bij monde van den eerste 
verslag omtrent pol\chroom-cement. 

Ingekomen was eeu schrijven van den beer C. Verster. waarin 
hij erop wees, dat gezonde eritiek op ingezonden kunst-indus-
trieele voorwerpen, enz, wensehclijk was. In beginsel werd hiertoe 
besloten, nadat dit punt eerst ernstig was besproken. 

De Voorzitter deelde het een en ander mede over oplegstukken 
op trappen, van hout-graniet, eiken en djatie-bout. in gebouwen 
waar de dektreden veel beloopen worden. De heer \ . d. Kamp 
raadde uan d.- prooi' te eeue 11 mei groetibarthont. 

In dc vrugenbus bevonden zich 2 vragen, die behandeld zullen 
worden. .Met 't oog op bet lato uur werd besloten nog eene 
vergadering uit te schrijven ter bespreking van de prijsvraag eu 
het lomeruitstapje. 

Niets meer aau de orde zijnde, sloot do Voorzitter deze leer
zame vergadering. (/-• D.) 

l i U I r !•: M , A N D S C H 1: I! E R I C H T E N . 
— De Weener bouwmeester Ladislaus von BogulawakI, de 

bouwmeester va» oen gedeelte vun liet Weener raadhui*, hooft 
/i.-li te S.ilzburg doodgeschoten. 

— Kr was vóór eenigen t(jil tc Antwerpen sprake om do Ver-
eenigiog voor de restauratie van monumentale gevels êêü te doen 
worden met de Antwerpsehe afdeel HIJ ; van „l'Art uppliquó iï Ui 
rue.'' Met is gebleken dat do/.e fusie afstuitte op jaloezie. Oudor 
presidium van don schilder Broermui heeft „V Art applique* n la 
ruo'1 eeu vergadering gehouden, waarin het plan met heftigheid 
Ja bestreden. Ken oogenblik schoen er toenadering te komen, maar 
di. gedachte aan lirussel — men weet hoe dr twee steden op 
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elkaar gebeten zijn — deed de twisten opnieuw ontvlammen, en 
een groote meerderheid heeft het voorstel der fusie verworpen, 

— Over den aankoop van Lord Leighton's huis bestaat in 
Engeland verschil van gevoelen, zoo als uit een paar ingezonden 
stukken in het dagblad de Times blijkt. In het eene stuk, door 
„een kunstenaar" onderteekend, wordt het plan afgekeurd cn naar 
de reden gevraagd, waarom het huis van Leighton wel en dat van 
andere kunstenaars niet zal worden aangekocht)' 

De andere inzender. "Walter Crane, is sterk voor het plan. 
.,Leighton was een buitengewoon begaafd man, een zeer kundig 
kunstenaar, die in zijn huis een volledige herinnering achterliet 
van zyn smaak en tal van voorbeelden van zijn gaven." 

— Te Brussel is de Engelsche schilder en atheho-teokenaar 
Aubrev-Benrdslev plotseling gestorven. Hij was nog heel jong, 
had in den aanvang zijner loopbaan met vele moeilijkheden te 
kaïnpen, maar had het nu juist wat beter en onat hankelijker 
gekregen. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
K>AMSTERDAM, Met het oog op don minder gunstigen toestand 
van de Maatschappij tot bevordering der Houwkunst en den wonsch 
van vele leden om dit lichuaru den vroegcren luister terug te 
geven, werd door tal van bouwkundigen met belangstelling uit
gezien naar do agenda voor do 7S-U" algemeene vergadering, die 
op Donderdag 28 Mei in het maatschappelijk gebouw zal ge
houden worden. Het programma der werkzaamheden is in het 
Bouwkundig Weekblad van 2 dezer opgenomen en het zal velen 
hebben teleurgesteld, dat de door het lïestuur voorgestelde wij
zigingen zich bepalen tot het brengen van meer verband tusschen 
de Maatschappij en bare afdeelingen: deze maatregelen, die in 
hoofdzaak aanbeveling verdienen , zullen echter spoedig blijken 
niet bij machte te zijn om den achteruitgang tegen te houden. 

Aan het i inde van de vergadering zal de heer J . H. de Kruijtl' 
een voordracht houden over „Ooetersche Tapijten", waartoe een 
uitgebreide tentoonstelling in de vergaderzaal wordt georganiseerd. 

— De afdeeling 's-Oravenhage van de .Maatschappij tot bevor
dering dor Bouwkunst heeft de heeren C. lï. Posthumus Mevjes 
en Kd. Cuypers te Amsterdam, .1. Mutters Jz te 's-(iravenliago 
en J . J. \\ evc te Nijmegen candidaat gesteld voor de keuzo 
van 4 leden vnn het Hoofdbestuur. De afdeeling Amsterdam 
stelde de heeren Kd. Cuypers en II. P. lïerlnge Nz. aldaar, .1. 
MutterM .1/.. te 's-Gravenhage en J. .1 Weve te Nijmegen, nadat 
do heeren K. Klinkhamer en C. B. Posthumus Moyjes verklaard 
hadden geene candidatuur te kunnen aanvaarden. 

RiHTKftiiAM. De Vereeniging vnn Brandspuitmeesters alhier heeft 
hot voornemen van 28 October tot en met !t November, in de zalen 
van het Algemeen Verkooplokaal aan het Oost vest plein, eene 
nationale tentoonstelling te houden van brandbluech-en reddings
middelen. 

De tentoonstelling wordt opengesteld voor alle binnenhiudsche 
fabrikanten. agenten. werklieden en particulieren. Van enkele 
takken van nijverheid worden ook bnitenlandsche producten of 
werktuigen, en wat in het belang van bluscb- en reddingsmid
delen hiermede in verband staat, op naam van binnenlandsehe 
agenten of commissionairs toegelaten. 

Voorwerpen, ter opluistering of reclame aangeboden, zullen bij 
beschikbare plaatsruimte worden geplaatst, doch blijven buiten 
bekroning. 

De bekroningen zullen bestaan uit: eereprijzen, alsmede diplo
ma's voor gouden, zilveren en bronzen medailles. 

— Aan deo prijskamp, in Juli II. onder de leden der Academie 
van beeldemie kunsten eu technische wetenschappen alhier uit
geschreven, werd door zeven personen deelgenomen, die elk eene 
schilderij, een landschap voorstellende, inzonden De jury, be
staande uit de hoeren J . van de Bande Makbuijzen, Th. de Hoek 
en W Maris, heeft uitspraak gedaan eu voorgesteld den prijs 
ditn utiI tc splitten en wegens do goede eigenschappen van beide 
schilderijen de helft toe te kennen aan den heer J . J . van der Voo 
te Vorden en de helft aan den heer A. van der Wissel to Rotter
dam voor hunne inzendingen, respectievelijk getiteld BKen Pogen*" 
en .Zomer". 

LI:KI W A U W \ . Met het oog op het buitengewoon groot getal 
aanvragen voor inzendingen op de nationale tentoonstelling van 
nijverheid, landbouw, veeteelt en tuinbouw, iu de maand Juli 
te houden, is door bet uitvoerend comité besloten, op bet terrein 

tusschen het Paleis van justitie en de Harmonie oen tweede 
hoofdgebouw op te richten, ter oppervlakte van «00 M>. Aau de 
westzijde van den llarmonie-tuiu komt bovendien een nevenge
bouw van ongeveer 300 M*. en eene van dubbele wanden voor
ziene loods alleen voor do afdeeling „zuivel", 

— wed. Staten van Friesland hebben aan het Citvoerend Comité 
.. r i n Juli a. s. te Leeuwarden te houden Tentoonstelling van 

uyverhejd ens«, een bedrag van / 500 toegezegd uit het onder 
hun beheer staand provinciaal tcntoonstellingsfonds, ter tege-
m o e t k o l n ' r i £ iu de kosten eener Dcensche af koclingsmachine], 
' a t e n t -Schon, voor de zuivelbereiding. 

SCHOONHOVEN. Het Gemeentebestuur ontving van den heer W . J , 
de Bordes to Amsterdam aanvraag voor eene concessie tot het 
exploiteoron van gasmotor-trammen op eeno lijn Gouda -Schoon
hoven, en van don heer Kupt.-iju. te Gouda, voor don aanleg 
eener waterleiding in deze gemeente. 

P E R S O N A L I A . 
Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is benoemd 

tot tjjdeL adjunct-ingenieur bij do zee- en oeverwerken in Zeeland 
de civiel-ingenieur Jhr. A. Holmberg. en zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter de heeren A. Stociidam te Delfzyl by den bouw 
van oen basaltmuur te Steenwjjk, A. Peters te N'ieuweuboom hjj 
hot bagger work in den bencdenmond van het Spui op de Meningen, 
en A. Bunderhond Lz. te West-Kapelle bjj de uitvoering van krib-
en haggerwerktn op de Nieuwe Merwede.. 

— De Gemeenteraad van Wageningon benoemde tot directeur 
der gemeente-gasfabriek den heer II, Lenderink. directeur dor gas
fabriek te Woerden, met ti van de IS stommen. Met den benoemde 
waren de heeren Van Erp Taalman Kip te Utrecht, en W. Nior-
mover te 's-Gravenhage, op do voordracht geplaatst. 

— Benoemd tot opzichter bjj de gasfabriek en waterleiding dor 
gemeente Zutfen do beer 11. Kempkeus. thans opzichter bjj de 
gasfabriek te Leeuwarden. 

— litj do exploitatie der Staatsspoorwegen op Java is benoemd 
tot onderopzichter dor werkplaatsen D. C. do Paauw, tijdelijk die 
betrekking bekloedende. 

— Aan den heer J . P. Iluehshorn, adspirant-adjunet-ingenieur 
bij de Staatsspoorwegen te L'trecht, is op verzoek eervol ontslag 
verleend. 

— Do hoor W. P. Visser, teekenaar bij 'le Maatschappij tot 
Kxploitatie van Staatsspoorwegen, wordt met 1 Juni overgeplaatst 
van het hureau van den ingenieur der tractie te Tilburg naar 
dc centrale werkplaats te Zwolle. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— T e e k e n a a r , grondig hekend met detaillecriug eu con

structie, speciaal in hot meubelvak. Adres lett. M. II. P , Algem. 
Adv.-bur, Nijgh & van Ditmar, Rotterdam. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r , om direct iu dienst tc treden. 
Salaris f'tiQ per maand. Adres lett. A , boekh. II. L. Smit, Hengelo. 

— B o u w k u n d i g t eekenaa r bij oen architect-aannemer, 
om mode als uitvoerder werkzaam te wezen. Adres let t .CE 727, 
Nieuws v. d. Dag, Amsterdam. 

— B o u w k u n d i g t c e k e n a a r , togen Hink salaris. Adres lett, 
\V M 4'J2, Nieuws v. </, Dag, Amsterdam. 

— T e e k e n a a r voor het verrichten van opmetingen en het 
maken van teekeningen voor een tramaanleg. Adres, met volled. 
inform, lett. H 614, Haasenstein tfc Vogler, Amsterdam, 

— B e k w a a m o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , P. G. Adres lett. 
A2 Bureau van dit blad (air advert.) 

W e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r met practische ervaring' 
als chef technisch bureau en personeel. Adres, met opgave van 
verlangd salaris enz., lett. M. II. T. Adv. bur. Nijgh A vau 
Ditmar. Rotterdam. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g e voor den tyd van vijf maanden, 
goed kunnende detailloeren. Adres lett. B. S. Bureuu van dit blad 
[zie advert.) 

— O p z i c h t e r * t e e k e n a a r , bekend met grond- en heiwerken 
Salaris f20 por week. Adres lett. II. P., bookh. C. van Wioringen 
Jr., Alh-n a/d. Rijn-

ADYERTENTIEN. 
STOOMTIMMER-

H0UTW0L-FABRIEK 
D I J K E R M A N i B O M Z E R D , Breda 

SPECIALITEIT in verplaatxl .are 
H o u t e n woonhuizen . Direct 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 N . 

C. A. HUIJGEN, civ.-ingenieur. 
ROTTERDAM, Stations wet? 59. 

Vertegenwoordiger van het KlttMUVWBRK M4tSEHSV.4l'TERlV 
te K A I S E R S L A U T E R N . 

I.nehtverver.ehine, centrale ver warm Ins door middel van warme lm'Ut, «toom 
sf warm water; locale verwarming door middel van gas- en van vulkachels. 

Badinrichtingen, etaoavkook- en stooni-waschiurichtlncen, deainfeetla-
•ven, waterleiding. 

Getuigschriften van een groot aantal inrichtingen, zoowel ia het buitenland al* mem 
land, .taan ten dienste. 

Projecten worden gratia poloverd. 
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G E V R A A G D : 
b e k w a a m 

O p z i c h t e r - T e e k e n a a r , 
P. G. Brieven onder letter A2, Bureau 
dezer courant. 

OPZICHTER. 
egevraagei voor den tijd van 

vijf' m a a n d e n een 

goed kunnende d é t a i l l e e r e n . 
Brieven franco letter B. S . , Bureau 

van dit Wad. 

G Maatschappij 

tegen 1)1 (lfl(Lchade 

D e yan 1845. 

's-Gravenhage, Nobelütraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

F A B R I E K VAST M A C H I N A L E 

IJZ.IMd 
Huizen, 

Giès 

Hoüandache 

K A N N E N B U I Z E N 
Schoorsteen putten 

Pr ivaat t rechters , 
VUURVASTE STEENKN 

B r u n s w i j k H a n o v e r s c h e C e m e n t w a r e n F a b r i e k e n . 

SPECIALE VERVAABDIGING van b r a n d v r i j e C E M E N T D E E L E N 
en W A N D E N voor v loeren , gewelven , t n n i » c l i e n n i n r e n enz. enz. 

Over 150.000 M 2 . alleen in Dusseldorf geleverd. Prospectus en inlichtingen 
te verkrijgen bij den A g e n t voor N e d e r l a n d 

IS. WILLKMN Jr.. Amsterdam, Damrak 82. 

B E C K E R & 6 U D D I N G H . 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - H O E K Ï I E E T -
KN ASIIKKt: 

I N S T R U M E N T E N . 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN , 
LANDMETERS, TEEK KN A ARS. »» . 

( •ecmai l leerde 

JPe i 1 • o li *». 1 e n. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

Lichtdrukpapier I1 Kwaliteit. 
MEGATIV: blauw, witte lijnen, 

Prijs per rol van 10 meter op 100 c.M. fl. 4.00 
en per rol van 10 meter op 75 cM, fl. 2.75. 

P a u s p a p i e r N O N P L U S U L T R A 
Prijs per rol van 10 meter op 100 c.M. fl. 3.00, 

f r a n c o t e n e n R e m b o u r s door h e t g e h e e l e Rijk, 

Door verschillende H.H. Arch it eer en onderzocht en in 
gebruik genomen. Heter toorten bestaan niet. 

G E B r s . K L O M P É , 

A r n h e m . D e v e n t e r . 
M O N S T E R S IH' .TA 11 

P A P I E R en L I N N E N 

Rietplanken. 
ISOLEERSTEEHER 
Fluaten, 

teren verweering van alle S T E E N -
N ' " > l t T E N en H O R T E L S . 

en T E E K E N P A P I E R E N . C A E O , l ' E E R -
op a a n v r a g e f r a n c o en g r a t i » . 

¥. H I M IIT Kil. 
Bil<le,<liJH*tr..„l V o . M . 

AMSTERDAM. 
Inrichting voor aanleg van Klertrlarkt 

verlichting. Fabriek van l.l'CIITIHtl'K 
I)EUK<>l'i:XERS,Kl,ECTKlSCIIKSfllKI, 
LEN, TELEPHOON8, BLIKSËMAFLEI 
DER8 en SPREEKBUIZEN 

Wettelijk iew|i*(a««r«l tabriektoierk 
'X'elegrnin-A.lreM: 

„VANK" ..ATI.AMWORKH' 
AMSTERDAM. 

A N T I - S T O N E 
(lor pur i ry lng water it is most useful, and there la 
nothing that so completely prevents and dissolves l n r r n -
Mtatlon in Steam Boilers.) 

Het zekerste middel ter v e r b e t e r i n g van 
het voedingwater voor stoomketels en ter voor
k o m i n g en ter l o H i u a k i n g van kete l s teea . 
dientengevolge de allergrootste 

E o l e n b e s p a r i n g . 
Op aanvrage, toezending van prospectus en prijsopgave. 

Voor enkele hoofd- en fabrieks-districtidaatscn treden 
wij gaarne in relatie met IIII. Magazijnliouders in Machine
kamerbehoeften of kunnen nog tegen b o o g e p r^vis.ie 
act ieve en goed gein trod u c e e r d e AUENI hN 
worden aangesteld. 

INDISCHE HOUTSOORTEN. 
NederlandNch I ndiNclie Hontaoorten , geschikt voor waterbouwwerken 

en scheepsbouw, spoorwegwagons, blokken ter bestrating etc. — Proeven itaan 
op aanvrage ten dienste. 

Nadere inlichtingen veretrekt H E T T E C H N I S C H H U R E A U 
V i Duinstraat 103. 's-Gravenhage-A. Ph. v. d Ploeg, Gif.-bgnieix. 
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Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g ilc ii S4(»n H o i 

l*!Mï. des namiddags ten X ure (locale 
tijd), aan het Centrnalburcau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park le Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 709. 
H e t m a k e n van eene 1M It-

IIKI.K H U H T K I t S 
H O \ I S ( i met eenige 
d iverse w e r k e n op liet 
s ta t ion Uiirsnelets. 

B e g r o o t i n g / 1999.—. 
De besteding geschiedt volgens ij 44 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den Tden Mei 

1896 ter lezing aan het Centraalhureau I 
in het Moreelse Park en aan het bu
reau van den Heer Sectie-Ingenieur H . 
E . B E U X K E te Utrechten 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 
Centraalhureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den I8n Mei 1896, ten 11) ure 30 
voormiddag i West, Europccscht tijd). 

U T B E C H T , den 4den Mei 18116. 

AAIBESTEDUft. 
BURGEMEESTER en WETHOU

DERS der Gemeente ARNHEM, zullen 
W o e n s d a g 13 v|, . i i H t M i . ' 8 voor
middags Xl'/« uur, in het openbaar, 
ten Gemeentehuize aanbesteden: 

BESTEK Mo. 17. 
H e t l everen v a n OO.OOO s tuks 

• ItO \ Hit I t ' K M . 

Inlichtingen : alle werkdagen, tot den 
dag vóór de aanbesteding van 10—12 
uur aan bet bureau Gemeentewerken 
in de Kaclestraai: Bestek met gezegeld 
inschrijvingsbiljet ij f 0 . . » 0 verkrijg
baar aan het bureau Gemeentewerken 
ten Gemeentehuize. 

AAIBESTEDUGr. 

AANBESTEDING. 
HET BESTUUR der Waterkeering 

van den Calamiteuzen Oitrtl-Herr-
lanelpoltler zul op 

Woensdag deo 3 Juni 1896, 
des voormiddags te II u r e n . in het 
Gemeentehuis te WILHELM INA-
DO lil', onder nadere goedkeuring, 

aanbesteden: 
liet verbeteren en onder

honden der W a t e r k e e -
rende w e r k e n a a n gemei-
den p o l d e r , over den 
dienst 1896/1897. 

De besteding geschiedt volgers § 1 
der A. Ii. 

Het bestek ligt ter lezing bij J . VAN 
DI.IKE te Wilhelminadorp en is tegen 
betaling van 30 cent van al' 16 Mei 
a. s. verkrijgbaar bij den Secretaris-
Ontvanger. 

Aanwijzing der werken op Dinsdag 
den 20 en Zaterdag den '•>(> Mei a. s., 
telkens van 1 0 tot 12 uren. 

Samenkomst bij het Poldermagazijn. 
Buitendien geschiedt geen aanwijzing. 
WII.UKI.MIXADOKI', 5 Mei 1896. 

liet Hestuur voornoemd, 
II. A. DANKEN, Voorzitter. 
C. SNIJDER, Secretaris-Ontvanger. 

Door den lieer I I . P . J V . H A L -
I J E R T S M A , Hoofdingenieur der Til-
burgsehe Waterleiding, z»l namens ile 
lieeren Tn A . v. o. BROEK A G. 
W. v. B A R N K V E I . L » K.OOY Jit. op 
W o e n s d a g 13 M e l a. «. , '„ nam. 
teu 1 ure in net Zuiii-HoLi.ANiiscu 
K O F U K U U I S te 's-Gravenhage iu het 
openbaar wonien aanbesteed: 

B E S T E K No 3. 
H e t B O U W E N van den 

H A T H K T O K K S onder 
b i j l e v e r i n g der benoodig-
de m a t e r i a l e n , met uit-
/ u n d e r ing van de gegoten 
•j/.ereu bu i s l e id ingen eu 
liet reservoir . 

Het bestek met teekening is ver
krijgbaar tegen f aau het bureau 
vau den Hoofdingenieur voornoemd. 
Van Spegkstruut ,5 ie 's-Gravenhage, 
alwaar dagelijks voorm. 1 0 - 1 2 ure 
inlichtingen zijn ie bekomen. 

Aanwijzing zal geschieden op Maan
dag 11 Mei a. s. voorin, teu ll'/ture 
op liet bouwterrein van den watertoren 
aan den Bredascheii straatweg legen-
OVer du school der Missionarissen. 

T E K O O F 
j mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van Gravenhage, 
ongeveer 45 ,090 r.\. B O U W -
«•iKO.M» geheel ol gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend H I ' I T E K -
V B B B L I J V . Il.t B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
ol' Pensionaat, is ook afzonderlijk T i l 
III I K met een gedeelte van den 

: TUIN. 
Door de ligging van het terrein aan 

goed vaarwater, is de grontl o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's Gravenhage. 

15 ! 

AANBESTEDING. 
HET BESTUUR der Wnterkeering 

van de calamitcuze MËargarelha-, 
Kleine Hnimaena- en Ken-
elragtltaleterm zal op Z a t e r d a g 
SJ3 M e i l * » ö , namiddag 2 uren, in 
het Gemeentehuis te ZAAMSLAG, 
in het openbaar, bij enkele inschrijving, 
onder nadere goedkeuring van Gedepu
teerde Staten van Zeeland, 

aanbesteden: 
het h e r s t e l , de v e r n i e u w i n g 

en liet o n d e r h o u d tot 311 
A p r i l 1*97 van de A a r d e - , 
K r a m - , Rijs - en Steen-
g l o o i l n g w e r k e n a a n de 
w a t e r k e e r i n g v a n boven
genoemde en I a m i t e u ze 
F o l d e r s . 
K a n i i u g f 9 3 7 7 . - . 

liet bestek ligt ter lezing in het 
dijkshuis aan den Margarethapolder en 
ten kantore van den Secretaris-Ont
vanger. Afdrukken van hel bestek zijn, 
van 8 dezer maand af, bij dien ambte
naar verkrijgbaar, tegen dadelijke be
taling der kosten ad ƒ 0.75. of, bij 
franco toezending, ad /"0 .7S , per 
exemplaar. 

Aanwijzing op Zaterdagen Irinsdag, 
aan de besteding voorafgaande, telkens 
des voormiddags van 10 tot 12 uur, 
in het dijkthuis aan den Margaretha-
polder. Buitendien heeft geeue aan
wijzing plaais. 

Z A A N S L A G , 5 Mei 1896. 

JAN S C H K E L E , Voorzitter. 
P . J. WOKTMAN, W'i. Secretaris-

Ontvanger. 

AANBESTEDING. 
üp V r i j d a g den 54* M e i l*SM», 

zal door bel bestuur der .tin r lit re-
ntivlilinn te Al/en a\d. Rijn des 
middags tc 15* uren lil een der zalen 
van die Stichting worden a a n b e 
s t e e d : 

Het bouwen van een Nieuw 
N O K I I K K I I I IS, met be
neden- en bovenzalen en 
verder d a a r b i j k o m e n d e 
w e r k e n . 

De Aanwijzing zal plaais hebben op 
Woensdag den 20 Mei 1896, des mid
dags Ie 12 uren op het bouwterrein 
achter „Rijnstroom". 

Bestek en Teekening zijn op franco 
aanvragen ad ƒ' SJ.OO per stel ver
krijgbaar bij ileuArohiteetJ. H E N GE
VELD & ZUON ie Alfcn, bij wieu 
ook verdere inlichtingen te bekomen 
zijn. 

H. N. ANDRIESEN, 
Kunst smid , R O T T E R D A M 
.Maakt op aanvrage ontworpen van allo 
soorten KiinMtNineeilwerkeii, nis Hek
werken, NlerankerM. Iteurpnneelen, 
l l a lkon l i ekken , Keelameburtleii enz. 

Ter drukkery .Het Vaderland". 

U W M M M k 

REDACTEUR: F.W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van-Bylandtstraat 116, 's-Gravenhage. 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . 
voor België, bij vooruitbetaling 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indit' en Transvaal, bij vooruitlietaling. 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling 
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ADVERTENTIÖN per regel f 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor l id bewiisnommer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

B E R I C H T . 

Ten gerieve van heeren geabonneerden, die bij 
het bouw- of fabriekswezen eene betrekking zoeken, 
zullen wij, te beginnen met het eerstvolgend nommer, 
in het vervolg eene rubriek „Dienstaanbiedingen" 
opnemen. Geabonneerden hebben in deze rubriek 
tweemaal per jaar recht op twee achtereenvolgende 
kosteloose plaatsingen hunner aanbiedingen, die be
knopt van inhoud moeten zijn. De Administratie 
belast zich met de toezending der eventueel inko
mende brieven. 

D E K U N S T N I J V E R H E I D . 

Het boekje, onder dezen titel bij den uitgever 
P. Gouda Quint door den heer A . W . Weissman 
in het licht gezonden, heeft, door de bestrijding die 
het van zekere zijde ondervond, een bekendheid ver
kregen, die zeker noch door den uitgever, noch door 
den schrijver verwacht is. 

Dat de bestrijding meer den persoon van den schrijver 
dan zijn werkje gold, zal velen helder geworden zijn; 
het heeft daarom misschien zijn nut, iets omtrent 
het boekje zelf mede te deelen. 

Op het eerste gezicht schijnt het vreemd, dat een 
boek van het Vlaamsch in het Nederlandsch wordt 
overgebracht en wij willen wel erkennen, dat ook wij 
daarover eenigszins verbaasd waren. Het scheen ons 
echter, alvorens den bewerker daarover a faire te 
nemen, gewenscht, de Vlaamsche uitgave met de 
Nederlandsche te vergelijken. Wij hebben ons daarom 
het boekje van de heeren Blockhuys en Gervais, dat 
in 1892 te Antwerpen verschenen is, aangeschaft. 

Wij moeten eerlijk bekennen, dat wij van het be
staan van dit werk volkomen onkundig waren. Het 
is waar, de Nederlandsche en Vlaamsche uitgevers 

en letterkundigen hebben al het mogelijke gedaan 
om dc boeken over en weer in beide landen bekend 
te maken, te verspreiden en te doen koopen, maar 
veel succes hebben zij bij die pogingen niet onder
vonden. Het schijnt, dat Noord- en Zuid-Nederland 
geestelijk en stoffelijk te zeer verschillen, dan dat 
het eene volk smaak zou kunnen vinden in de gees-
tesvoortbrengselen van het andere. Alleen Conscience 
en Van Beers, Virginie l.oveling en enkele anderen 
worden in Nederland gelezen, terwijl Cremer en Hil-
debrand in Vlaanderen populair geworden zijn, doch 
het meerendeel der wederzijdsche uitgaven gaat in 
beide landen over de grenzen onopgemerkt voorbij. 

Wij willen wel erkennen, dat het Vlaamsche boekje 
ons niet is medegevallen. Het gedeelte tot en met 
pag. X V wordt ingenomen door een zeer wijdloopig 
verhaal van de totstandkoming van het werk. Wat 
op pag. 1—22 gezegd wordt, is hier en daar zoo 
naïef", dat men Vlaming moet zijn, om het te kunnen 
genieten. Dan wordt van pag. 2 3 - 3 2 uitgeweid over 
het nut der teekenkunst, dat blijkbaar in België veel 
minder wordt ingezien dan bij ons, terwijl van pag. 
33—37 een „overzicht der bouwkunst" werd opge
nomen. Dit overzicht is even onnauwkeurig als opper
vlakkig; zoo worden b.v. aan een zoo belangrijk 
tijdvak als dat der Renaissance slechts 20 regels gewijd, 
waarvan 10 niets zijn dan een opsomming van enkele 
namen van kunstenaars, veelal nog verkeerd gespeld. 
Zeker zal geen der ambachtslieden, tot wie het 
Vlaamsche werk zich in de eerste plaats richt, zich 
ook maar het geringste denkbeeld kunnen vormen 
van den Oud-Christelijken bouwtrant, die in 13 regels 
behandeld wordt. 

Ü p pag. 78—89 wordt een overzicht gegeven van 
de orden, dat, zou het eenige waarde hebben, veel 
duidelijker diende te zijn. 

Over het algemeen kan men zeggen, dat aan het 
Vlaamsche werkje elk systeem ontbreekt, en dat het 
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een wonderlijk mengsel is van naïevetcit cn bombast. 
Dc taal, waarin het is geschreven, vergemakkelijkt 
de lezing niet, want het schijnt, dat de schrijvers 
gewoon zijn, in het Fransch te denken en dan pas 
hun zinnen zoo letterlijk mogelijk in het Vlaamsen 
te vertalen. Deze eigenaardigheid , die bij de meeste 
Vlaamsehe boeken wordt aangetroffen, is het welke 
ze voor den Noord-Nederlander slecht leesbaar maakt. 

Wie de Xonrd-Nederlandschc met de Zuid-Neder-
landsche uitgave vergelijkt, ziet eerst, hoe de bewerker 
zijn taak heeft opgevat. Voor alles is het blijkbaar 
zijn streven geweest, om zooveel mogelijk systeem 
aan te brengen en de harmonie tusschen de onder
deden, waarom de Vlaamsehe schrijvers zich volstrekt 
niet bekommerd hebben, te herstellen. 

liet lange verhaal, waarmede de Vlaamsehe uitgave 
begint, is waarschijnlijk daarom achterwege gelaten 
en vervangen door een korte voorrede, waarin de 
bewerker liet standpunt aanwijst, waarop hij zich ge
plaatst heeft. Wij ontleenen daaraan het volgende: 

„Ofschoon in het Vlaamsch geschreven en dus ook 
voor Noord-Nederlanders leesbaar, zou dit boek, hoe 
verdienstelijk overigens, den lezers hier-te-lande vreemd 
schijnen, omdat het natuurlijk met het oog op de 
Belgische toestanden, die in zoovele opzichten van 
de onze verschillen, werd samengesteld. Een bewer
king, die rekening hield met de kunstnijverheid van 
ons vaderland, scheen daarom niet overbodig. Zij 
gaf levens gelegenheid, om liet oorspronkelijke werk 
hier en daar te herzien cn uit te breiden. Richt het 
Vlaamsehe boek zieli uitsluitend tot de ambachtslieden, 
de wensch van den uitgever, om het ook voor ruimer 
kring geschikt te maken, eischte, zou er aan voldaan 
worden, verscheidene wijzigingen. Nu eenmaal een 
uiteenzetting van de grondbeginselen der bouwkunst 
in het Vlaamsehe werk gegeven werd, diende deze, 
bij alle beknoptheid, toch zoo volledig en duidelijk 
mogelijk gemaakt te worden, om voor Nederlandsche 
lezers waarde te hebben. De behandeling der orden, 
die bij ons gelukkig meer en meer als iets geheel 
verouderds beschouwd wordt, maar die in het nog 
altijd classicistische België zeer op den voorgrond 
treedt, is in de bewerking weggelaten, omdat zij, in 
een botkje als dit, kwalijk op haar plaats kan geacht 
worden. liet is begrijpelijk, dat de schrijvers, waar 
zij het volgen van een bepaalden stijl van het ver
ledcne aanprijzen, den Vlaamschen stijl als voorbeeld 
kozen; maar ook hierin heeft de bewerker hen niet 
gevolgd, omdat hij, onder erkenning van de groote 
waarde, die de bestudeering van de oude stijlen in 
het algemeen ook voor hedendaagsche beoefenaars 
der kunstnijverheid bezit, gemeend heeft, te dien op
zichte geen voorkeur te moeten loonen. Van de illu
straties hetft hij dan ook slechts die gebruikt, welke 
op werken van het verledcne betrekking hebben; 
alle afbeeldingen van hedendaagsche werken achtte 
hij in een boekje als dit misplaatst". 

Tot zoover de voorrede. Een vergelijking van de 
Vlaamsehe met de Nederlandsche uitgave doet zien, 
dat de bewerker nog heel wat meer heeft gedaan, 
dan hij hier zegt. Slechts betrekkelijk zelden vindt 
men plaatsen uit de eene editie in de andere terug; 
er is zoo weinig van het oorspronkelijke overgebleven, 
dat de naam van de Vlaan-che schrijvers eigenlijk 
beter van den titel ware weggebleven. Treft men in 
de inleiding en het daarop volgend hoofdstuk nog 
enkele zinnen van het oorspronkelijke aan, reeds bij 
het derde hoofdstuk, dat de geschiedenis der bouw
kunst behandelt, gaat de bewerker geheel zijn eigen 
weg en geeft hij in een zestigtal bladzijden een over

zicht van die geschiedenis, dat beknopt en toch in 
hooge mate duidelijk is, vooral daar het door talrijke 
illustratiën wordt toegelicht. 

In het vierde hoofdstuk, dat de grondbeginselen 
der versiering tot onderwerp heeft, nam de bewerker 
het bruikbare uit de Vlaamsehe editie over, doch hij 
wist vooral daar het systeem aan te brengen, dat in 
het origineel zoo gemist wordt. De Belgische schrijvers 
springen van den hak op den tak, en maken het daarom 
dikwijls moeilijk, hun bedoelingen te doen gissen. 
De Nederlandsche bewerker echter beschikt over een 
zeer helderen stijl, en daardoor is het hem gelukt, 
niet slechts uit den Vlaamschen bajerd een welge
ordend geheel te voorschijn te doen komen, doch 
laat dit hoofdstuk zich ook aangenaam lezen. 

Het snoeimes werd vooral hier gebruikt; voor het 
weggelatene is echter ruimschoots vergoeding gegeven 
en wij gelooven niet, dat er in onze taal een zoo 
korte en duidelijke uiteenzetting van de regelen, bij 
de versieringskunst in acht te nemen, gevonden wordt. 
De talrijke illustratiën zijn hier van veel waarde voor 
den lezer. Ook zelfs hij, die volstrekt geen voorstu
diën kon maken, zal na de lezing van dit hoofdstuk 
zich een helder begrip van de eischen, waaraan een 
goede versiering moet voldoen, kunnen vormen. 

De hoofdstukken, die dan volgen, behandelen de-
pottenbakkerij, de meubelmakerij, het tapijtwerk, het 
"oud- en zilversmidswerk, de metaalbewerking, de 
glasbewerking en de steenhouwerij, benevens de gips-
bewerking, terwijl het boek met een slotwoord eindigt. 

Hier heelt de bewerker zich in zooverre aan het 
origineel gehouden, als hij geene andere takken van 
kunstnijverheid bespreekt, dan ook daar een plaats 
vonden. Uitbreiding ware hier wellicht gewenscht ge
weest want er zijn thans veel meer takken van 
kunstnijverheid, die weer opleven, dan de opgenoemde. 
Vermoedelijk heeft het hem gesteld bestek den be
werker tot deze üeperking gedwongen. 

Met groote vrijheid zijn echter de kunstnijverheids-
vakken, die een plaats vonden, behandeld. Het aan
prijzen van een bepaalden stijl wordt zorgvuldig ver
meden, terwijl de Vlaamsehe schrijvers niet moede 
worden, den Vlaamschen stijl, waar zij dit kunnen, 
als de eenige ware voor te stellen. 

De goede beginselen, voor ieder kunstnijverheids-
vak "eldend, worden uit een beschouwing der beste 
werken van voorheen afgeleid; op afdwalingen wordt 

j gewezen, en telkens hernaald, hoe navolging van het 
<reen geweest is, geen kunst genoemd kan worden. 
Een voorbeeld moge hier volgen. „ D e hedendaagsche 
meubelmakerij — zegt de bewerker — heeft zich, althans 
in technisch opzicht, weer weten te verheffen uit het 
verval, waarin zij in de eerste helft onzer eeuw was 
geraakt. Ais kunsthandwerk staat zij evenwel nog zeer 
laag, omdat ZIJ niets beter weet te doen, dan voort
brengselen uit de meest verschillende stijlperioden zoo 
getrouw mogelijk te kopiëeren. Dit moet anders wor
den , zoodra de begaaldc teekenaars onzer dagen, die 
met zooveel ijver naar wat oorspronkelijks streven, 
hun aandacht ook gaan wijden aan de meubelmakerij, 
die nu moet putten uit de modelboeken, die niets 
dan afbeeldingen van werken uit vroegere tijden be
vatten " 

WIJ zouden gaarne nog andere aanhalingen doen, 
doch dit zou ons te ver voeren. Wij lazen met be
langstelling de aanhalingen uit het gedicht van Van 
Lennep, in het origineel voorkomende en ook door 
den bewerker, althans ten deele overgenomen. De 
dichterlijke waarde van dit vers moge misschien, 
vooral in het oog van den hedendaagschen beoor-
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deelaar, gering schijnen, wij werden toch getroffen 
door de juiste kunstregelen, die daar omschreven 
worden. De heeren Blockhuys en Gervais kennen 
hun Van Lennep blijkbaar beter, dan de meeste 
Noord-Nederlanders. Het ware gewenscht geweest, 
indien zij hadden aangegeven, waar het gedicht in 
zijn geheel kan gevonden worden. Is het een fragment 
van een grooter geheel, of heeft het, op zichzelf een 
titel ? Velen zullen, met ons, dit gaarne willen weten. 

Wij kunnen de lezing van de Nederlandsche be
werking van „de Kunstnijverheid" aan ieder beschaafd 
mensch aanbevelen. Het oordeel, door het orgaan 
der Maatschappij van Nijverheid onlangs over het 
boekje uitgesproken, schijnt ons juist toe. Onder an
deren wordt daar gezegd: „ D e groote rijkdom van 
stof is, dank zij een bondigen, soberen en toch on
derhoudenden, maar bovenal duidelijken stijl, zoo 
oordeelkundig verwerkt, dat het werk zich aanbeveelt 
als een model handboek, zoowel voor de beoefenaars 
der kunstambachten als voor het groote publiek, dat 
naar een leiddraad verlangt tot ontwikkeling van zijn 
kunstsmaak. Vooral in onze dagen van opgewekte 
belangstelling in de kunstnijverheid, nu men wel veel 
leest en hoort voordragen, maar meest broksgewijs 
of oppervlakkig en zonder samenhang, is een der
gelijk handboek een uitmuntende grondslag, waarop 
men kan voortbouwen. Ons dunkt, dat na lezing van 
des heeren Weissman's degelijk overzicht, bij velen 
de lust zal wakker worden om meer uitvoerige werken 
over de verschillende onderdeden der bouwkunst of 
versieringskunst te raadplegen " 

De hatelijke aanvallen, waaraan de bewerker heeft 
bloot gestaan zullen, hopen wij, hem niet afschrikken 
om zijn aandacht bij voortduring aan onze kunstnij
verheid te wijden. Er is hier een zoo goed als on
ontgonnen veld te bearbeiden, want behalve het boekje 
van Dr. Bruno Bucher, waarvan een Nederlandsche 
vertaling verscheen, is ons geen werk bekend, dat 
op populaire wijze over de kunstnijverheid voor Ne
derlanders het noodige licht ontsteekt. 

Nu kan men wel werken, in den vreemde uitge
komen, raadplegen, maar die houden zich meestal 
slechts terloops bezig met de Nederlandsche kunst
nijverheid, die natuurlijk voor lezers hier-te-lande van 
het grootste belang is. Kn voor de eigenlijke hand
werkslieden, die de vreemde talen niet machtig zijn, 
behoorde al lang gezorgd te wezen. Het is te hopen, 
dat zij zich het werkje van den heer Weissman zullen 
aanschaffen. De lezing zal hen niet berouwen, doch 
ongetwijfeld veel nut brengen. 

H E T B U I T E N H U I S . 
Er bestaat voor den architect geen meer geliefkoosd 

onderwerp om zijne ideeën te uiten, dan het project 
voor eene groote of kleine landelijke woning. Daar
van toch kan men in den vollen zin des woords een 
werkelijk tehuis maken. 

De beperkingen voor eene stadswoning zijn hierbij 
onbekend en men heeft vrij spel om te voldoen aan 
zijn opwellingen of de wenschen van den eigenaar; deze 
kan, als hij wil zijne ellebogen, bij wijze van spreken, 
vrij uitsteken, zonder zijn buurman te hinderen, en 
hij mag zijn blikken overal heenrichten zonder gevaar 
te loopen daardoor in de rechten te treden van anderen. 
Een ligging op het noorden, waartoe minstens een 
zijde van de helft der straten in een stad veroordeeld 
is, kan steeds vermeden worden. 

Bij de landelijke woning wordt uitzicht in 't alge
meen beschouwd als een zaak van overwegend belang, 
vooral door dc huisvrouw; heeft men het mooiste 

uitzicht op het noord-westen, terwijl de woonkamer bij 
voorkeur behoort te liggen op het zuid-westen, dan 
wordt het moeilijk beide eischen te bevredigen. In 
de meeste gevallen echter kan men tot een goede 
oplossing komen, wanneer men gebruik maakt van 
een half zeshoekigen erker. Kan dit echter om de een 
of andere reden niet geschieden, dan blijft het uitzicht 
helaas het belangrijkste van de twee. 

Helaas! want een wandeling om het huis zal ons 
steeds het uitzicht geven wat wij verlangen en hiervan 
kunnen wij in elk seizoen genieten, maar we kunnen 
niet midden in den winter buiten gaan zitten om ons te 
koesteren in de gezondheidbrengende stralen der zon. 
Moet dus de kamer voor het uitzicht op het noorden 
liggen, laten we dan door uit- of inbouw zulk een 
hoek in de kamer zien te vinden, dat we tenminste 
een raam verkrijgen, waardoor de verkwikkende zon 
haar werk verrichten kan. Dit is een punt, wat maar 
al te dikwijls geheel uit het oog verloren wordt. 

Wat de leidende gedachte moet zijn bij het ont
werpen van het uiterlijk? Men moet beginnen de 
plaats, de omgeving waarin we bouwen moeten , goed 
te zien en kan men dit niet dadelijk genoeg in het 
hoofd krijgen, dan ga men er zoo dikwerf heen, totdat 
men een duidelijk beeld voor oogen heeft. In 't alge
meen moet men, terwijl de omgeving van de te 
bouwen villa goed waargenomen, de helling van het 
terrein, de plaatsing der boomen, wegen, naburige 
weiden en de achtergrond opgenomen wordt, zich 
reeds een beeld van het te scheppen gebouw in het 
hoofd vormen. een beeld dat in harmonie behoort te 
zijn met de omgeving. Een geringe helling of bosch-
rijke streek vraagt een weelderige bouwwijze, waarbij 
de horizontale lijnen moeten domineeren; een steile 
helling, heuvels, bergen, aanwezigheid van weinig 
boomen, heeft een kloeke constructie noodig en ver
ticale behandeling. Hoofdzaak is — in 't algemeen 
voor ieder gebouw geldend. maar speciaal voor buiten
huizen — dat het gebouw een behoort te zijn met de 
omgeving, alsof 't daaraan onafscheidelijk verbonden 
is, en niet daar staat als een staaltje uit een ge-
bouwenfabriek, bij toeval ter plaatse aangeland, 't Beste 
wat wij kunnen doen is dus de omgeving aan een 
nauwkeurige beschouwing te onderwerpen en gebruik 
te maken van plaatselijke materialen. Halen we de 
materialen van ver afgelegen streken, dan zal het 
gebouw, daarvan opgetrokken, steeds een vreemdeling 
blijven en nooit een zijn met de omgeving. 

Nemen wij b.v. Schotland, het land van natuurlijke 
steen; hier is de uit Engeland overgenomen vakwerk-
bouw (half-timber) niet op zijn plaats. Hier kan men 
niet goedkooper bouwen dan in gehouwen steen; de 
ambachtsman, die aan ander werk niet gewoon is, 
maakt in den vakwerkbouw gewoonlijk geen goed 
werk, maar bovendien is zonder twijfel het geheel 
minder duurzaam. Voor een ingang, een dakvenster 
rustend op het dakvlak, of een overstekende boven
verdieping geeft deze bouwwijze mooie lijnen, en in 
een land als Engeland, waar hout en baksteen de 
gebruikelijke materialen zijn, is zij als het ware aan
gewezen. Past men vakwerkbouw toe, dan zij men 
voorzichtig het hout niet te fijn te behandelen en geen 
opsmuk van profieletjes of versieringen aan te brengen. 
I.aat de houten stijlen liever te zwaar dan te licht zijn 
en de profielen weinig en kloek wezen, anders is de 
tegenstelling van de steen en het hout te groot. Ken 
fijn behandelde houtconstructie geeft gewoonlijk den 
indruk van een bij toeval buitengezet meubelstuk, door 
modder en regen besmeurd en langzamerhand ver-
weerende. 
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Wat dc ramen betreft, hiermede moeten we buiten 
vooral voorzichtig zijn. Ons artistiek gevoel zou zoo 
gaarne die groote ruiten — in ieder raam een — 
verbieden en een weinig royaler zijn met de roeden, 
maar het uitzicht op omgeving, weiden, heuvels en 
lucht is te mooi om het te bederven door een hek
werk van roeden met kleine stukjes glas, daarin gevat. 

Laat ons daarom op dat punt voorzichtig zijn zoo
wel buiten als in de stad. In de stad toch, waar het 
uitzicht oj) een binnenplaats onbelangrijk of leelijk is, 
is het aanbrengen van roeden voor puien in vesti
bules, en voor ramen in een trappenhuis, dikwerf een 
goedkoope en gezelligheid brengende versiering. 

Een zeer belangrijk punt is voorts de kap. 
Nemen wij een huis in de stad, dat op eenigen af
stand gewoonlijk niet meer te zien is, dan is de vorm 
der kap van weinig belang, maar buiten moeten wij 
dit bouwdeel laten uitkomen, zoowel in vorm als 
kleurmassa. Wij spraken reeds boven van 't beeld, 
dat de architect zich bij aandachtige beschouwing van 
het terrein vormt; hier ziet hij een mooi stuk vlakke 
muur, met een heerlijk mooien groenen achtergrond, 
ons door de natuur gegeven, daar een mooien 
uitbouw voor het trappenhuis. Op dit punt moet 
men een flinke groep van schoorsteenen zien, ginds 
zal een torentje, mooi van lijnen, zich verheffen, 
maar bovenal moet hij zich dadelijk een denk
beeld vormen van het dak dat hij moet aanbren
gen ; hieruit moet kracht en soliditeit als schuilplaats 
tegen storm en ruw weer, gepaard aan een indruk 
van aanlokkelijkheid als tehuis spreken. 

Daar het ontwerpen van een eerste klasse villa in 
de practijk van een architect ongelukkigerwijze een 
zeldzaamheid is, hebben wij het noodig geacht daar
over een en ander mede te deelen. Onwetendheid in 
dit opzicht heeft kwade gevolgen, zoowel voor den 
goeden naam van den architect als voor de verwach
ting, die de bouwpatroon natuurlijk van zijn nieuw 
buitenverblijf heeft. 

N E D E R L A N D S C H E O C T R O O I W E T . 

Door de heeren A . Huet en D . Blooker is het 
volgend adres verzonden aan den Minister van Bin-
nenlandsche Zaken: 

„Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de 
ondergeteekenden A . Huet en D . Blooker, resp. 
president en secretaris der „Vereen ig ing van Voor
standers eener Nederlandsche Octrooi wet" (goedge
keurd bij koninklijk besluit van 9 Apri l 1888, Stbl. 
N u . 108), in deze vertegenwoordigende het Bestuur 
dezer Vereeniging en handelende namens gezegde 
Vereeniging krachtens machtiging, aan haar Bestuur 
verleend bij besluit der algemeene vergadering, ge
houden te Amsterdam den 19 October 1895; 

„dat volledige Octrooi-, Patent- of Brevetbeschrij
vingen bij de uitreiking der oorkonden gedrukt en 
verkrijgbaar gesteld worden in de Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika, Groot-Brittannie, Duitschland, 
Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Denemarken; 

„dat nergens in Nederland volledige verzamelingen 
der Octrooi-, Patent- of Brevetbeschrijvingen van 
andere landen kunnen geraadpleegd worden; 

„dat adressanten overtuigd zijn het wezenlijk belang 
onzer Nijverheid gebaat zal worden en tevens aan de 
beoefening der technische wetenschap een groote dienst 
zal worden bewezen, indien raadpleging dezer stukken 
ook hier-te-lande kan geschieden; 

„dat zij daarom uwe Excellentie eerbiedig verzoeken 
in overweging te willen nemen of het mogelijk zou 

zijn die volledige Octrooi-, Patent- of Brevet beschrij
vingen ten dienste van ons land te verkrijgen, totdat 
zij ter algemeene inzage op het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom, of waar zulks het geschiktst 
zal voorkomen, konden worden gedeponeerd; 

„dat hoewel uwe Excellentie, nu hier-te-lande nog 
geen octrooiwet bestaat, geen wederkeerigen dienst 
aan de Regeeringen der genoemde Staten kunt aan
bieden , adressanten echter vertrouwen, dat die R egee-
ringen hare medewerking hiertoe gaarne zullen verlcenen. 

't Welk doende enz." 

Bovendien zijn de Ministers van Waterstaat cn Justitie 
door de „Vereenig ing van Voorstanders eener Neder
landsche Octrooiwet" uitgenoodigd hunnen gewaar-
deerden steun aan dit verzoek te willen verleenen. 

R E O R G A N I S A T I E V A N H E T H O O G E R 
T E C H N I S C H O N D E R W I J S . 

De Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs heeft 
onder dagtcekening van den 9 d e n dezer maand zich 
per adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gewend en te kennen gegeven: 

„dat zij met de meeste belangstelling heeft kennis 
genomen van het onlangs door Zijne Exc. den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken aanhangig gemaakt 
ontwerp van wet tot wijziging van het bestuur der 
Polytechnische School; 

„dat zij, in verband met het door haar uitgegeven 
Rapport over het technisch onderwijs, dd. April 
1895 , op haar initiatief samengesteld door eene Com
missie van leden der Vereeniging, dit wetsontwerp 
tot een punt van gedachtenwisseling heeft gemaakt, 
in een algemeene vergadering, den 9 a e " dezer te 
's-Gravenhage gehouden; 

„dat in die vergadering bedenkingen tegen dit 
wetsontwerp zijn ter sprake gebracht en conclusies 
zijn genomen, die zij eerbiedig de vrijheid neemt 
hieronder zoo kort mogelijk samengevat onder Uwe 
aandacht te brengen." 

De Vereeniging brengt daarop in herinnering dat 
de Minister van Hinnenlandsche Zaken in de verga
dering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van 11 December 1895 verklaarde dat er naar aan
leiding van het bovenaangehaalde rapport twijfel ge
rezen was of dc Polytechnische School, wat hare 
inrichting en resultaten betreft, met de beste inrich
tingen van dien aard kon wedijveren. Adressante, die 
met ingenomenheid kennis genomen heeft van dit be
wijs van instemming met hare zienswijze, betreurt het 
dat het thans ingediende wetsontwerp zich bepaalt tot 
het voorstellen van wijzigingen in het Bestuur der 
Polytechnische School, waarbij de bepalingen van de 
wet op het Middelbaar Onderwijs onveranderd blijven 
en mitsdien de beletselen tegen eene betere regeling 
gehandhaafd worden. 

Onder verwijzing naar het rapport, waarin de toe
standen en resultaten van de Polytechnische Scholen 
te Berlijn, Karlsruhe, Weenen, Zurich en Parijs 
uitvoerig worden omschreven en het voorstel wordt 
gedaan het adres van eene speciale Staatscommissie te 
vragen, eindigt het adres als volgt: 

„ O p grond van bovenstaande overwegingen, heeft 
de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs de eer 
uwe Kamer eerbiedig te verzoeken, het daarheen te 
willen leiden, dat in de plaats van deze partieele 
wijziging van de wet op het Middelbaar Onderwijs 
met betrekking tot de bestuursinrichting van de Poly
technische School, eene volledige wettelijke reorgani-
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satie van het hooger technisch onderwijs worde ter 
hand genomen. 

„Mochten onverhoopt aan het volgen van dezen 
weg onoverkomelijke bezwaren verbonden zijn en tot 
de instelling van een Curatorium aan de Polytech
nische School worden besloten, dan verzoekt de Ver
eeniging met aandrang, om het ingediende wetsontwerp 
althans in dier voege te wijzigen, 

„ i ° . dat het Curatorium niet worde belast met het 
bestuur der School, maar optrede als een College 
van toezicht en van advies; 

,,?". dat aan gemeld College bij de wet de opdracht 
worde verstrekt om in overleg met het Bestuur der 
Polytechnische School zoo spoedig mogelijk voorstellen 
te doen, welke kunnen leiden tot eene volledige wet
telijke reorganisatie van het hooger technisch onderwijs; 

„3°. dat het bestuur der Polytechnische School 
worde geregeld in verband met de instelling van 
Afdeelingen met zelfstandig bestuur " 

G L A Z E N B O U W S T E E N E N . 

Wij ontvingen dezer dagen een catalogus van het 
glashüttenwerk „Adlerhütten" te Penzig in Si lezië , 
waar glazen bouwsteenen naar het patent Falconnier 
vervaardigd worden. Dit fabrikaat is in het buitenland 
reeds eenigen tijd bekend, getuige de onderscheidin
gen, die daaraan op eenige tentoonstellingen zijn 
toegekend geworden, als te Geneve in 1892, te Breslau 
in 1893, te Lyon in 1894 en op de wereldtentoon
stelling te Chicago in 1893. 

Deze steenen worden evenals de gewone llesschen 
van geblazen glas gemaakt, maar de vormen zijn 
zoodanig ingericht dat de glaswanden eene gelijkmatige 
sterkte verkrijgen. Zij worden gebruikt voor vensters, 
afscheidingen van lokalen, muren, gewelven en dak
bedekkingen en verdienen aanbeveling voor planten
kassen, ziekenhuizen, operatiekamers, stationsgebou
wen, fabrieken en inrichtingen van allerlei aard om 
den billijken prijs, de sterkte, de zindelijkheid, de 
onveranderlijkheid en de uitstekende lichtverdeeling. 

Doordien deze steenen in het smeltvuur gesloten 
worden, behouden zij een volkomen klaarheid en wordt 
het doordringen van vocht en microscopische stoffen 
voorkomen. De zijvlakken zijn zoodanig gemaakt dat 
zij de zonnestralen breken, waardoor de met dien 
steen gemaakte afscheidingen helder en doorschijnend 
zijn, zonder dat het mogelijk is van buiten naar 
binnen te zien. Van de verschillende profielen worden 
tot verkrijging van een goed verband ook driekwart, 
halve en kwartsteenen gemaakt; de prijs daarvan is 
gelijk aan dien der heele steenen. In den regel wordt 
bijzonder helder half-wit glas in toepassing gebracht, 
daar dit den meesten weerstand biedt, maar het ge
bruik van andere kleuren is niet buitengesloten; geel, 
bruin, groen en blauw leenen zich daartoe zeer goed 
en voor de afscheidingen van badruimten voldoet melk
wit het meest. 

Ruimten, die door boven omschreven glazen wanden 
zijn ingesloten, bieden weerstand aan den invloed van 
koude, warmte, gedruis en vochtigheid; het zooge
naamde zweeten der muren heeft geen plaats en van
daar kunnen met dit materiaal uitmuntende planten
kasten gemaakt worden, zooals ook blijkt uit de 
getuigschriften, die in den catalogus zijn afgedrukt. 

De steenen zijn tegen elke verandering van tem
peratuur bestand, daar zij bij eene hitte van 800" 
Celsius gesloten zijn en kunnen, zelfs bij vorst, zonder 
eenig gevaar in kokend water van i o o ° Celsius gedom
peld worden. Hagelslag geeft geen reden tot ongerust
heid, want de steenen, die voor het maken van vloeren 

en afdekkingen gebezigd worden, hebben voldoende 
vastheid om daarover te kunnen loopen. 

De specie voor het vermetselen is waterkalk met 
of zonder toevoeging van zuiver wit zand en er moet 
op gelet worden de overtollige specie zoo spoedig 
mogelijk te verwijderen. Bij groote oppervlakten, die 
in het koude jaargetijde gemetseld worden, moet op 
eenige uitzetting gerekend worden; de zijvlakken van 
de steenen worden dan met eene laag lijm bestreken, 
waardoor eenige speling verkregen wordt. 

In den catalogus komen onder de nommers 6, 7, 
8 en 9 de afbeeldingen van de meest gebruikte steen
soorten voor, waaromtrent dc volgende bijzonderheden 
vermeld worden: 

6. 

Aantal steenen p . M ! 

Zwaarte in grammen ,, 
Prijs per stuk half wit 

„ ., „ andere kl 
melkwit 

IOO 
400 

A O.09 
- 0.15 
- 0.18 

rekenin 

7- 8. 9-

45 60 60 
1200 700 700 

ƒ 0 . 2 4 /•0.15 ƒ 0 . 1 5 
-0.30 - 0.21 - 0.21 

-0.39 - 0.24 - 0.24 

gehouden met de 
die 15,000 stuks kan 

Onder den prijs is 
vracht per spoorwegwaggon 
laden 

Na lezing van het bovenstaande zouden wij eene 
proefneming voor plantenkasten durven aanbevelen, 
te meer daar het gebruik van rietmatten hierbij over
bodig is. De glassteenen zijn een uitmuntend middel 
voor het isoleeren van de buitenlucht en dienen om 
een maximum licht geleidelijk te verspreiden. 

V A R I A . 

E E N BRANDVRIJ BOUWMATERIAAL. 

Onder de vele z. g. n. vuurvaste constructies voor 
wanden en plafonds, neemt het fabrikaat der cement-
pla'nkenfabriek van Paul Stolte een der eerste plaatsen 
in. Reeds in ons nommer van 19 Augustus 1S93 
vestigden wij op dit fabrikaat de aandacht, en wel 
naar aanleiding van de brandproeven met vuurvaste 
bouwmaterialen, in Februari van dat jaar door de 
Vereeniging van Duitsche brandverzekeringmaatschap
pijen genomen. Het oordeel der Jury luidde toen 
dat de „cementplanken bijzonder geschikt zijn voor 
het maken van vuurvaste ruimten in bestaande ge
bouwen en als beschermingsmiddel bij ijzerconstructies". 
De voor deze proeven ter beschikking gestelde bouw
constructies waren, geheel onafhankelijk van het weder, 
spoedig en soliede uitgevoerd en maakten een goeden 
indruk. 

De cementplanken van Stolte bestaan uit cement 
en scherp zand en kunnen in alle gewenschte afme
tingen vervaardigd worden; zij hebben een groot 
draagvermogen en zijn o. a. uitstekend geschikt voor 
binnenmuren, daar zij weinig ruimte innemen, het 
geluld niet voortplanten en brandvrij zijn. 

H E T SCHIP VAN BAZIN. 
Een Fransche uitvinder, de heer Bazin, beveelt 

sedert vele jaren een nieuw scheepssysteen aan, dat 
den weerstand van het water gemakkelijker zal over
winnen. Volgens zijne berekeningen en proefnemingen 
zou men met een aanzienlijk mindere motorische kracht 
in staat zijn eene beduidend grootere snelheid te be
reiken. Hiertoe vervangt hij de kiel van het schip 
door enorme, holle, lensvormige raderen, die in het 
water, bij het in beweging stellen van het vaartuig, 
in omwentelende beweging gebracht worden. 

Zijn denkbeeld zal thans verwezenlijkt worden. De 
„Société des Anciens Etablissements Cail" te Parijs 
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heeft onlangs de opdracht gekregen zulk een schip 
te bouwen. De bouwkosten bedragen 342,000 frs. en 
zoodra het gereed is, zal het vaartuig in het Kngelsch 
kanaal beproefd worden. 

Het schip bestaat uit een rechthoekig platform, dat 
aan twee zijden door de bovengenoemde van plaat
ijzer vervaardigde rollen gedragen wordt, die door 
een kleine stoommachine in omwentelende beweging 
gebracht worden. 

Volgens den uitvinder zou de voortbeweging van het 
ontworpen vaartuig, bij eene snelheid van 27 knoopen, 
420 paarde-krachten noodig hebben, terwijl een ge
woon schip voor dezelfde snelheid 12,000 paarde-
krachten zou behoeven. Mocht de uitkomst aan de 
berekeningen beantwoorden, dan zou daaruit een ge
heele ommekeer voor de scheepvaart kunnen voort
vloeien. De Maatschappij die zich te Parijs voor het 
verwezenlijken van Bazin's denkbeeld gevormd heeft, 
meent het ernstig met haar taak; zij telt in haar 
midden personen , die in maritieme kringen bekende 
namen dragen. 

In elk geval mag men omtrent de practi^che toe
passing nog twijfel koesteren, zoolang de ervaring het 
tegendeel niet bewezen heeft. 

aan 
staat en 

A R T I ET INDl 'STUIAK T E ' B - G R A V E N H A O E . 

Vei nadering tan Zaterdag 9 Mei 1896. 

Op deze vergadering werd besloten einde Juli een bezoek te 
brengen aan bet kasteel Heoswjjk nabij Vurbt en verder in den 
aanstaanden zomer verschillende wetenschappelijke en kunstin
stellingen hier en elders te bezoeken. 

I>e kunstbeschouwing-, voor dezen avond aangekondigd, moest 
zonder toelichting plaats hebben, daar de beide hoeren, die zich 
tot toelichting bereid huilden verklaard, dc heeren Hourgnnjon en 
ltoersnin, ongesteld waren. 

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

's-On\vi Men verneemt dat er binnenkort een groote 
promotie znl komen in bet vaste corps der opzichters van den 
walerstuat, gepaard met pensionen ring van eenigen en uitbreiding 
der verschillende klussen tot 40, zoonis reeds bij de opneming 
van de adjunct opzichters in dit corps het plan was. 

— ln het we. kblad />, fng.ttieut wordt er door den heer K 
Tutcin Nolthenius te Ztitten op aangedrongen, dat een onderzoek 
zal worden ingesteld naar de mogelijke gevolgen van het ontleeiien 
vun brongas uan den bodem, met name de mogeljjk daaruit voort
vloeiende daling van den bodem met dc daaraan verhonden na-
deelige gevolgen. De schrijver acht de Kon. Academie van Wotcn-
schnppen bet aangewezen lichaam 0111 dit onderzoek in te stellcu. 

A.Ms'ri:un\M. Daur de heeren H. t\ Iterluge Xz. te Amsterdam 
en J . J . Wcvc te Nijmegen geen cuudidatuur voor bet lidmaat
schap van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst wenschen te aanvaarden en de Aideeling alhier 
alsnu deu heer Tb. l i . Schill te Amsterdam candidaat hoeft 
gesteld, bepaalt de aaubeveling der atdeelingen Amsterdam en 
's-Gravenhnge zich tot de heeren Ed. Cuvpers, .1. Mutters Jz. en 
Th. O. Schill. 

Na urloop van de algemeene vergadering op Donderdag 28 Mei, 
zal een gemeenschappelijk bezoek gebracht worden aan de eer
lang te openen overdekte bad- en zweminrichting aan den Heilige-
weg, gebouwd naar de plannen van de heeren Karei Muller en 
Jonas Ingenohl. 

NuMEnEK. De verceuiging „Xjjmeegs Ambachtsbloci" heeft in 
hare jongste vergadering besloten tot dc oprichting van ccn 
arbeidsraad, die twaalt leden zal tellen, nl. twee architecten of 
ingenieurs, vier patrooiiB en zes werklieden. Tot leden zjjn reeds 
gekozen dc heeren J . de Koning, civiel-ingenieur; J . .1. Wove, 
gemeente-architect; G. Buskens. W. J . Maurits, W. A. Smals cn 
W. I i . Thunnissen, patroons, die allen het lidmaatschap aan
vaardden en de onderscheidene vakvercenigingen /uilen uitnoo-
digen candidate]! tc stellen voor do nog onvervulde plaatsen. 

'S-HEUTOI;ENIIOSCII. B. cn W. hebben den Gemeenteraad ter be
noeming van een opzichter over de gemeentewerken een voor
dracht toegezonden, waarop voorkomen: 

1. A . van llattum te l'trccht. • 
2. J . Vredeveld te l'trccht. 
3. II. Hermans te Vurbt. 
4. L . J . A. Schoonenhurg te 's-Gravenhage. 

J . J . Xjjlstra te Leeuwarden. 
De drie laatsten in alphabetischo orde. 

ZurtK.N. Men schrjjft van hier aan de .Yiemoe Rotteidamsehe 
C 'intrant • 

„Dezer dagen zjjn dc buitenwerkzaamheden van de restauratie 
onzer Shit-Walburgskerk hervat. 

„Dc vele stukken stcon, welke in den afgcloopen winter ge
bouwen zijn. hoopt men dezen zomer te kunnen stelten. 

..Het voorlront der kerk aan don kant vau het 's-üruvenhof cn 
eeu deel ervan aan de zuidzijde komen dit jaar gereed. Aau een 
hoek wordt een mooi bewerkte badalkiju nangebracht, welke op 
het werk alhier is gehouwen. 

„Heeren provisoren vun het Itornbof alhier zjjn voornemens 
de poort uit 1723, welke voor den ingang dezer stichting stam eu 
door ouderdom veel heeft geleden, eenige herstellingen te doen, 
welke haar voor totaal verval zullen behoeden. De poppen er 
bovenop — een stokoude grjjsnurd cn '11 gekroond bestje voor-
stcllcud — waren reeds voor eenige jaren zoo geschonden, dat 
er nieuwe op moesten komen. Deze zijn van cement gegoten naar 
de oude modellen. Zjj hebben het echter spoedig tegen weer en 
wind moeten utleggen. 

„Thans /.jjn er twee dergelijke poppcu door den beeldhouwer 
I,. Hcnzen gehouwen, die het langer kunnen harden. Do wapens 
der provisoren van 1723 aan weerszijden van de poort zullen bjj 
deze her.tclling zonder twijfel naar dc cischeu der heraldiek ge
schilderd worden.'' 

WINSCHOTEN. Overeenkomstig het voorstel vau B. en W. besloot 
de Gemeenteraad tot den bouw van een nieuwe gasfabriek, met 
overneming van buizennet, gasmeters enz, geraamd op ƒ70,000, 
en van een directeurswoning, begroot op / bOOO. 

— Ten vervolge op het korte bericht, in het voorgaande num
mer opgenomen, kunnen wij ulsnu mcdedcclcn, dut zich tc Londen 
eeu commissie gevormd heeft met het doel, bet buis van den 
overleden scbilder Lord Leighton, dat tegelijk een fraai paleis 
en een museum is, met al wat bet bevat aan schilderijen. teeke
ningen. kunstvoorwerpen, enz. te koopen 011 in zijn tegenwoor
dige!] staut te behouden. Ter wille vau dut plan is de vurkooping 
vnn den inboedel een maand uitgesteld. 

1* E K S O N A L 1 A . 
De Koning vun België heeft benoemd tot officier in do 

Leopoldsorde Mr X A. Culiscb, voorzitter van het Uitvoerend 
Comité, eu ,lhr. Mr. C .1. den Tcx, voorzitter van de Internatio
nale Jury der Tentoonstelling van het Hotel- en Reiswegen. 

In September a. s. zul de schilder Valkenburg zijn zeventigston 
verjaardag vieren, 

— Dc voorgaande week werd ter ecre van deu zeventigsten ver
jaardag van Willem Steelink door „Arti et Amicitiae" een kuust-
iicschouwing gegeven vau diens gravures en etsen. 

— De heer Herin. Sutherland, technisch ambtenaar en inspecteur 
der bouwpolitie te Nieuwer-Ainstel, is aangesteld als bouwop-
ziebter bij de afd. bouwpolitie te Amsterdam. 

- Dc heer S de Cocq, opzichter 2e kl . bg do Evploitntie-
maatschappij te Zwolle, is overgeplaatst naar Meppol. 

— Bjj de exploitatie der staatsspoorwegen op .lava is 
ba pa a i d : dat de adjunct-chef der 4e afd. L. J . liurgcniecstre 

zjjne standplaats heeft te Soeruhaja. 
D e f i n i t i e f b e l a s t : niet het beheer vnn onderafd. 1 der 

4c afd., niet Madioen als stundplauts, de udjunct-chcl .1. R. Brouwer; 
met het beheer van onderafd. I l l , met Proboliuggo uls standplaats, 
de adjunct-chef E. von Hcgcdus. 

— Bjj dc exploitatie van de staatsspoorwegen ter Sumatra's 
Westkust is benoemd, hjj wjjze van tjjdeljjkcn maatregel, als chef 
der exploitatie de ing. lc k l . bjj den aanleg van staatsspoorwegen 
Th. A . M. Kujjs; als tjjdelhk chef der derde afdeeling, de tijdelijke 
chef der werkplaatsen. D. L . Graadt vau Koggen. 

— Wegens langdurigcn dienst IB den ingenieur 2e kl . bjj deu 
dienst van het mijnwezen M. Koperborg en den bouwkundigen 
ambtenaar 2e kl. bjj den aanleg van Staatsspoorwegen W. I'. vau 
der Kemp een jaar verlof vcrleeud. 

De heer W. de Groot, oud-directeur der publieke werkou 
vun Xicuwcr-Auistcl, is den directeur der publieke werken te 
nisterduin toe gevoegd als adjunct-ingenieur. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— W e r k t u i g k u n d i g i n g e 11 i e u r, als chef technisch bureau 

en personeel. Adres lett. M. H . T„ Alg. Adv.-bureuu Njjgh en 
vau Ditmur, Rotterdam. 

— 1 ' ract iBch gevormde bouwkund ige teekonaars 
te Rotterdam, voor haastwerk, ged. 1 ii 2 maanden. Salaris f 0.50 
per uur. Adres lett. M. N. N'„ Algem. Adv.-bur. Njjgh en van 
Ditmar, Rotterdam. 

— I n g e n i e u r hjj het mj jnwczou in Ned.-ludië. Sollicitan
ten, voorzien van diploma van examen lt, genoemd in art. 65 
der wet vau 2 Mei 1863, kunnen zich vóór 30 Juui a. s. aan
melden aau het Dept. van Koloniën. (Zie verder Staatscourant 
«o. 114.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r met eonige ervaring. Adres 
den ing.-srch. J . 8. C. van do Wall, te Rotterdam. 
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O p z i c h t e r 2e kl. v/h. B toomwezcn op eene minimum 
jaarwedde vnn / 900. Aanmelding bjj gezegeld adres aan het 
Departement van WaterBtaat vóór 1 Juni. -

— D i B t r i c t B - o p z i c h t e r bjj het polderdistrict „lïoinmeler-
waard hoven den Mcidijk". Jaarwedde f 1000, die kan verhoogd 
worden tot f 1200, met f 50 bureaukosten. Adres den dijkgraaf 

tc Zalt-Bommel vóór 1 Juni. Persoonlijke bezoeken Maandags cn 
Dinsdags van 10—12 uren. 

— T o o k o n a u r bij do fabrieken voor gaB- cu cloctricitoit der 
gemeente Rotterdam. Adres aan bet bureau der geuoomde fabrickon. 

- O p z i c h t e r bij de gemeentelijke gasfabriek te Leeuwarden. 
Jaarwedde ƒ 900. Adres op zegel vóór 1 Juni a. s. aan Burg. enWoth. 

L. F. W. VOLCKE, Stads-Uurwerkmaker, 
F i r m a V O L C K E A Z O \ i : \ . 

Magazijn )l A l'RI I s K \ I > K IS» Fabriek 11 — 13 P A K K S T K A A T 11—18, 
achter lïurcau w V . inERi.ANh'', m ân** Kazernestraat, 'm «. It A \ K \ ll \«. K.. 

Bekroond ie 's-tJiavenhaire in lSt}8 en 1S?I en te Londen iu 1870 mettJoinl, Zilveren Brons. 
Leveranciers van de Nederlandnehe Staats- en Hollandiichc Spoorweg-Maatschappijen. 

Vervaardigen*, van gewone en oloctrische l'urwerkcn, voor Torens, Post- en Telegraaf
kantoren en andere groote lokaliteiten. Het vernieuwen van oude Penriulen, ConHole-
Speel* en andrre Klokken met toepaHsin^ eener verbeterde constructie, het aanleg-fen 
van geleidingen voor eleetrlMehe Hehellen en Telephonen. 

N I C . B R O E S . 
II A M I 1.1. I N KOI W i l V I I KI A l I V . 

V e r t e g e n w o o r d i g e r der P o r t l a n d - C e m e n t DUEOSSEZ & HENRY 
A n d e r n . T r a » , K l u l t k a l k , Hr i j lVteen . alles op strengste keur. 

Steenkooperij eo Magazijnen VONDELKADE (Overtoom) 
Mi T^eidsflioploin. A JIKTtKllll» Vtl-

BËCKER &BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O I - ' . l i M K E T -

EN ANDERE 

I X S T H l ' . I I K \ T K X , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN 

LANDMETERS, TEEKENAARS, eu. 

l ï e ë m a i l l e e r d e 

I*eil s ««linie n. 
WEEQWERKTUIGEN 

D . J . B R E E D V E L D , 
Steenhouwer. D O R D R E C H T . 

Ë a r d s t e e n - , M a r m e r - en Zandsteenwerken 
l»CHöOR8TKE.lT IM .\'TKLS. 

Draaierij van IVIorley, S a v o n i è r e en St. Joire. 
AAÏÏBESTEDM. 

s 
Op V r i j d a g * » Mei IN90, des 

middags ie 12 mir zu'len BURGE
MEESTER en WETHOUDERS vsn 
Delft, in het openbaar, ten Rtadhuize 
nanhea leden: 

H e t u i t v o e r e n v a n eenige 
w e r k e n , i n v e r b a n d met 
de voorgenomen d e m p i n g 
v a n « e n gedeelte g r a c h t ; 
het v e r n i e u w e n v a n een 
s ternen b o o g b r u g en het 
v e r n i e u w e n en herste l -
l en v a u d iverse kade
m u r e n . 

Inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen int den dag der aanbe
steding, luBschen 10 en 11 uur aan 
het Bureau Gemeentewerken, alwaar 
ook teekeningen ter v i s i e liggen. 

Het bestek ia tegen betaling van 
ƒ O.SS5 ter Secretarie verkrijgbaar. 

AANBESTEDING. 
Op Y r U d a g de,. « 8 M e i 1 K » 6 , 

zal door het Bestuur der Marlha-
mtichliHfi te Alfen ujd. Rijn des 
middags te | g uren in een der zalen 
van die Stichting worden a a n b e 
s t e e d : 

H e t bauwen v a n een N i e u w 
H O E D K R H I IS, met be
neden en Int ven zalen en 
verder d a a r b i j k o m e n d e 
werken . 

De Aanwijzing zal plaats hebben op 
Woensdag den 20 Mei 18!)<i, des mid
dags te 12 uren op het bouwterrein 
achter „Rijnstroom". 

Bestek en Teekening zijn op franco 
aanvragen ad f Ü.OO per stel ver
krijgbaar bij den Architect J . IIENGE-
VELD & ZOON te Alfen, bij wien 
ook verdere inlichtingen te bekomen 
zyn. 

Maatschrppjj totExploitatte van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening mn den Staat). 

Op H i i i M d a g den 'i J u n i 
I S I M » , des namiddags ten 'i ure flttrttle 
tijtl), aan liet Centraalliuroiui der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te UTKKCHT, 
van: B E S T E K No. 71(1. 

H e t a f b r e k e n v a n een npoor-
wegbrug over de l l iexe , 
het m a k e n v a n r e n i m i n g -
w e r k e n en liet u i t v o e r e n 
v a n b i j k o m e n d e w e r k e n 
ten behoeve vnn de ui t 
b r e i d i n g v a n het station 
V I I E I t T O i ; E X B O S t ' M . 

H e g r o o t i n g f l » 7 0 0 . 
De b e s t e d i n g g e s c h i e d t Vo lgons $ 37 

van liet b e s t e k . 
Het bestik ligt van d e n llden Mei 

lS'Jfi ter lezing aan het Centraal
hureau in liet Moreelse Park en uan liet 
b u r e a u van d e n Meer Sectie-Ingenieur 
II. V A N DEK KUN te Breda en is op 
franco a a n v r a a g I per brief) aan genoemd 
Centraalbureau i Dienst van Wegen 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f 0 .50. 

Inlichtingen worden g e g e v e n ann het 
Centraalbureau lDienst vau Weg en 
Werken) en d o o r d e n Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing o p het terrein zal geschie
den den 2tisien Mei 1S9(>. ten lil ure. 
voormiddag ( West Eitrojieesche tijd). 

UTRKCHT, den 7den Mei 1800. 

„Vanwege de M A A T S C H A P P I J 
„ D e « r i r i o t s i i r t zal op 
H a a u d a g 1 J u u i e. k . worden 

A A iM B E S T E E D : 
H e t u i t g r a v e n en a a n v u l l e n 

met z a n d v a n het ter
r e i n gelegen l a n g » den 
S lat iont iweg . 

Inlichtingen zijn veikrijgbaar vanaf 
26 Mei e. k. ten Kanior.- van den 
Ingenieur Architect J. DONY, Vnchter-
straat H 20, '.-Bosch". 

FLAMENT & C° , 
Rembrandtp le in 22, 

A M S T K H D A W . 

jFV»n»oI»e 

tot b e r g i n g v a n wi jnen i n 
k e l d e r s o f k a s t e n . (2) 

Groote voorraad. Directe levering. 
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o»-
AANBESTEDIBG. i Ministerie van Justitie 
H E T BESTUUR Her Waterkeering 

van rle calamitenze .flargarelna-, 
Hleiite Httiiwenm- en # > » » -
elraglgntltlers zal op Z a t e r d a g 
« 3 M e t IHJMi, namiddag * uren, in 
het Gemeentehuis te ZAAMSLAG. 
in het openbaar, bij enkele inschrijving, 
onder nadere goedkeuring van Gedepu
teerde Staten van Zeeland, 

aanbesteden: 
het h e r s t e l , de v e r n i e u w i n g 

e n l iet o n d e r h o n d tot 34) 
A p r i l I M » 7 vnn de A a r d e - . 
K r a m - , Rijs- en Mteen-
g l o n i i n g w e r k e n a a n de 
w a t e r k e e r i n g v a n boven
genoemde c n l a m i t e u z e 
P o l d e r » » . 
R a m i n g f 9 3 7 7 . - . 

Bet bestek ligt ter lezing in het 
dijkehuis aan den Mar garethapolder en 
ten kantore van den Secretaris-Ont
vanger. Afdrukken van het bestek zijn, 
van 8 dezer maand af, bij dien ambte
naar verkrijgbaar, tegen dadelijke be
taling der kosten ad f 0.7.1. of, bij 
franco toezending, ad / ° 0 . 7 S , per 
exemplaar. 

Aanwijzing op Zaterdag en Dinsdag. 
aan de besteding voorafgaande, telkens 
des voormiddags van 10 tot 12 uur, 
in het dijkthuis aan den Margaretha-
polder. Buitendien heeft geene aan
wijzing plaats. 

Z A A K S I . A O , 5 Mei 18%. 

J A N S C H K E L E , Voorzitter. 
P. J . W O R T M A N , W«. Secretaris-

Ontvanger. 

AANBESTEDING 
H E T BESTUUR der Waterkeering 

van den C»l»miteuzen Otwt-Here-
tatHtpoMeir zal op 

Woensdag den 3 Joni 1896, 
des voormiddags te 11 n r e n , in het 
Gemeentehuis te WILHELMINA-
DORl', onder nadere goedkeuring, 

aanbesteden: 
h e t v e r b e t e r e n e n onder

h o n d e n d e r VVaterkee-
remle w e r k e n a a n geinel-
d e n p o l d e r , o v e r den 
d iens t 1 M » 6 / 1 N » 7 . 

De besteding geschiedt volgens § 1 
der A. B. 

Het bestek ligt ter lezing bij J . V A N 
D U K E te Wilhelminadorp en is tegen 
betaling van 3 0 cent van af 16 Mei 
a. s. verkrijgbaar bij den Secretaris-
Ontvanger. 

Aanwijzing der werken op Dinsdag 
den 26 en Zaterdag den 80 Mei a.s., 
telkens van 10 tot 12 uren. 

Samenkomst bij het Poldermagazijn. 
Buitendien geschiedt geen aanwijzing. 
Wii.ni.i.MiNADüRi', 5 Mei 1896. 

Het Bestuur voornoemd, 
H . A. H A N K E N , Voorzitter. 
C. SNIJDER, Secretaris-Ontvanger. 

O p e n b a r e 

AANBESTEDING 
Op Z a t e r d a g 3 0 H e i I*!•<>. 

des namiddags ten 2 ure, zal in een 
der lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open
baar worden aanbesteed : 

De v e r h o n w i n g en vergroo
t i n g v a n liet R i j k s - o p 
v o e d i n gw g e s t i c h t v o o r 
j o n g e n s te A M i Tl A A It. 

( tweede g e d e e l t e . ) 
R a m i n g f 32 ,000 . 

I Het bestek met daarbij liehoorende 
! teekeningen ligt voor gegadigden ter 
I inzage in het Rijks-Opvoedingsgesticht 
'voornoemd, en is op aanvrage tegen 
betaling van /'1,(>5 franco verkrijgbaar 

, bij de GEBROEDERS V A N ('LEEP, 
Boekhandelaars, Spui No. 28<i te 's-Gra
venhage. 

Aanwijzing zal wordon gebonden 
Woensdag 27 Mei 1890, in voornoemd 
Rijks-Opvoedingsgesticht, des namid- 1 

dags ten 2 ure, terwijl inlichtingen zijn 
te bekomen bij den Ingenieur-Architect 
voor dc Gevangenissen en Rechtsge- j 
bouwen te 's-Gravenhage, Departement 
T U Justitie, en bij den Opzichter o/d. 
Justitiegebouwen te Alkmaar, JOH. .1 
V A N SCHUIJLENBl'KG. 

's-Gravenhage, 15 Mei 1890. 

De M i n i s t e r van J u s t i t i e , 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal 

AAIBESTEDHr}. 
Op Z a t e r d a g d e n 30n dezer, 

des middags te 12 uur zal in het 
Koffiehuis van den Heer J . V A N P O O R T E N 

door de Naamlooze Vennootschap 
Eerste Nederl. Rijwielenfabriek voorheen 

H. BURGERS 
te DE VEN1 EH word. n aanbesteed: 

H e t b o n w e n v a n e e n it i jwie-
l e n t a b r i e k met nni ihoo-
g i n g v a n het b o u w t e r r e i n 
en bij behoorende w e r k e n 
a a n de R o z e n g n a r d e r w e g 
b i j het S t a t i o n H o l l a n d -
sche Mpoorweg a l d a a r . 

Bestek en teekeningen liggen van af 
den 21n dezer in genoemd Koffiehuis 
ter inzage. 

Aanwijzing in loco daags voor en op 
den dag der besteding, des morgens 
te 11 nur. 

Inlichtingen cn gedrukt bestek ii 
••O cent en een stel teekeningen met 
bestek, zoolang de voorraad strekt a 
f 3 . .ÏO van af den 2 ln dezer op franco 
aanvrage te bekomen bij den Architect 
G ra RIKLK W Z N . 

T E K O O P 

P- J- V A N B E I J M A . 

HERBESTEDINC. 
D I J K G R A A F I H H O O G H E E M 

RADEN VAXIIK KRIMPENERWAARD 
zullen W o e n s d a g £ 0 M e i 1*96 

>'s morgens ten ln ure, ten huize van 
j W. II. VAN ZOKST te BERGAMBACHT, 
bij inschrijving aanbes teden: 

H e t verhoogen v a n den I J s -
se ld i jk tot 3 .80 II + A . 
P . over »>!».•» H e t e r lengte , 
het a a n h a l e n v a n bu i ten
en bu i t en ta luds o v e r d i e 
lengte, en het m a k e n v a n 
3 0 0 H e t e r v i e r k a n t i n g , 
z i j n d e het 3e percee l d i j k 
w e r k e n o n d e r O u d e r k e r k 
a a n d e n M s s e i . 

Inlichtingen geeft de Heer A . B. 
SWETS fabriek Landmeter van de 
Krimpenerwaard te Lekkerkerk. 

mede opgrondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's Gravenhage, 
ongeveer 45 ,000 c A . HOI W -
<»ROXI> geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend H l ' I T K N -
V K R R L I J P . Het B U I T E N V E R -
B L I J F, zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
l l l ' l ' R , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's Gravenhage. 

Maatschappij 

Braai tegen 'schade 

D e l>JJUElllLii i>UJji> van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

CRAMER ELSERBURG & Cl 
Hofleverancier*, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde KIniskelders, Dearen, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarmlng door heete lucht. 

Ter drukkery der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland." 
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D E P O L Y T E C H N I S C H E S C H O O L . 

In December des vorigen jaars schreven wij naar 
aanleiding van het feit, dat de inrichting der Poly
technische School eindelijk eens een onderwerp van 
bespreking in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
had uitgemaakt, enkele beschouwingen ter neer. 

Wij achtten het toen zonderling dat de Minister 
doodleuk verklaarde, hoe de Polytechnische School tot 
dusverre niets dan een voortgezette Hoogere Burger
school geweest is, die zich nu pas tot een inrichting 
van technisch hooger onderwijs wil gaan ontwikkelen. 
Deze min of meer cynische uitdrukking scheen ons al 
bijzonder onaangenaam voor de sinds een derde eeuw 
aan de Delftsche School gepromoveerden 

De Minister beloofde echter dat er verbetering zou 
komen en hoopte nog in het jaar 1896 daarvan te 
doen blijken. Hij erkende dat de inrichting voor het 
groot aantal leerlingen ten eenenmale onvoldoende is, 
en dat vooral de inrichting van het bestuur niet deugde. 
Aan deze laatste grief zou hij tegemoet komen door 
gelijkstelling der inrichting niet de hoogescholen! 

Het onderwijs aan de, nu ja de voortgezette 
Hoogere Burgerschool achtte hij goed genoeg; daar 
ontbrak alleen maar aan dat het geen hooger onder
wijs heette. E n , om de daad bij het woord te voegen, 
promoveerden Minister en Kamer den heer A . Huet 
van leeraar tot hoogleeraar, een promotie die, zij het 
dan ook op minder éclatante wijze, ook later aan een 
paar andere leeraren ten deel zou vallen. Wij gunden 
dien mannen deze onderscheiding, na zoo langen tijd 
van leeraarschap verkregen, van harte, en zouden 
ook gaarne gezien hebben dat alle leeraren met de 
professorale toga omhangen werden. 

Toch verwachtten wij er geen heil van dat dus de 
oude wijn in nieuwe zakken gedaan werd, want zoo
doende kon aan het Delftsche onderwijs die practische 
richting niet gegeven worden, waaraan in de eerste 
plaats behoefte is. Wie jaren lang gedwongen zijn 

geweest te loopen in den rosmolen der theorie, zooals 
die nu eenmaal in de thans vigeerende wet op het 
Middelbaar ()nderwijs bestaat. worden, zoo meenden 
wij. maar niet zoo met een tooverslag veranderd. 

Wij eindigden onze beschouwingen aldus: „Men zal 
nu moeten wachten op wat de Minister (als hem althans 
het staatkundig leven lang genoeg gelaten wordt) zal 
doen. Een grondige herziening der wet op het Middel
baar Onderwijs schijnt ons nog altijd onwaarschijnlijk. 
Wij verwachten lapmiddeltjes, alleen ten bate der Poly
technische School, lapmiddeltjes bestaande in kleine 
bestuursveranderingen, het vragen van „het noodige" 
voor electrotechniek, en dit alles smakelijk- gemaakt 
door verheffing der inrichting tot Universiteit. Dan zal 
den klagers van thans de mond vooreerst gesnoerd 
zijn en kan de Delftsche Hoogeschool haar oude theo
retische gangetje gaan. hoe nuttig en noodig een meer 
op de practijk in de eerste plaats gericht onderwijs 
ook zou mogen wezen." 

Wij hebben, toen wij deze regelen neerschreven, 
een profetischen geest gehad. De kieswet is althans 
zoolang verschoven, dat de Minister zijn staatkundig 
leven nog zoover kon rekken, dat hij althans een 
ontwerp van wet tot wijziging van het bestuur der 
Polytechnische School kon aanhangig maken. /Cal hij 
het nog zien aangenomen? IJe toekomst moet het 
leeren. 

Daar heeft men dan nu het eerste lapmiddeltje. 
Maar al zou de Polytechnische School het misschien 
wel moeten slikken, hare sterkste voorstanders, de 
leden der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, 
twijfelen eraan of het wel de verwachte genezing 
zal brengen. 

In een adres aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal geeft deze Vereeniging te kennen, dat zij 
vele bedenkingen tegen het voorgesteld wetsontwerp 
heeft. Zij herinnert, eenigszins ondeugend, den Minister 
van Binnenlandsche /aken eraan, dat hij zelf in de 
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Kamer hoeft verklaard eraan te twijfelen of de Poly
technische School, wat hare inrichting en resultaten 
betreft, wel kon wedijveren met de beste inrichtingen 
van dien aard, elders bestaande. Na deze verklaring 
had zij niet gedacht dat het thans ingediende wets
ontwerp zich zou bepalen tot het voorstellen van wijzi
gingen in het bestuur der school, terwijl de wet op 
het Middelbaar Onderwijs geheel onveranderd blijft. 

Bravo! zouden wij de Vereeniging van Burgerlijke 
Ingenieurs willen toeroepen, gij erkent dus thans dat 
de Delftsche School grondige hervorming van noode 
heeft en dat de wet op het Middelbaar < inderwijs een 
onding geacht moet worden. 

Daar was een tijd dat de Vereeniging gansch andere 
denkbeelden had. Wij herinneren ons nog hoe in 
December 1894, dus nog geen anderhalf jaar geleden, 
De Ingenieur, het orgaan der Vereeniging, tegen ons 
te keer ging, toen wij door eene vrijmoedige be
spreking der Delftsche inrichting de oud-leerlingen 
daarvan, die uitteraard de onvolkomenheden, welke 
ons polytechnisch onderwijs vertoont, het best kennen, 
meenden te verplichten. 

In deze verwachting zagen wij ons evenwel be
drogen en althans bij de Redactie van het orgaan 
der Vereeniging scheen de overtuiging vast te staan, 
dat de Polytechnische School eene inrichting is, 
waarop geen aanmerkingen van eenig belang zijn tc 
maken en die weldra de volmaaktheid nabij zou 

I practijk vroeg om toegelaten te worden. Hoe waar 
dit was bleek het beste uit het feit, dat vele beoe
fenaars van technische wetenschappen of jongelieden, 
die zich op wetenschappelijken grondslag de practijk 
van eenigen tak van techniek eigen wilden maken, 
de buitenlandschc inrichtingen verkozen, omdat de 
Delftsche School hun niet geven kon wat zij zochten. 

Daar dit alles voor anderhalf jaar aan De Ingenieur 
niet onbekend kon zijn, was het ons onbegrijpelijk, 
hoe de Redactie het zoo voor het bepaald verouderd 
onderwijs onzer Polytechnische School opnam en hoe 
zij iedere poging die gedaan werd om verbetering 
van dat onderwijs te verkrijgen, „onvoegzaam'' durfde 
noemen. Dc Polytechnische School toch werd niet 
gebaat door vergoelijking van haar gebreken of door 
het hooghartig afbijten van iedereen, die aan de on
feilbaarheid van haar onderwijs durfde twijfelen. 

Wij vreesden dat de Burgerlijke Ingenieurs, ofschoon 
het goed met ons technisch onderwijs meenende, toch 
door de oogen te veel te sluiten voor de onvolko
menheden die het vertoonde, te zachte chirurgijns 
zouden blijken om den patient genezing te brengen. 

Xu zijn de chirurgijns echter een andere behande
lingswijze begonnen. In hun adres verzoeken zij der 
Kamer „het daarheen te willen leiden, dat in dc 
plaats van de thans voorgestelde partieele wijziging 
van de wet op het Middelbaar Onderwijs met betrek-

, king tot de bestuursinrichting van de Polytechnische 
komen. Of deze struisvogelpolitiek verstandig was, i School, een volledige wettelijke reorganisatie van het 
leek ons toen twijfelachtig. Het schijnt ons een heug- , hooger technisch onderwijs worde ter"hand genomen." 
lijk teeken dat daarmede, blijkens het jongste adre: 
door de Vereeniging is gebroken. 

Als men, anderhaltjaar geleden, zoo kalm had na
gedacht als nu, had men zich niet zoo boos gemaakt, 
want het was toch duidelijk, dat dc gebreken, die 
der wet op het Middelbaar Onderwijs aankleven, 

door ons allerminst aan de Vereeniging van Burger- j wijze die herziening plaats zal hebben. Het zou mis 

Dit is een radicaal middel dat, goed toegepast, 
zeker de gewenschte verbetering zal kunnen brengen. 
Maar het herzien van de wet op het Middelbaar (Inder
wijs is geen kleinigheid, en daartoe zal zich vooreerst 
wel geen minister laten vinden. 

Daarenboven is het niet onverschillig op welke 

lijke Ingenieurs, die bij het totstandkomen van die 
wet nog niet was opgericht, werden geweten. 

Ons werd toen voor de voeten geworpen, dat wij, 
door aanmerkingen op de Polytechnische School te 
maken, slechts beoogden „den wetenschappelijk ont
wikkelden ingenieur of architect in het oog van het 
publiek opzettelijk te verkleinen'' en dat hervormingen 
van die inrichting van onderwijs, „den doodslag aan 
alle ingenieurswetenschappen" zouden toebrengen 

Toch was het verre van ons om de waarde dei-
wetenschap , hoe abstract ook, te ontkennen en wij 
dachten er niet aan, om wetenschappelijk ontwikkelde 
technici gering te schatten. Maar wij meenden dat 
in onzen practischen tijd, theoretisch onderwijs alleen 
niet meer voldoende is; wij oordeelden dat een school, 
waar practische mannen gevormd moeten worden, 
niet langer in een provinciestadje gevestigd behoort 
te blijven, dat de diploma's welke zij uitdeelt, waar
borg behooren te geven, niet slechts voor de theore
tische ontwikkeling, maar ook voor de practische 
bruikbaarheid der daarmede begiftigden. 

Het was duidelijk dat het opstel, voorkomende in 
het orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs 
wel niemand, behalve diegenen die opzettelijk de 
oogen dicht deden, de overtuiging zou schenken, 
dat ons technisch onderwijs kon blijven, zooals het 
is. A l het daarin aangevoerde kon niet beletten, dat 
er velen in den lande waren, die onze meening deel
den , dat er grondig hervormd diende te worden, 
dat er met sleur en overwegingen van persoonlijken 
aard diende te worden gebroken, zou niet ons Poly-
tcchnicum meer en meer bij zijn tijd ten achteren 

schien het gemakkelijkst wezen om alleen de her
vorming van het technisch onderwijs ter hand te 
nemen; nu echter eenmaal, in de bestaande wet, dat 
onderwijs aan de Hoogere Burgerscholen is vastge
koppeld , schijnt een herziening der wet van 2 Mei 
1863 op deze wijze niet wel uitvoerbaar. 

Zeker heeft der Vereeniging, toen zij den eischtot 
I „reorganisatie van het hooger technisch onderwijs" in 

haar adres stelde, het rapport voor den geest gestaan, 
in Iiaar boezem uitgebracht door de Commissie, op 
18 Juli 1891 benoemd. Doch de conclusion van dat 
rapport kunnen niet geacht worden zoo algemeen toe
gejuicht tc zijn, dat een minister ze bij zijne reorgani
satieplannen (indien hij die mocht hebben) tot richt
snoer zou willen nemen. 

Wat thans voorgesteld wordt door den Minister is 
een lapmiddeltje, dat erkennen wij dadelijk. Toch 
meenen wij, dat het in de gegeven omstandigheden 
niet geheel en al verwerpelijk mag geacht worden. 
De bedoeling toch van de nieuwe regeling is een 
college van curatoren met het bestuur der Polytech
nische School te belasten; worden nu die curatoren 
gekozen uit mannen, die in de practijk hun sporen 
verdiend hebben, dan bestaat de mogelijkheid dat, 
althans voor zoover dit met de tegenwoordige wet op 
het Middelbaar Onderwijs is overeen te brengen, een 
meer practische geest bij de lessen zal gaan voorzitten. 

Van den tegeiiwoordigen Raad van Bestuur, groo-
tendeels samengesteld uit theoretici, die alleen in eigen
lijke examen-studie heil zien, kan het inslaan van een 
meer practische richting niet verwacht worden. 

Nu zou men zeggen, dat een Vereeniging als die 
raken. A a n nog meer theorie was geen behoefte; de I der Burgerlijke Ingenieurs dit zoo goed als wij moest 

164 

inzien , doch nu bedriegt men zich. De heeren keeren 
plotseling weer tot het standpunt van December K M » . 
terug en blijkbaar bevreesd dat de „wetenschappelijke 
ontwikkeling" door curatoren „opzettelijk zal verkleind 
worden" of dat hun bewind „den doodslag aan de 
ingenieurswetenschappen zal toebrengen", vragen zij 
„dat het curatorium niet worde belast met het bestuur 
der School, maar optrede als een college van toezicht 
en van advies". 

Werd dit verzoek door de Kamer ingewilligd, de 
reorganisatie, door de wet bedoeld, ware geheel ver
ijdeld , daar alles bij het oude zou blijven. Colleges 
van toezicht en van advies hebben, zooveel wij weten, 
nooit iets van beteekenis tot stand kunnen brengen. 

Nu moge de Vereeniging in haar adres verder voor
stellen „dat aan gemeld college bij de wet de opdracht 

willen en het staat hen vrij bij voorkeur de prac
tische zijde van iederen tak van wetenschap als examen
stof te nemen. Daarvoor zal heel wat dwang van liet 
besturend curatorium noodig zijn, maar dan zullen 
de behaalde diploma's in de oogen van het publiek 
ook in aanzien gaan stijgen. Het zal dan weldra tot 
de onmogelijkheden gaan behooren, dat een onzer 
grootste machinefabrikanten moet verklaren dat hij, 
als industrieel, jongelieden, die met vrucht de Hoogere 
Burgerschool met vijfjarigen cursus hebben doorloopen 
en die daarna werkten op een technisch bureau of een 
fabriek, verkiest boven de ingenieurs uit Delft. 

Treden curatoren zoo op, als wij dit van hen ver
wachten, dan kunnen zij veel nut stichten. Zij zullen 
heel wat tegenwerking te overwinnen hebben, doch 
zij kunnen dan ook, in afwachting van eene goede 

stellen „uat aan gemeiu coiiisc uu uc w a u c i/jiuiauu . i j , — - - „ „ 
worde verstrekt om in overleg met het bestuur der reorganisatie der wet van 1863, de olytechn.setoe 
Polytechnische School zoo spoedig mogelijk voorstellen 
te doen, welke kunnen leiden tot een volledige wette
lijke reorganisatie van het technisch hooger onderwijs' , 
het staat te vreczen dat op deze wijze al zeer weinig 
verkregen zou worden. 

Imniers als men bedenkt, hoe de Vereeniging van 
Burgerlijke Ingenieurs vier, zegge vier jaar heeft 
noodig gehad, om haar rapport over het technisch 
onderwijs gereed te krijgen, dan kan men zich voor
stellen, hoe het „col lege van toezicht en van advies", 
bijgestaan door het tegenwoordig bestuur der Poly
technische School, dat alle belang heeft bij het rekken 
van den tegenwoordigen toestand en dat dus de be
kende politiek der heeren van Sas zal volgen, jaren 
en nog eens jaren zal noodig hebben, om met zijn 
opdracht gereed te komen. 

Dit schijnt geen schrikbeeld voor de Vereeniging; 
integendeel, men krijgt uit haar adres den indruk 
dat zij, ofschoon met haar vroegere richting schijnbaar 
brekend, cn dus om reorganisatie der wet op het 
Middelbaar Onderwijs vragend, toch het nog zoo erg 
niet zou vinden, indien de Polytechnische School 
voorloopig maar bleef wat zij is. Ingewijden weten 
wellicht een verklaring voor deze dubbelzinnige hou
ding te geven. 

Zeer merkwaardig waren de getuigenissen, indertijd 
door een leeraar der Polytechnische School, dus door 
iemand die het weten kon, omtrent het onderwijs 
aan die inrichting gegeven, afgelegd. De Raad van 
bestuur is een raad van wederkeerige bewondering, 
daar dit college, uit de gezamenlijke hoogleeraren 
bestaande, zichzelf aanvult. Theoretische bespiegelingen 
zijn aan de Polytechnische School hoofdzaak en dit 
verklaart het verschijnsel, dat zoovele oud-leerlingen 
der Polytechnische School als leeraren aan I loogere 
Burgerscholen belanden, omdat de studie te Delft 
hen volkomen ongeschikt, heeft gemaakt, om in de 
practijk op te treden. De voorbeelden aan de wer
kelijkheid ontleend, door den Delftschen leeraar ge
geven , waren zoo treffend, dat de Polytechnische 
School en haar onderricht in een zeer ongunstig 
licht kwamen. Sedert heeft bedoelde Delftsche leeraar 
zijne onthullingen voortgezet, zonder dat daarop te
genspraak gevolgd is. 

Het laat zich aanzien, dat aan de theoretische 
richting, die de voorname schaduwzijde der Delftsche 
school is, langzamerhand een einde zal komen, indien 
de wet, thans ingediend, wordt aangenomen en de 
besturende curatoren uit de erkend practische mannen 
worden gekozen. Natuurlijk blijft de wet met haar exa-
meneischen en haar examenstudie in haar geheel, maar 
„ii est avee Ir cicl des aecomodements". Dc examina
toren kunnen hunne vragen zoodanig doen als zij 

School al vast een deel van haar verloren reputatie 
doen herwinnen. 

H O U T B E R K I D I N G T E G E N B E D E R F . 

Naar wij vernemen is door eenige fabrikanten van 
houtbereiding hier-te-lande een request gezonden aan 
Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, houdende het verzoek alsnog te willen 
overgaan tot wijziging van S .i?" der A . \ . van 
Dec. 1S95. 

Adressanten verklaren daarin uitdrukkelijk zich niet 
te kunnen onderwerpen aan de keuringswijze van 
gecreosoteerd hout, zooals die in genoemde paragraaf 
is voorgeschreven op gronden, nader aan Zijne Exc. 
uiteen te zetten. 

In afwachting van de beslissing, in deze door den 
Minister te nemen, kan het voor belanghebbenden 
nuttig zijn op dit adres reeds nu de aandacht te 
vestigen, daar de bedoelde A . V. reeds in verschil
lende bestekken worden genoemd en adressanten 
verklaard hebben dat zij ernstig bezwaar meenen te 
moeten maken tegen het aanvaarden van creosotcer-
werk onder dit voorschrift vallende. 

Het stuk is geteekend door Cornelis Gips Cor-
neliszoon, Dordrecht; J. A . Van Ommen v. Guylik, 
Amsterdam; Hens & Co. Zwolle; G . J. Krol & Co., 
Zwolle; Van Swaaij & Co. 's-Hertogenbosch cn 
Mevr. de Wed. Mr. C. Mirandolle, Rotterdam. 

S C H E E P E N V I S S C H H R I J . 

Het rapport van de commissie tot onderzoek, ol de 
schelpenvisscherij langs de Noordzeekust nadeelig kan 
zijn voor het weerstandsvermogen van het strand en 
het behoud der duinen als zeewering, is uitgegeven 
door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nij
verheid en verkrijgbaar gesteld bij Gebr. van Cleef 
tc 's-Gravenhage. 

De commissie bestond uit de heeren: G . van Dicsen, 
oud-hoofdinspecteur van den Waterstaat te 's-Hage, Dr. 
P. P. C. Hoek, wetenschappelijk adviseur in visscherij-
zaken te Helder en Dr. J. Doric, privaat-docent in de 
geologie aan de Rijks-universiteit te Utrecht. Dc leden 
meenen de slotsom van hun onderzoek tot het vol
gende te mogen samentrekken: 

1°. Een beschouwing van den toestand der kust 
heeft niet doen blijken, dat er eenig verband bestaat 
tusschen haar achteruitgang en den omvang der uit
oefening van het schelpenvisschersbedrijf. Zijn er kust-
vakken, waar verlies en uitoefening van het bedrijf 
beide plaats vinden, er zijn andere vakken, waar geen 
achteruitgang is waar te nemen en veel meer schelpen 
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worden gevischt, en er zijn ook vakken, waar niet wordt 
gevischt en toch de kust verlies lijdt. 

2°. De hoeveelheid, die door menschenhanden wordt 
weggehaald, is gering en onbeduidend in vergelijking 
met de aanzienlijke grond- en schelpenverplaatsingen, 
die voortdurend door het strand en de banken, ook 
onder zee wordt ondergaan, onder dc werking van 
stroom en wind. 

3°. Verreweg het grootste gedeelte van de hoeveel
heid zou door dc zee zelve worden teruggehaald, 
indien zij niet werd opgevischt 

4°. Het luttele, dat bleef liggen, indien het visschen 
gestaakt werd, zou geenszins den voordeeligcn invloed 
op strand en duin uitoefenen, die er van wordt voor
gespiegeld. 

Van het staken der schelpenvisscherij is geen ver
hooging van het strand, geen meerdere aanstuwing 
van het duin en ook geen verharding van den duin
voet te verwachten. 

5°. De uitoefening van het bedrijf, zooals dat tot 
nog toe plaats had en beschreven werd, brengt geen 
schade van eenige beteekenis aan het strand toe. 

Van den nadeeligen invloed, die in den laatsten tijd 
door enkelen schijnt gezien te worden, is ook eeuwen
lang niets gebleken. 

Daargelaten de vraag, of het verbieden van het 
schelpenvisschen met strafbepaling tegen overtreding 
zou kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de-
wetgevende macht, moet zoodanige maatregel worden 
afgeraden, omdat hij geen terrein zou doen winnen 
en zeker geen behoedmiddel zou zijn tegen verder 
verlies. 

Het rapport is 83 bladzijden groot en verdeeld in 
6 afdeelingen, waaraan nog is toegevoegd een „aan
hangsel" en 15 bijlagen, te zanten vormende een 
boekdeel van 1S4 bladzijden. 

Uit het bovenstaande zien wij met genoegen, dat 
de schelpkalk-industrie niet bedreigd wordt; de onlangs 
opgerichte „Vereen ig ing van Nederlandsche Schelp
kalkfabrikanten" kan dus gerust zijn. Aan eene cir
culaire , dezer dagen door haar verspreid, ontleenen 
wij het onderstaande: 

„Eene der eerste voorwaarden om den bloei dezer 
zeer oude tak van nijverheid te bestendigen is zeker 
wel het onderhouden van geregelden omzet en dus te 
trachten het gebruik van schelpkalk zoo algemeen 
mogelijk te maken. 

„Een buitenlandsch artikel verdringt in vele streken 
van ons vaderland nog steeds de schelpkalk; niet 
omdat het eerste deugdzamer materiaal is, integen
deel ! reeds meermalen is het gebleken , dat schelpkalk 
beter is dan Luiksche kalk. (Zie o. a. antwoorden op 
prijsvraag, Maart 1891, gesteld door de Vereeniging 
„Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam *). 

„Een gering prijsverschil, vooral gering, omdat kalk 
toch nooit een overwegend cijfer vertegenwoordigt bij 
den bouw van perceelen, is dikwijls aanleiding om 
Luiksche kalk de voorkeur te geven. 

„ H e t klinkt inderdaad eenigszins verwonderlijk, dat 
de inlandsche industrie reeds om zulk eene kleinigheid 
het veld moet ruimen voor het buitenland, vooral in 
den tegenwoordigen tijd, nu er van vele zijden nog 
al eens een woord in het belang onzer eigen industrie-
wordt gehoord. 

„Slechts eene reden weten wij daarvoor op te geven, 
nl. dat het niet voldoende bekend is hoe groot het 
aantal menschen is, dat hun brood door de schelpkalk-

* Deze brochure is op franco aanvraag gratis verkrijgbaar bij het 
Bestuur der „Vereeniging van Nederlandsche Schcli>kalkfabrikanten". 

fabrikatie verdient; nu reeds, om niet te spreken van 
wat het kon zijn, als liet gebruik in ons land alge
meen werd. 

„Een groot aantal strandbewoners vindt zijn bestaan 
in het schelpenvisschen, en even zooveel schippers 
varen met allerlei kleine scheepjes de schelpen naar, 
en kalk van de fabrieken; winter en zomer kan de 
arbeid op de fabrieken worden voortgezet, tot groot 
gerief van het legio arbeiders; eindelijk het kolossale 
gebruik van grauwe turf! Bij geen andere fabricatie 
wordt zooveel turf gebruikt, als juist bij deze. Eene 
fabriek van gewonen omvang gebruikt ongeveer weke
lijks de lading eener groote tjalk; zoo gaan deze beide 
takken van binnenlandsche nijverheid (veenderij en 
schelpkalkfabricatie) hand aan hand. 

„ H e t is inderdaad niet van belang ontbloot, hier 
eens de aandacht op te vestigen, en wij hopen dan 
ook , dat dit schrijven moge bijdragen tot bevordering 
van den bloei der schelpkalk-fabricatie in ons vaderland. 

„ H e t bestuur der genoemde vereeniging neemt dan 
ook de vrijheid, met het oog op het hierboven aan
gevoerde, beleefd het verzoek te richten aan Provin
ciale-, Gemeente- en Polderbesturen, 1111. ingenieurs, 
architecten, bouwondernemers enz. enz., om overal 
waar het te pas kan komen, schelpkalk voor te schrijven 
of te gebruiken; waarlijk cr is zoo weinig tegen te 
zeggen, en het algemeen belang wordt er zoo krachtig 
door in de hand gewerkt. 

„Met vertrouwen gaat dan ook deze circulaire de 
wereld in; moge dat niet beschaamd worden! 

„Onzerzijds zullen wij alles doen wat in ons ver
mogen is om de zaak, die wij voorstaan, te doen 
bloeien " 

PRIJSVRAGEN 
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
schreef in 1895 drie prijsvragen uit voor een v o l k s 
huis, een e e r e b o o g en een s t a l d e u r , waarvan 
de programma's werden opgenomen in ons nommer 
van 11 Mei 1895, bladz. 149. In n". 2 van den 
loopenden jaargang volgde de mededeeling, dat elf 
antwoorden waren ingekomen, als 8 op de eerste, 2 
op de tweede en I op de derde vraag. 

De Jury heeft de volgende uitspraak gedaan; 
Ontwerp v o l k s h u i s : eerste prijs niet toegekend; 

tweede prijs (zilveren medaille en getuigschrift aan 
het ontwerp gemerkt met een cirkel in een driehoek, 
en derde prijs (bronzen medaille en getuigschrift) aan 
het ontwerp „In haast". Bovendien werd het ontwerp 
„ Al l right" eene eervolle vermelding waardig gekeurd. 

Ontwerp e e r e b o o g . Geene bekroning, 
s t a l d e u r . Niet bekroond. 

De heer J. G . van Gendt A L z te Amsterdam 
heeft zich als ontwerper van het met den tweeden 
prijs bekroonde plan van een volkshuis bekendgemaakt. 

V A R I A . 

STANDBEELD VOOR FRIEDRICH VON SCHMIDT TE 
WEENEN. 

De onthulling van het standbeeld voor den beroemden 
Oostenrij kschen architect Friedrich von Schmidt zal 
Zondag 24 dezer te Weenen plaats hebben. Dit is 
het eerste gedenkteeken dat in Oostenrijk voor een 
architect is opgericht. In Duitschland bestaan reeds 
verscheidene standbeelden voor beroemde vakgenooten, 
zooals te Berlijn voor Schinkel, te Dresden voor 
Semper, te Miinchen voor Klenze en Gartner. De 
deelneming der Oostenrijksche architectenwereld aan 
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dit herinneringsfeest zal algemeen zijn ; ook uit Duitsch
land worden bij deze gelegenheid vele architecten 
verwacht 

MODERNE OPERA-GEBOUWEN EN SCHOUWBURGEN. 

De heer Batsford, de bekende Londenschc uitgever 
van bouwkundige werken, deelt mede dat binnen zeer 
korten tijd een belangrijk en omvangrijk werk onder 
den titel van „Modern Opera Houses and Theatres" 
door hem uitgegeven zal worden. Dit werk bevat 
afbeeldingen van schouwburgen, gebouwd in de laatste 
jaren en bovendien een verhandeling over de eischen, 
verbonden aan het samenstellen van een schouw-
burgplan en verder over de tooneelmachinerie en 
verordeningen betreffende den schouwburgbouw in 
Engeland. Het onderwerp is belangrijk cn in zeer 
goede handen. Mr. Edwin < >. Sachs en Mr. Ernest 
A . E Woodrow zijn de samenstellers van het werk. 
Het zal als 't ware een vervolg geven op 't werk 
van Constant te Parijs, dat vóór 50 jaar uitgegeven 
werd en voor dien tijd uitstekend was. 

In de laatste 50 jaren heeft de schouwburgbouw 
belangrijke wijzigingen ondergaan en gedurende dit 
tijdperk is daarover geen nieuw werk uitgekomen. 
Het werk zal bestaan uit 200 platen en 500 kleinere 
schetsen. < )p elke plaat zullen de aanteekeningen in 
de Engelsche, fransche en Duitsche talen voorkomen, 
benevens de Engelsche en de metrieke maten. 

Het eerste deel zal nog deze maand verschijnen. 
Het geheele werk zal drie deelen beslaan en de 
totale prijs bedraagt ƒ 1 8 9 . 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 
Ai'itKia.iso H.WKi.iM i . \ OMSTIIKKKN. 

Vttgadering van Maandag 11 Md 1890. 
Als eerste punt der agenda, kwamen in behandeling de «ragen 

2, 3, 7 en 8, door het Hoofdbestuur gesteld, welke vragen in de 
vorige vergadering onafgedaan gebleven waren. 

Ook nu was voor vraag 2 geen overeenstemming in dc betreffende 
commissie verkregen. 

De meerderheid der commissie ltad echter een uitvoerig rapport 
opgesteld, waarin /ij do redenen ontvouwde, waarom door haar 
een examen voor den architect niet wensehelijk wordt geacht. 

Na voorlezing daarvan volgde een geanimeerd debat en bleek 
aan 't slot daarvan bij de Htemming, dat de meerderheid der 
commissie voor huur denkdeeld geen meerderheid vond iu de 
vergadering, waar het gevoeleu do Overhand behield, dut een 
examen in de technische vakkeu toch mogeiyk en in 't belang 
van 't publick zul zijn 

Hoe dat examen moet ingericht worden en welke vakken bet 
zou moeten omvatten, zou nader door een der voorstanders uit
gewerkt worden. 

Het rapport op vraag 3 I welke practische waarde beeft de 
studie der hoogere mathematische wetenschappon voor den ar
chitect':'), dat die vraag in ontkenuenden zin beantwoordde, werd 
daarna eenstemmig aangenomen. 

Hiernn word rapport uitgebracht op de vragen 7 eu 8, waarvan 
de verdere behandeling werd uitgesteld tot do volgende bijeenkomst. 

Uit de daarop gevolgde stemming voor cundidaten voor het 
Hoofdbestuur, bleken gekozen tc zgn de heeren Th. (I. Schill 
en Eduard Cuypers, beiden te Amsterdam, de heer Mutters, 
architect to 's-Gravenhnge en dc heer P. Kleiweg Dyserinck 
te Haarlem. 

Als afgevaardigde naar de algemeene vergadering, die 28 Mei 
a.s. te Amsterdam in het Maatschappelijk Gebouw zal gehouden 
worden, werden gekozen: tie heeren Jacques Leyh en P. Kleiweg 
Dyseriuek, terwijl de lieer Gejjl zich op verzoet voor plaatsver
vangend lid beschikbaar stelde. 

Do verder nog beschikbaro tijd werd geheel ingenomen door 
het onderzoek naar de i|ualiteit van eeuigo door den heer A. J . 
Stoel Jr. gedeponeerde pothuizen van ijzerharde stof, waarbij 
bet glazuur niet afzonderlijk wordt opgebracht, maar door de 
gloeihitttc zich aan het materiaal zelf daarop afzet. 

Daarna werd dc laatste vergadering van dit seizoen met een 
hurt,'lijk wourd door den Voorzitter 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-Git\VKNHAuK. Do Nederlandsche vereeniging tot voorkoming 

van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen zal op Zaterdag 
tt Juni eeno algemeene vorgaderiog houden, waarin o. a. do ver
kiezing plaats heeft van drie bestuursleden, ingevolge do perio

dieke aftreding der heeren: Dr. .1. Th. Mouton , 1-'. W. Wosterouon 
vau Meeleren cn G. Knuttel, cn de benoeming vau eeu voorzittor, 
wegens dc periodieke aftreding van Dr. ,1. Th. Mouton. 

Verder komt uan de ordo hot verslag van dc bijeenkomst met 
werklieden-afgevaardigden, iu zake de „Voorkoming vun onge
lukken in de bouwvakken", den 14 Maart j.1. te Amsterdam door 
het bestuur gehouden. 

AHSTKIUIAM. Onder leiding van den heer F . f,. Janssen werd 
dc eerste jnurlijksche algemeene vergadering van den Ncdcrland-
sclien Aannemers bond gehouden. 

Uit het verslag van den secretaris, don heer Theod. l/igthart, 
bleek dat de bond thans 3t> algemeene leden telt cn zes afdee
lingen, en wel te Rotterdam, Zwolle, Arnhem, 's-Gruvcnhage, 
Amsterdam en Gooda, die tc zameu 130 leden bezitten. 

Tot leden van het bondsbestuur werden thans definitief gekozen 
de heeren F. L . Jansen, I'. Duinker en Theod l.igtuurt, te 
Amsterdam; A. Bloem te Arnhem; II J . Nederhorst tc Gouda, 
en A. Heukenians Sr., tc Rotterdam. Tot voorzitter werd aan
gewezen dc heer E. E. Janssen, tot penningmeester do heer P. 
Duinker, cn tot secretaris de lieer Theod. I.igthart. 

Tot commissarissen werden goitozen dc heeren ü Key voor 
Zuid-Holland, D. A. Roskam voor Gelderland, II. .). Gcyl C'zn. 
voor Noord-Holland en 1'. de Herder voor Overijsel. 

De reorganisatie van tie afdeeling Publieke Werken dor 
gemeente zul don lstell Juli a. s, in werking treden. 

De gemeente wordt tlan in /.es sectiën verdeeld; uan liet hoofd 
vau iedere sectie wordt een hoofdopzichter geplaatst, welke tot 
assistentie drie opzichters en een klerk krijgt Als chef over hen 
lui geert een ussistent-ingenieur. 

Voor de havenwerken cn wutervervcrschiug, benevens voor den 
mogelijken bouw van nieuwe waterwerken zal ccn aparte afdee
ling, onder een assistent-ingenieur en hoofdopzichter, ingesteld 
worden. 

Voor den bouw van nieuwe openbare gebouwen blijft de tegen
woordige assistent-architect gehandhaafd. 

Voor tic geannexeerde gedeelten van de verschillende gemeenten 
zal voorloopig de vroegere directeur van tic gemeente Xieuwcr-
unistel, met den titel vun assistent-ingenieur fungeoron. 

Het voornemen is do verschillende bureau's als volgt te vonneu: 
Hoofdbureaus, directeur, ingenieur, assistent-architect ca archi

tect-ingenieur : Raadhuis. 
Havenwerken, wutervervcrschiug etc.: Gebouw voor Algemecnen 

dienst uun tien kop van de Handelskade. 
Voor het geannexeerde gedeelte: voormalig Raadhuis vnn Xicu-

wcr-umstel. 
Voor dc zes sectiën: 
Stadstiiumertuin uun de Nieuwe Achtergracht. 
Montelbaanatoren. 
Nieuwe st'antinakerswerf bij de 2e Hugo-de-Gmotstraat. 
Gebouw aan de voormalige Oosterbegraafplaats. 
Vondelkade 
Gebouw aun tic voormalige Westerbegraufplaats. 
— De heer Th. G Schill. tloortle afdeeling „Amsterdam" eundi-

daat gesteld voor lid vun het Hoofdbestuur der Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst, heeft verklaard tlie candiilatuur niet 
te kunnen aanvaarden. Bet Bestuur heeft thans tot cundidaten 
gesteld tic heeren A. O BloiJB tc Amsterdam en J A Unlock 
Houwer te Deventer, waardoor de afdeeling .Amsterdam als haro 
candidate!) heeft geproclameerd tie heeren Kd. Cuypers, J . Mutters 
Jr., A. C, Bleus cn J . A Muloek Houwer. 

HAVHI.KM. Do Commissie van het Museum van Kunstnijverheid 
heelt, in navolging van dergelijke inrichtingen iu het buitenland, 
aau genoemd Museum eene werkplaats voor dc vervaardiging 
van reproduction verbonden, waar ten dienste van het tcoken-
onderwns cn aanverwante vakken gipsafgietsels worden vervaar
digd, die tegen billijke prijzen worden afgeleverd. 

Deze maatregel werd voornamelijk in het leven geroepen met 
het doel dc directeuren van scholen, waar teekenonderwijs ge
geven wordt en de leeraren, die met dat onderwijs belast zijn, 
in dc gelegenheid tc stellen zich van degelijke, eenvoudige en 
tevens artistieke teekenvoorbeelden to voorzien, waaraan hier-
te-lande nog steeds behoefte bestaat. 

De rijke verzameling vnn het Museum ter beschikking staande, 
werd tevens het plan opgevat naast genoemde teekcuvoorbeeltlen 
eene nieuwe serie modellen samen to stellen, die ccn duidelijk 
beeld geven vun do behandeling der ornementale vormen vun ai 
dc vroegste tijdperken der kunstgeschiedenis tot op onze dagen. 
Deze modellen kunnen bij liet onderwijs in de kunstgeschiedenis, 
ulsook voor teekenstudiëu van meer govordordeu, uitmuntende 
diensten bewezen. 

Reproduction werden vervaardigd vun verschillende decoratieve 
beeldhouwwerken van oude gebouwen eu monumenten hier-te-lande. 

Een nieuwe serie modellen, die een geleidelijken overgang 
vormen vun do blokmodolleii tot het orncmcntteckeiieu, werd in 
gereedheid gebracht. 

Eone zeer uitgebreide verzameling busten uit liet tijdperk der 
Renaissance kun beschikbaar worden gesteld. 

Aanvragen voor prijsopgave alsook voor toezending van photo-
grapliische reproduction der teekenvoorbeelden en andere inlich
tingen kunnen worden gericht uan don hoer E. von Saber, 
conservator van het Museum en directeur der School voor Kunst
nijverheid tc Haarlem. 
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Zwiu.LK. De herstelling van het inwendige der Groote Kerk 
nadert hare voltooiing; metsel- en schilderwerken zijn gereed 
cn do werkzaamheden aan Imnken en vloer zijn thans ouder
handen genomen. Kr worden twee grootere koperen kronen, door 
de firma Hecht en Py serin k te Amsterdam vervaardigd, aan
gebracht en de stoelen in het ruim der kerk worden iloor eiken
houten banken vervangen. 

*s-ÏIi !,ÏIH;I;NI;(.M;II. Onze < irineenteraad geeft telkens hl ijk cio 
verschillende onderwerpen, die betrekking hebben op tie openbare 
werken, met een zekere voorliefde te behandelen, /oo kwam iu 
de laatst gehouden zitting vun 15 dezer een voorstel van It. en 
"W. tor tafel om een tijdel(jken opzichter te benoemen en dit 
guf een der raadsleden aanleiding als zijne meeuing mede tc 
doelen, dat hij het getal opzichters niet vermeerderen, maar wel 
met één verminderen wilde. Hoewel de Voorzitter uiteenzette 
dat de benoeming noodig was voor den goeden gang der zaak 
cn verklaarde geene opgewektheid te hebben de vroeger daar
omtrent gevoerde discussiën te hernieuwen, mocht bet hem niet 
gelukken eene grooto meerderheid voor het voortitel te ver
krijgen, dat niet 1) tegen 7 stemmen werd aangenomen. 

Zi'Ti'KX. Po Gemeenteraad hei>loot in de zitting van Maandag 
jongstleden een crediet vau /'13000 toe te staan voor de restau
ratie van de oude Hal in de Hofstraat volgens het plan, iu 
overleg niet den gemeente-architect, door den architect Jos. Th. 
J . Cuypers te Amsterdam opgemaakt. Tegen het denkbeeld om 
dit werk in eigen helleer te ondernemen, werden vele bezwaren 
ingebracht, maar ten slotte werd daartoe met U tegen 7 stemmen 
besloten. 

WAGENINGEN . ln zijne zitting van 19 dezer werd het leenmgsplau 
voor de bestrijding der kosten van de gasfabriek, de murechuus-
sée-kazerne enz. besproken en dit met liet oog op de bemerkin
gen van Gedeputeerde Staten. Voor een paar leden van den Kaad 
deed zich toen eene schoone gelegenheid op, minder vleiende 
woorden ter sprake te brengen aan het adres van de drie bouw
kundigen, aan wie het uitbrengen van verschillende rapporten 
over gas- en waterleiding en bet maken der ontwerpen voor dc 
gasfabriek was opgedragen. De Kaad stelde liet gezamelijk 
honorarium op fö50ü vast. maar nu deed zich het lastige geval 
voor. dat later besloten werd dc bestaande gasfabriek over tc 
nemen, waardoor de verdere hulp der deskundigen overbodig 
werd. Intiisnehen waren de verschillende adviezen uitgebracht en 
plannen ontworpen, zoodat dc deskundigen gemeend hadden het 
honorarium voor elk hunner tot / 1000 te kunnen verminderen. 
Ken der raadsleden onthaalde de Vergadering op de mededeeling 
dat men leergeld genoeg betaald beeft cn dat de ondervinding 
geleerd bad. dat men in de deskundigen eene slechte keuze 
gedaan bad, terwijl een ander de betaling van ƒ1000 voor een 
paar teekeningen vrij duur vond. 

De Voorzitter wees erop dat de deskundigen, zoo ze dit ver
langden, het volle bedrag van / 5500 in rekening hadden kunnen 
brengen. Dat hij de deskundigen in bescherming nam, ligt hieraan 
dat het in zjjn aard ligt en hij bet tot plicht acht, in bescher
ming tc nemen hen, die niet hier in deze vergadering zijn en 
zich dus niet verdedigen kunnen. Ten slotte werd de uitbetaling 
van de vordering goedgekeurd. 

AVoK.nitiCN. Voor de benoeming tot directeur der genieeiitelyke 
gasfabriek — op een salaris van f 1000, benevens vrije woning, 
vuur en licht — worden aanbevolen de heeren: I.. Itronkhorst, 
te Deventer; Z. .1 Xiuaher van tij ben, te Bodegraven, en II. 
11. l'rakke. te Groningen. 

— Aflevering 5 van De Natuur (uitgave van J . G . Broesc te Utrecht' 
bevat: 

Hen schematische borstkas. Ken zeer eenvoudig cn bruikbaar 
toestel, door Dr. II. .1. Calkoen. — De chemische processen vun 
de ademhaling, door I>r. K. <>. Kijkcns. - liet rekenkwadrant 
van Dr. S. Levtïnou. door A. G. Wytboff. — Do afkomst van de 
zijderups, door Dr. ii. J . Calkoen. — Ken nuttig gebruik van dc 
kracht der golven, door H. — Verscheidenheid op photographiseh 
gebied, door Dr. J . K. Romboats. — Dc Banaan of Pisang op Java, 
door Binaug. — Ihueinthus orientalis K. en Tulipa gesueriuna L. 
op Hollands bollenvelden, door J . Valckenier Suringar. — Ont-
wikkelingsnpparaten voor ueetvlcengus, door l>r. L. Bleekrode. —• 
Ozoon, door D. Jngermau. - Korte mededeeling. — Sterrenknndige 
opgaven en mededeelingen, door Ant. Pannekoek. — Boekaan
kondiging, door II. J , C. — Correspondentie. 

P E B S O N A L I A . 
Bij den Waterstaat iu Ned-lndië is: 

T o e g e v o e g d : uan den chef der irrigatieafd. Brantas, met 
Lengkong (Soerabaja) als standplaats, de opz. 2c kl. I). 1). Thedena, 
van dc res. Bali eu Lombok: aan den chef der irrigatieafd. Öcrang, 
met Kcmbang als standplaats, de opz. 2e kl. J . A . Lapré, thans 
toegevoegd aan den chef der 2e waterstaatsafd.: aau den chef der 
werken en opnemingen aan de rivier dc Solo, de opz. Ie k t Tb. A, 
Gaston en dc opz. 3e kl. H. 31. Toxopeus. 

O v e r g e p l a a t s t : van do res. Soerabaja naar de res. Hagelen, 
ten einde als eerstuanw. waterstaatsumbt. op tc treden, dc arch, 
le kl , IC. Cornelissen; van de rewid. IVkalongan naar de resid. 
Soerabaja, de opz. le kl. P. Koot; van de res. Batavia naar de 
res. Djokjakarta, de opz. 3c kl. J . t i . Dc Lassaie. 

G e p l a a t s t : in dc res. Kcmbang, du opz. 3e kl. I'. K. van 
Hemert. 

T e r b e s c h i k k i n g g e s t o l d : van deu resident van Bali 
en Lombok, de opz. 2e kl. K. .M .1. Koremans, van de res. Kcmbang. 

Benoemd: tot opz. lc kl., do waarn. opz. 2c kl. J . K. C. Kelir. 
B e l a s t : niet dc waarn der hetrekk. van opz. 2e kl., de ambt. 

op non-act. J . B. Lont, laatstelijk architect 2e kl., en geplaatst 
in dc res. Üatuviu; met de waarn. der hetrekk. van asp-ingenieur, 
tie ambt. op non-aet. .1. H. Faber, laatst, ing. 2e kl. cn geplaatst 
iu de res. Sumatra's Oostkust. 

— Benoemd: tot hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en 
van het stoomwezen, tevens chef der afdeeling spoor- en tram
wegen en stoomwezen van het depart, der It. O, \V. iu Xed -
lndië de hoofdambtenaar op non-ectiv. .1. \V. Th. van Sehaik en 
van de tijdelijke waarneming dier betrekking ontheven de hoofd-
ingen der spoorwegen I). K. J . Baron van l.yndcn. 

T i j d e l i j k b e l a s t : met de waarneming der betrekking van 
adjunct.-chef 2e afdeeling bjj do e.xpl. van Staatsspoorwegen op 
op Java, de ambt. op non-aet. J . Monod do l'roidcvillc, laatstelijk 
chef der 2c afdeeling bij de exploitatie der lijn Djokjakarta-
Tjilatjap van genoemde spoorwegen. 

— Bij de Staatsspoorwegen op Java: 
Overgeplaats t : van den uanleg der lijn Frobolinggo— 

Bunaroekun nuur dien der lijn Tarik-Soerabu ju, de op/. 3e kl . II. 
L. Lejjdic Melville. 

G e p 1 a a t s t: h(j dc exploitatie Oostcrüjiien, dc waarn. adjunet-
chef der 2e afd. J . Monod de Kroideville. 

- B e n o e m d tot tijdelijk eersten werktuigkundige bij do 
werken en opnemingen aan de rivier di' Solo, de tijdelijke chef 
d'utelier \V. Goudswaard. 

Bij kou. besluit is met 1 Juli n. s. aan J . T. R. ter Horst 
eervol ontslag verleend als bureel-ambtenaar van den Kijkswater-
staat, cu is K. J . H . Kevnaerdts benoemd tot bureel-ambtenaar 
van den Kijkswaterstaat. 

— Bij kon. besluit is met 1 Juni a. s. benoemd tot opzichter 
van den Kijkswaterstaat 4c kl. J . ter Beeke te l'trccht. 

Bjj beschikking vau den Minister van Waterstaat is dc heer 
I'. B. sips te Groningen benoemd tot buitengewoon opzichter bij 
de werken van het kaïraal door Voorue. 

— Pe Kuad tc 's-llertogenbosch benoemde tot opzichter der 
gemeentewerken den heer A. Hermans te Vucht met !) stemmen; 
(f stemmen werden uitgebracht op den heer A. van Hattum en 
1 op den heer T. Vredcveld, beiden te l'trccht. 

— Benoemd tot chef der gemeentelijke gasfabriek te Schoon
hoven, de heer A. A, Altiug. thans 2c opzichter aan de gasfabriek 
te Groningen, 

Jan 
de papiermand verwezen. 
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VACANTE B ETKEKKÏXGI; N. 
— O p z i c h t e r 2e kl. v/h s toomwezen op eene minimum 

jaarwedde van / 1)00. Aanmelding bij gezegeld adres aan het 
Departement vun Waterstaat vóór 1 Juni. 

— D i st r i 0 t s-opz ie lit e r bij het polderdistrict „Bommclcr-
waard boven den Meidijk". Jaarwedde / 1000, die kan verhoogd 
worden tot /' 1200, met f 50 bureaukosten. Adres den dijkgraaf 
te Zalt-Bommcl vóór 1 Juni, Persoonlijke bezoeken .Maandags en 
Dinsdags van 10-12 uren. 

— O p z i c h t e r bjj de gemeentelijke gasfabriek te Leeuwarden 
Jaarwedde / DUO. Adres op zegel vóór t Juni a. s. aan Burg. enWeth 

— Ingen ieur bfi bet mijnwezen in Ned.-lndië. Sollicitan
ten, voorzien van diploma van examen B, genoemd iu art. 05 
der wet van 2 .Mei 1803, kunnen zich vóór 30 Juni a. s. aun-
melden aan het Pept. van Koloniën. (Zte verder Staatsconr nt 
uo 114.) 

DIENSTAANBIEDING EN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten behoeve van heeren geabonneerden 

tweemaal J>er jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belas/ zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

A a n k o m e n d b o u w k u n d i g e , goed teekenaar en eenigs
zins op de hoogte met de practijk. Adres under No. 1. (1) 

— O p z i c h t e r , goed bekend met sluizen- en bruggenbouw. 
Adres onder No. 2. (1) 

— T e e k e n a a r , jarenlang werkzaam bij een der meest be
kende architecten, goed bekend met bet maken van bestekken. 
Adres ouder No. 3. (1* 

— Tegen klein salaris wordt plaatsing gevraagd bij een archi
tect voor iemand, practische werken uitgevoerd hebbende. 
Adres onder No. 4. (1) 

0 O B B E S P O N D E N T 1 K. 

I). te ./. Ongcteekende stukken worden steeds naar 

o 
S T R A A T K L I N K E R S . G R A N I E T . 1 D IfküÜfff^ 

Met GEMEENTEBESTUUR van 
C ' o r i ' o i ' r f c n vraagt vóór 5 J u n i 
a . a . inzending aan het adres van den 
burgemeester, van monsters, niet prijs
opgave, van «iO.OOO S t r a a t k l i n 
ker»*, te leveren f r a n c o voor den 
wal tc Coevorden vóór 1 Juli e. k. 

U T R E C H T S C H E 

Cementsteen Tegelfabriek 
van A. OE MORIE Utrecht. 

Gementtegels, Patten, Ringen enz. 

J. H. P. JANSE, 
. \ I s i i - i i i x ! - i t r j i » i t 3 6 4 . 

A M S T E R D A M . 

geameed | |zeren l l t ' .KKI' .V en fijne 
NMKKIIWKKKKX, It li AX DK 4NTKK. 
K M ' I N I 1 K | ; K K \ en/.. 

Vraag Attesten van de vaar- en valproof 
op den 5 Sept. 1895 oluier gehouden. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
IJZER HANDELAARS U> AMSTERDAM. 

. . . « ( . IMaul-.Knn.l-. Roek- enT-IJi.r «m. 
S T A L E N B A L K E N o n B A L K I J Z E H 

l u vei 'Hcli i l lentlc nrolleleii en lengten 
V i j l e n ni g e g o t e n S t a a l uit de fabriek 

«ii Gear. RöKLKI & C<». te Wetten, alsrnnlr 
( ' l i i -Ntiaii in S t e r H o e f n a g e l . . 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K E R M A N & BD1JZERI). Breda. 
SPECIALITEIT in verp laat sbare 
H o n t e n woonhuizen . Direc t i e -
k e e t e n , K i c k e n b a r a k k e n en 
T u i n k o r p e l * . 

ROLLUIKEN 
v n n G E G O L F D 

S t a a l p l a a t o f v a n H o u t . 

LIFTEN. 
OVERKAPPINGEN 

V A N 

«og-olid U-zei-. 

k ü f f i EN LIEREN 

AannemersmaterieRl 
wordt tot zeer concurree
rende prijzen geleverd door 

T. G. TISSOT J". 
A m s t e r d a m . S i n g e l 179. 

J. BELTMAN JMTz, Oeventer. Handelskade. 
7 

Fabrikant in Molenwerken. 
» „ „ . . . - ( M E E E F A B R t E K E N , KORENMOLENS, 
M'i.( H M - : m i n I I T I M ; voor: <\ B A K K E R I J E N , ORUTT E RIJ EN 
, ( OLIEFABRIEKEN, HOUTZAGERIJEN ens. 

\ EKISiG V A X OLlIi-ÜASMOTOREN. 

Bronswijk Hanoversche Cementwaren Fabrieken. 
SPECIALE VERVAARDIGING van l> r a n d vr i je <' F M F X T D E F L E X 

en V I ' A M l l ' , \ voor v loeren , gewelven, tiiMNelieiimiiren enz. enz. 
Over 150.000 M - . alleen in Dusseldorf geleverd. Prospectus en inlichtingen 

ie verkrijgen bij den Agent voor N e d e r l a n d 

» . W I L I i L K J I K J r . . A m s t e r d a m , D a m r a k 8 2 . 

ASPHALTFABRIEK. 
MEIJJES en BOSCH, Wijhe bij Zwolle. 

(•\briek van A n p h a l t d a k p a p l e r , I so leerplaten , C n r b o l i n e n m em 
i'-r Specialiteit: H O I Ï T C F M E X T D A K F X (verbeterd « v M t e e m 

l l i i n » l c r ) . A n p b a l t v l o e r e n . D A K E X mei D l H H F L F A S P H A L T 
l i K I t i ü U I V I n onder zes j a r i g e g a r a n t i e . 

MONSTERS en PRIJSOPGAVEN op aanvraag grat i s en franco. 

Binnenkant 4, H. Th. C. HELLINGS, Amsterdam. 
G E N E R A A L - A G E N T DER NAAMLOOZE-VENNOOTSCHAP. 

Hoolteereliutillt-erelesij „ P E R S E V E R A X T I A " te Harlingen. 
Levert tot concurreerende prijs, in vaten en bu-sen: ( 'arbo l inean i , 

„Perseverantia," beste en goedkoopste in gebruik; I t lml . \ : i r i . i - h . idem, 
•i .11-1 ijl- en meldroogend; AMpl ia l t lak voor D a k b e d e k k i n g , idem: 
( 'rruMinl O l i e . idem; O l i e voor Wel l ' ! , l i cht . idem. 

G7uC0yL,lloemgracht 77, 
F a b r i k a n t e n v a n M .4 K M F R F X S C I I O O H S T F E X 3 I A X T F L S . 

ZEER GROOTE MAGAZIJNEN*. — R u i m s « o r t e e r i a g . — Coocarreerendo priizou. 
Spec ia l i t e i t en i n ii R A F Z F K K E X en . f l O X I ' » K X T E X 

in EücausBynarhe, Frauacho en Dnitecha Bergsteen etc. — ExenipUrao aanwezig ia 
de MaKnzjjnon. — H a n d e l i n V I . O F K - en W A X D T F G F I . S . 

BI.OEMdHACirr 77, AIINTKKIIAM. DELFTSI'IIESTRAA'I' til. Ho I I l l t K A M . 
H y a n i S C C r i l i r i C l l I ï US. Bekroond op de Wereld-Tentoonstellingen te ParUs, Philadelphia, Aawterdan etc. 

D U U R Z A A M , G E M A K K E L I J K E N G O E D K O O P . 
Chemisch bereide verf in alle kleuren. 

FABRIEK KRAAIJENBURG, RIJSWIJK (Z.-H.) 
Het Paviljoen der Heel. Simt- en NttirHu»fabriek te Delft, 

op de Were Ml en toonntelling, is met deze verf geschilderd, alwaar 
Prijscourant en Prospectus te verkrijgen zijn. 

Machinale Jalousién Fabriek 
voor I I F I Z E X en ICI.OF.M F \ -
K A S T E X . Concurreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

S . B R l T K i O B i ï . A v e h e m 

I I X A W I Ê S E N T 
Kunstsmid, ROTTERDAM 
blaakt op aanvrage ontwerpen van alle 
soorten KuiiMiMnicedn «>rh.eii, als Hek
werken . NierankerM, l>eur|iuneelen. 
Bnlkonht 'kk i 11, HeelHiiieltunlen en/. I 

rf 

H. LENSINK 
H O U T H A N D E L , A R N H E M , ' 

levert panklaar cekyanl.eerd (rol 
en cwamvrU) 

Rasterwerken, Sohntttngen, Vloeren 
Vloerr i l ihen , Broeibakken, ens. e m . 

E e n i g z e k e r w e r k e n d reuk- en 
kleurtoon m i d d e l . 

l ö y 
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f Provincie Zoid-Holland. 
AANBESTEDING 

Op H a a n d a g ilon Sstcn J u n i 
1 8 0 6 , dos voormiddag! te l l 1 / » 
uron, za l , onder naden- goedkeu
ring, door den Voorzitter, of' eender 
Leden van het College van Gedepu
teerde Staten der Provincie Zuid-Hol
land, en in bijzijn van den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Water
staat in Znid-Holland, aan hel lokaal 
Tan het Provinciaal Bestuur tc 's-Gra-
renhage , worden aanbesteed : 

a. l i e t o n d e r b o n d der h a v e n 
r a n S t e l le n d a m v a n 1 
9Iei 1 8 » 6 tot SO A p r i l 
1800. K a m i n t ; ƒ 1 0 . 5 0 0 
per j a a r . 

b. H e t v e r r i c h t e n eener be-
x i n k i n g en b e N t o r t i n g 
a a n de H a v e n v a n .Itid-
d e l h a r n l a . K a m . ƒ 6 7 0 0 . 

De aanbestedingen zullen geschieden 
bij enkele inschrijving, overeenkomstig 
§ 447 der Algemeene Voorschriften, 
vastgesteld door den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid dd. 12 
December 1WI5. 

De bestekken liggen ter lezing aan 
het loknal van het Provinciaal Bestuur 
van Znid-Holland te 's-Gravenhage, en 
zijn voorts, op franco aanvrage, tegen 
betaling der koBten, te bekomen bij de 
boekhandelaars firma GEBROEDERS 
V A N C L E E F , Spui n°. 28a, te 's-Gra
venhage en door hunne tussclienkomst 
in de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de 
kosten der bestedingen, enz. zijn te 
bekomen bij den Hoofd-Ingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland, J . V A N DER V E G T , te 
's-Gracenhage, terwijl aanwijzing in 
loeo zal plaats hebben op Dinsdag den 
2den Juni a. s. voor de havenwerken 
te Stellendam des namiddags te é é n 
n a r , en voor de werken aan de liaven 
van Middelbands des namiddags te 
h a l f d r i e u r e n . 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland. 

F O C K , Voorzitter. 
F. T A V E N R A A T , Griffier. 

T E K O O P 
mede opgrondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 15,000 c A . R O I ' W -
G H O X D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend III ' I T F X -
V F, It III. 1.1 F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
H l ' l ' l t , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. in. uit
muntend geschikt voor dc stichting ran 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K . S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's-Gravenhage. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR der Waterkeering 

van den Calamiteusen ANNA POLDER 
zal op Z a t e r d a g 13 J u n i 1806, 
des voormiddags 10'/t n a r , in het 
Gemeentehuis te Cortgene, onder na
dere goedkeuring van Heeren Gede
puteerde Staten van Zeeland, 

aanbesteden: 
het IIF It K T F. 1., de V E R -

X I E U W 1 X U en het O X -
O F I C H O I I» tot SO A p r i l 
1 8 0 7 , v a n de A a r d e - , 
K r a m - , Ki ja - en Mteen-
g l o o i i n g a w e r k e n v a n ge
n o e m d e n P o l d e r . 

De aanbesteding geschiedt ingevolge 
§ 1 der A. B. 

Het bestek ligt ter lezing van 25 
Mei 1896 in de Directiekeet en ten 
kantore van den Secretaris-Ontvanger, 
bij wien hetzelve tegen betaling van 
50 cent en vergoeding van port 
verkrijgbaar is. 

Aanwijzing geschiedt in genoemde 
Directiekeet, op Zaterdag 6 Juni 189(1 
en op Dinsdag 9 Juni 1896, telkens 
des voormiddags 11 uren. 

Buitendien geschiedt geene aan
wijzing. 

C O K T G E N E , 15 Mei 1896. 

P. H. V A N LIS, Voorzitter. 
H. ROELOF, Secretaris-Ontvanger. 

AANBESTEDING 
op H o n d e r d a g den 4" J u n i 
1806, des namiddags 2 nur, zal door 
H. RINCK, bouwkundige, namens zijne 
principale, in het Café van K. Bi.i te 
Hoofddorp, worden A A X B E -
B T 1 B D : 

H e t m a k e n v a n eene B O F W -
M A X N N C I I U U R i n H a a r 
l e m m e r m e e r a a n den 
R i n g d i j k nabij H i l l e g o i u . 

Het Bestek en Teekening liggen 
van af 27 Mei in genoemd Café ter 
inzage. Bestek en Teekening zijn op 
franco aanvrage è ƒ18.— verkrijg
baar bij den otnlergeteekende I I . R I K C K , 
te Hoofddorp, Haarlemmermeer. 

AANBESTEDING. 
Het R.-C. PAROCHIAAL 

K E R K B E S T U U R van 
den H. Lebuïnus te DEVENTER is 
voornemens op 1 J u n i a . a. A A X 
T F I t F S T F I t F X : 

D e n B O U W v a n een Z I E K E N 
H U I S bi j bet Ht. J o z e p h -
gest lcht a l d a a r . 

Bestek en teekening van af 22 Mei 
ter visie bij J . KOETSIER a. d. Nieuwe 
Markt en J . T. V A N POORTEN a. d. 
Brink en ad f 4,— verkrijgbaar ter 
D E V E N T E R B O E K E N S T E E N 
D R U K K E R I J , Brink 72, D E V E N T E R . 

Aanwijzing in loco 26 Mei en 1 
Juni, 's morgens te 10 uur A. T. 

Aanbesteding bij J . KOETSIER aan 
de Nieuire Markt 1 J u n i 's morgens 
te 11 uur A. T. 

Inlichtingen, uitgenomen des Dins
dags, dagelijks van 11 —12 aan het 
Bureau van den Architect 

W o l t e r te R i e l e G e 

„Vanwege de M A A T S C H A P P I J 
„BE N ' r . i r / o . t M i i > : « " zal op 
H a a n d n g 1 J u n i e. k . worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t n i t g r n v e n en a a n v u l l e n 

met s a n d v a n het ter
r e i n ge legen langM d e n 
N t a t i o i i M w e g . 

Inlichtingen zijn verkrijgbaar van af 
26 Mei e. k. ten Kantore van den 
Ingenieur Architect J . D O N Y , Vuchter-
straat fl 20, 's-Bosch". 

ie Maatschappij 

tegen LM flUUsehade 

D e i l J j J J l j I l L l l l l L ' l J i l van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
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Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provisiën. 
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Arnhem. 
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UIT A M S T E R D A M . 
De leden der Maatschappij tot bevordering der 

Bouwkunst, die deze week, hetzij als afgevaardigden, 
hetzij gedreven door eigen drang ter hoofdstad zijn 
opgegaan, om de jaarvergadering bij te wonen, zullen 
zich de bezwaren der gemaakte reis niet hebben beklaagd. 

Wel zal hen, voor zoover zij tot de ouderen van 
dagen behooren, het begin van Racine's Athalic in 
de herinnering zijn gekomen en zullen zij neiging 
hebben gevoeld om met Alma uit te roepen: „One 
les temps sont changes!" Want al was er ook vroeger 
geen trompette sacice, die met plechtig geschal de 
leden ter vergadering opriep, er lag toch een zekere 
wijding over de Mei-bijeenkomsten, die reeds sedert 
jaren is gaan ontbreken. 

De Maatschappij was toen het bouwkundig lichaam , 
waarvan ieder het zich een eer achtte een meer of 
minder nuttig lid te zijn. Nu zijnde tijden veranderd; 
mannen van naam geven zoo weinig meer om het 
lidmaatschap, dat zij niet schromen, zelfs met een 
zekere ostentatie, dat op te zeggen. Wel gaat het als 
in den krijg, en worden de gelederen gesloten, hoe 
groote gapingen er ook in ontstaan, doch het Maat
schappelijk leger neemt in weerkracht niet toe. 

Het kan niet op mijn weg liggen, van dezen be-
droevenden achteruitgang een verklaring te geven, 
veel minder kan ik er mij aan wagen dc middelen 
aan te wijzen , die aan de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst haar ouden luister zouden kunnen 
teruggeven. Te minder zou ik die aanwijzing willen 
doen, omdat ik een heimelijke vrees koester, dat er 
geen kruid meer voor de kwaal gewassen is; wellicht 
dat de vergadering erin slaagt den steen der wijzen 
te vinden. 

Indien ik, ondanks dit alles, van meening ben, 
dat de ter vergadering opgaanden zich hun reis niet 
zullen beklaagd hebben, dan grond ik mij daarop, 
dat Amsterdam tegenwoordig heel wat meer aantrek

kelijkheden biedt, dan in den eigenlijken bloeitijd der 
Maatschappij. Onder deze aantrekkelijkheden spelen 
zeker de plaatsen van vermaak een hoofdrol; ik heb 
echter een te hoogen dunk van de ter vergadering 
opgaande buitenleden, dan dat ik van meening zou 
zijn, dat zij eenvoudig kwamen om de bloempjes 
eens buiten te zetten. Daar zijn echter tegenwoordig 
gelegenheden te over voor ernstiger kunstgenot, ja zelfs 
voor studie, als men die wenscht te maken. 

Natuurlijk zijn het, voor architecten, in de eerste 
plaats de werken in aanbouw, die tot deze studie 
noodigen. en aan invitaties van dien aard is aller
minst gebrek. ((l'licieel stond een bezoek van de nieuwe 
badinrichting aan den Heiligeweg op het programma, 
maar officieus zullen de leden, het zij dan alleen of 
in groepjes, zeker nog wel eens elders een kijkje zijn 
gaan nemen. 

Vermoedelijk zullen velen hun schreden gericht 
hebben naar het Sophiaplein, waar thans een zeld
zame gelegenheid bestaat, om met het streven onzer 
hedendaagsche bouwmeesters kennis te maken. Het 
gebouw der I .evensverzekering-maatschappij is nu goed
deels van zijn schutting ontdaan, het hotel Rondeel 
is onder de kap, het koffiehuis en de sigarenwinkel 
aan de zijde der Reguliersbreestraat dagteekenen pas 
van een paar jaar geleden, het Muntgebouw is niet 
veel ouder. Alleen de Munttoren wijst ons op een tijd, 
die haast drie eeuwen achter ons ligt. 

Ik merkte vroeger reeds op, hoe interessante ver
gelijkingen hier te maken zijn. De toestand is thans 
in zooverre veranderd, dat het exemplaar van de 
moderne Duitsche architectuur, dat in het najaar nog 
links, aan de Kalverstraatzijde, te zien was, thans 
zijn vroeger gewaad voor een ander heeft moeten 
verwisselen. Ik had er wel eens bij willen staan, als 
een groepje buitenleden elkander op het Sophiaplein 
hunne indrukken mededeelden. 

Sprak ik vroeger van het gewild-eenvoudige, haast 
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[Provincie Znid-Holland. 
AANBESTEDING 

Op M a a n d a g don Meten J u n i 
1 8 9 6 , des voonniddags te 11'/» 
aren, zal, onder nadere goedkeu
ring, door den Voorzitter, ot' eender 
Leden van het College van Gedepu
teerde Staten der Provincie Zuid-Hol
land , en in bijzijn van den Hoofd
ingenieur van den Provincialen Water
staat in Znid-Holland, aan hel lokaal 
van het Provinciaal Bestuur te 's-Gra
venhage , worden aanbesteed : 

a. He t o n d e r b o n d der h a v e n 
v a n S t e l l e n d a m v a n 1 
M e i 1 8 » 6 tot :tO A p r i l 
1 8 » » . It a in i n - ƒ 1 0 . 5 0 0 
per j a a r . 

b. H e t v e r r i c h t e n eener be-
z i u k i n g en b e M t o r t i n g 
a a n de H a v e n v a n M i d -
d e l h a r n i » . R a m . ƒ 6 7 0 0 . 

De aanbestedingen zullen geschieden 
bij enkele inschrijving, overeenkomstig 
§ 447 der Algemeene Voorschriften, 
vastgesteld door den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid dd. 12 
December 1H!)5. 

De bestekken liggen ter lezing aan 
het lokaal van het Provinciaal Bestuur 
van Zuid-Holland tc 's-Gravenhage, en 
zyn voorts, op franco aanvrage, tegen 
betaling der kosten, to bekomen bij de 
boekhandelaars firma GEBROEDERS 
V A N C L E E F , Spui n». 2Ka, te 's-Gra
venhage en door hunne tusschcnkoinst 
in ile voornaamste gemeenten des Rijks. 

Nadere inlichtingen, ook omtrent de 
kosten der bestedingen, enz. zijn te 
bekomen bij den Hoofd-Ingenicur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland, J . V A N DER V E G T . te 
's-Gravenhage, terwijl aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op Dinsdag den 
2den Juni a. s. voor de havenwerken 
te Stellendam des namiddags te é é n 
n n r , en voor de werken aan de haven 
van Middelhamia des namiddags te 
half' d r i e u r e n . 

De Gedeputeerde Staten der Provincie 
Zuid-Holland. 

F O C K , Voorzitter. 
F. T A V E N R A A T , Griffier. 

TB K O O P 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 45 ,000 c A . K O I W-
G R O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend K I I T F X -
V K K K I . I . I F . Het B U I T E N V E R -
B L I J F, zeer geBchikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T K 
H I I It. met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor dc stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's-Gravenhage. 

AANBESTEDING. 
Het BESTUUR der Waterkeering 

van den Calamiteusen ANNA POLDER 
zal op Z a t e r d a g 13 J u n i 1896, 
des voormiddags 10'/i n n r , in het 
Gemeentehuis te Cortgene, onder na
dere goedkeuring van Heeren Gede
puteerde Staten van Zeeland, 

aanbesteden: 
het IIF It N T F. I,, de V E R 

N I E U W I N G en het O N -
O F I t H O I I» tot SO A p r i l 
1 8 0 7 , v a n de A a r d e - , 
K r a m - , Ri j s - en S ieen-
g loo i ingn w e r k e n v a n ge
n o e m d e n P o l d e r . 

De aanbesteding geschiedt ingevolge 
§ 1 der A. B. 

Het bestek ligt ter lezing van 25 
Mei 1896 in de Directiekeet en ten 
kantore van den Secretaris-Ontvanger, 
bij wien hetzelve tegen betaling van 
50 cent en vergoeding van port 
verkrijgbaar is. 

Aanwijzing geschiedt in genoemde 
Directiekeet, op Zaterdag 6 Juni 1890 
en op Dinsdag 9 Juni 1896, telkens 
des voormiddags 11 uren. 

Buitendien geschiedt geene aan
wijzing. 

C O K T G E N E , 15 Mei 1896. 

P. H. V A N LIS, Voorzitter. 
H. ROELOF, Secretaris-Ontvanger. 

AARBESTEDING 
op H o n d e r d a g d e n 4u J u n i 
1806, des namiddags 2 uur, zal door 
H. RINCK, bouwkundige, namens zijne 
principale, in het Café van K. B I J te 
Hoofddorp, worden A A K B E -
S T E E R : 

H e t m a k e n v a n eene H O F W -
M A N S S C H U U R i n H a a r 
l e m m e r m e e r a a n den 
R i n g d i j k nab i j H i l l e g o m . 

Het Bestek en Teekening liggen 
van af 27 Mei in genoemd Café ter 
inzage. Bestek en Teekening zijn op 
franco aanvrage ü f 2.— verkrijg
baar bij den ondergeteekendeH.RiHCK, 
te Hoofddorp, Haarlemmermeer. 

AANBESTEDING. 
Het R.-C. PAROCHIAAL 

MmW K E R K B E S T U U R van 
den H. Lebuïnus te DEVENTER is 
voornemens op 1 J u n i a. a. A A K 
T E I J F S T F I I F X : 

D e n K O F W v a n een Z I E K E N 
H U I S bij het S t . J o z e p h -
gest icht a l d a a r . 

Bestek en teekening van af 22 Mei 
ter visie bij J . KOETSIER a. d. Nieuwe 
Markt en J . T. V A N POORTEN a. d. 
Brink en ad f 4,— verkrijgbaar ter 
D E V E N T E R B O E K E N S T E E N 
D R U K K E R I J , Brink 72, D E V E N T E B . 

Aanwijzing in loco 20 Mei en 1 
Juni, 's morgens te 10 uur A. T. 

Aanbesteding bij J . KOETSIER aan 
de Nieuwe Markt 1 J u n i 's morgens 
te 11 uur A. T. 

Inlichtingen, uitgenomen des Dins
dags, dagelijks van 11 —12 aan het 
Bureau van den Architect 

W o l ter tc R i e l e G a . 

„Vanwege de M A A T S C H A P P U 
„2MB N r . i n o . i N i i ' « « " zal op 
H a a n d a g I J u n i e. k . worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t u i t g r a v e n en a a n v u l l e n 

met z a n d v a n het ter
r e i n gelegen l a n g » d e n 
Stat ionnweg. 

Inlichtingen zijn verkrijgbaar van af 
26 Mei e. k. ten Kantore van den 
Ingenieur Architect J . DONY, Vuchter-
straat. H 20, 's-Bosch". 

Assurantie Maatschappij 

Brand schade tegen 

D e van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provisiën. 

BECKER &BUDOINGH. 
.A.i*nliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - 1 I O F K Ü 1 E E T -
B N A N D E R E 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, en*, 
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Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 
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UIT A M S T E R D A M . 
De leden der Maatschappij tot bevordering der 

Bouwkunst, die deze week, hetzij als afgevaardigden , 
hetzij gedreven door eigen drang ter hoofdstad zijn 
opgegaan, om de jaarvergadering bij te wonen, zullen 
zich de bezwaren der gemaakte reis niet hebben beklaagd. 

Wel zal hen, voor zoover zij tot de ouderen van 
dagen behooren, het begin van Racine's Athalic in 
de herinnering zijn gekomen en zullen zij neiging 
hebben gevoeld om met Alma uit te roepen: „Oitc 
les temps so/it changes f' Want al was er ook vroeger 
geen trompette saocc, die met plechtig geschal de 
leden ter vergadering opriep, er lag toch een zekere 
wijding over de Mei-bijeenkomsten, die reeds sedert 
jaren is gaan ontbreken. 

De Maatschappij was toen het bouwkundig lichaam , 
waarvan ieder het zich een eer achtte een meer of 
minder nuttig lid te zijn. Nu zijn de tijden veranderd; 
mannen van naam geven zoo weinig meer om het 
lidmaatschap, dat zij niet schromen, zelfs met een 
zekere ostentatie, dat op te zeggen. Wel gaat het als 
in den krijg, en worden de gelederen gesloten, hoe 
groote gapingen er ook in ontstaan, doch het Maat
schappelijk leger neemt in weerkracht niet toe. 

Het kan niet op mijn weg liggen, van dezen be-
droevenden achteruitgang een verklaring te geven, 
veel minder kan ik er mij aan wagen de middelen 
aan te wijzen, die aan de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst haar ouden luister zouden kunnen 
teruggeven. Te minder zou ik die aanwijzing willen 
doen, omdat ik een heimelijke vrees koester, dat er 
geen kruid meer voor de kwaal gewassen is; wellicht 
dat de vergadering erin slaagt den steen der wijzen 
te vinden. 

Indien ik, ondanks dit alles, van meening ben, 
dat de ter vergadering opgaanden zich hun reis niet 
zullen beklaagd hebben, dan grond ik mij daarop, 
dat Amsterdam tegenwoordig heel wat meer aantrek

kelijkheden biedt, dan in den eigenlijken bloeitijd der 
Maatschappij. Ünder deze aantrekkelijkheden spelen 
zeker de plaatsen van vermaak een hoofdrol; ik heb 
echter een te hoogen dunk van de ter vergadering 
opgaande buitenleden, dan dat ik van meening zou 
zijn, dat zij eenvoudig kwamen om de bloempjes 
eens buiten te zetten. Daar zijn echter tegenwoordig 
gelegenheden te over voor ernstiger kunstgenot, ja zelfs 
voor studie, als men die wenscht te maken. 

Natuurlijk zijn het, voor architecten, in de eerste 
plaats de werken in aanbouw, die tot deze studie 
noodigen, en aan invitaties van dien aard is aller
minst gebrek. ( X'ticieel stond een bezoek van de nieuwe 
badinrichting aan den Heiligeweg op het programma, 
maar officieus zullen de leden, het zij dan alleen of 
in groepjes, zeker nog wel eens elders een kijkje zijn 
gaan nemen. 

Vermoedelijk- zullen velen hun schreden gericht 
hebben naar het Sophiaplein, waar thans een zeld
zame gelegenheid bestaat, om met het streven onzer 
hedendaagsche bouwmeesters kennis te maken. Het 
gebouw der Levensverzekering-maatschappij is nu goed
deels van zijn schutting ontdaan, het hotel Rondeel 
is onder de kap, het koffiehuis en de sigarenwinkel 
aan de zijde der Reguliersbreestraat dagteekenen pas 
van een paar jaar geleden , het Muntgebouw is niet 
veel ouder. Alleen de Munttoren wijst ons op een tijd, 
die haast drie eeuwen achter ons ligt. 

Ik merkte vroeger reeds op, hoe interessante ver
gelijkingen hier te maken zijn. De toestand is thans 
in zooverre veranderd, dat het exemplaar van de 
moderne Duitsche architectuur, dat in het najaar nog 
links, aan de Kalverstraatzijde, te zien was, thans 
zijn vroeger gewaad voor een ander heeft moeten 
verwisselen. Ik had er wel eens bij willen staan, als 
een groepje buitenleden elkander op het Sophiaplein 
hunne indrukken mededeelden. 

Sprak ik vroeger van het gewild-eenvoudige, haast 
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aan militaire bouwkunst herinnerende van het Ver
zekeringsgebouw , het stuk, dat er thans aan toegevoegd 
is, schijnt mij niet in staat dit karakter te wijzigen. 
„Yankee doodle dandy' klinkt ons uit iederen vorm 
tegen. 

E n deze melodie schijnt in de hedendaagsche bouw
kunst populair te zullen worden; kwam het mij 
in het najaar nog voor, dat het hotel op den hoek 
der Doelenstraat van Vlaamsche neigingen bij den 
ontwerper blijk gaf, thans blijkt het, dat hier het 
Vlaamsch met een Amerikaansch accent wordt ge
sproken. 

Bij alle verschil hebben de gebouwen, om het 
Sophiaplein geplaatst, toch ten minste één punt van 
overeenkomst. De „Villa Silberstein", ofschoon twaalf 
jaar geleden geschreven, is nog niet verouderd. Men 
mag nog altijd zeggen: 

En geen gebouw is mooi, of 't al of niet bewoond is. 
Tenzij het met één — ttvee — drie torentjes bckioond is. 

Het café heeft zijn torentje, de sigarenwinkel heeft 
zijn torentje, de Munt heeft zijn teren, het verzeke
ringskantoor heeft zijn torentje, het hotel heeft zelfs 
twee torentjes. Nu zal de argelooze beschouwer, in 
dezen tijd van symboliek, misschien gaan vragen, 
wat al die torentjes, meest van zink en kant en 
klaar naar boven geheschen, op die gebouwen te 
maken hebben. Mocht hij het geluk smaken met 
de respectieve ontwerpers in aanraking te komen, 
dan kan hij bij hen informeeren, welke beteekenis aan 
hun torens te geven zij. Alleen llendr.k de Keyser 
zal hij natuurlijk niet ontmoeten, wat jammer is, want 
deze zou waarschijnlijk de meest bevredigende ver
klaring van zijn toren geven. Mocht het mogelijk 
zijn den geest van De Keyser op te roepen, dan 
zal die vermoedelijk van symboliek en schilderachtig
heid niet gewagen, maar zeggen: „Hier stond de 
oude Regulierspoort, waarnaast aan de oostzijde een 
glasblazerij was opgericht door Abraham van Ton-
gerloo. In 1618 brak daar brand uit en werd de 
poort zoo beschadigd, dat alleen de westelijke toren 
kon blijven staan Toen werd mij door het stadsbe
stuur opgedragen, dien toren tot een klokketoren te 
verbouwen, om in de beTioefte aan tijdsaanwijzing 
voor deze buurt te voorzien." 

Wat zullen de andere ontwerpers tot motiveering 
van hun torens zeggen? Ik weet het niet, maar het 
komt mij voor, dat hun antwoord veel minder bevredi
gend zal zijn dan dat, wat door De Keyser's schim 
zou kunnen worden gegeven. Ik begrijp althans niet 
best, hoe het denkbeeld van hoogheid, van gezag, 
hetwelk vanouds de torens alleen op kerken of open
bare gebouwen deed plaatsen, met een sigarenwinkel, 
een koffiehuis, een kantoorgebouw of een logement 
te rijmen is. 

Misschien zijn de leden der Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst gelukkiger geweest, en 
vonden zij een oplossing voor deze vraag, waarop ik 
geen voldoend antwoord vermag te geven. Als zij 
dan zoo, al d iscuss iëerende, de Kalverstraat zijn in
gewandeld, dan hebben zij daar ook heel wat kunnen 
zien, hetwelk vermoedelijk nieuw voor hen zal ge
weest zijn. Misschien het interessantst zal hun ge
schenen hebben de wijze, waarop het Gemeentebestuur 
thans tracht die straat, welke tot dusverre aan haar 
smalheid haar gezelligheid ontleende, van karakter 
te doen veranderen. 

Natuurlijk bedoel ik hiermede de eigenaardige wijze 
van terugbouwen, die thans van hooger hand schijnt 
te worden voorgeschreven, als het vernieuwingen van 
huizen in nauwe straten geldt. De autoriteiten zien | 

natuurlijk de onmogelijkheid in, om de wet van 
Meden en Perzen, dat geen gebouw hooger mag 
worden dan de straatbreedte bedraagt, ook op de 
Kalverstraat toe te passen. Doch nu hebben zij er 
iets anders op gevonden en dat is, om boven de 
eerste vei dieping een soort van hangenden tuin (a la 
Semiramis) voor te schrijven, waarop dan de hoogere 
verdiepingen terugspringend uitkomen. Ken schoon 
voorbeeld van dezen Oosterschen terrasbouw is te 
vinden in het Italiaansche wijnhuis, recht tegenover 
het welbekende Poolsche koffiehuis. 

Liefhebbers van symboliek kunnen hier, op het 
terras, een herinnering aan het zonnige zuiden zien, 
welks voortbrengselen in den winkel kunnen genoten 
worden. Maar ik wou dat zij de gezichten der huis
eigenaars eens gezien hadden, toen het Gemeentebe
stuur hun de vrije beschikking over de geheele hoogte 
boven hun terrein ontzei. 

Ik voor mij zie het heil van den maatregel niet in. 
Was de Kalverstraat nog z ó ó , dat het meerendeel 
der huizen binnenkort verbouwd scheen te zullen 
worden, a la bonne heure, ik zou denken, nu komt 
er terras aan terras, en zoo wordt de straat ten 
langen leste van boven althans wat breeder. Maar 
het meerendeel der gevels in de straat is voor weinige 
jaren op de oude hoogte vernieuwd, en verbouwing 
zal dus in den vervolge maar zelden meer plaats 
hebben, ja te minder geschieden, als men de zeker
heid heeft, de oude gevelhoogte niet weder te mogen 
maken. Wat geeft nu hier een terrasje cn daar een 
terrasje? De bouwenden worden nu maar geplaagd, 
zonder dat er eenig resultaat van belang mede ver
kregen wordt. „Vivent les principes, périsse le monde" 

Van harte hoop ik, dat de voorstelling, die ik 
hier van de zaak geef en die ik aan „doorgaans wel
ingelichte zijde" ontleen, niet de juiste is, maar dat 
de terrassenbouw, dien men thans ziet, een vrijwillige 
vinding van onbaatzuchtige huiseigenaars moge zijn, 
van huiseigenaars, die, om de wandelaars in de Kal
verstraat (welke zeker maar zelden omhoog kijken) 
het gezicht op een smal strookje lucht extra te 
gunnen, tegen het inkrimpen hunner bouwplannen 
geen bezwaar hebben gehad. Deze huiseigenaars hebben 
dan recht op een burgerkroon, of op een plaats op 
een naambordje in de nieuwe wijken. 

En zoo zullen dan de wandelende Maatschappij-leden 
op den Dam zijn aangeland, en ,,'s werelts achtste 
wonder" bekeken hebben, welks kans, om in 1898 
weer als vanouds raadhuis te worden, geheel ver
keken schijnt. Doch zij zullen zich herinnerd hebben, 
dat in het begin der 20e eeuw het eeuwfeest van 
het „Paleis" gevierd wordt en daarom misschien een 
stille koop koesteren, dat dan de tijden gunstiger voor 
de teruggaaf aan de gemeente zullen zijn. 

Nieuw voor de van buiten gekomenen was waar
schijnlijk de „Raadhuisstraat", in aanleg. De thans 
gemaakte coupure laat nog niet toe, er een oordeel 
over te vellen, welk het effect van do straat zal 
wezen , maar men kan nu toch den achtergevel van 
Jacob van Campen's schepping beter dan vroeger zien. 

De indruk, welken het geheel zal maken, hangt 
at van de architectuur, die de nieuwe straat zal 
vertoonen. Mij dunkt, wat er thans van die archi
tectuur reeds te zien is, zal de studeerende Maat
schappij-leden niet met onverdeelde bewondering ver
vuld hebben. 

Het meubelmagazijn, tegen het „ N u t " aange
bouwd , is geen gelukkig werk, en staat in al te 
schril contrast met de waardige vormen van het 
monument voor den Vrede van Munster. Het stede-

lijk telephoongebouw is ook een monument, maar op 
eenigszins andere wijze. Houdt het voormalig Raad
huis de herinnering levendig aan een tijd, toen de 
stadskas tot overloopens toe gevuld was, het telephoon
gebouw zal voor het nageslacht getuigen van een 
tijd van schraalte in de gemeentelijke financiën. Mij 
doet het altijd onaangenaam aan, als armoede zoo 
aan de straat vertoond wordt; een gebouw als dit 
verdwijnt zoo gauw niet weer. Waarom niet vast 
geanticipeerd op de profijten, die men verwacht, dat 
de telephoon in de stadsschatkist zal storten ? Misschien 
zal nu een van de studeerende Maatschappij-leden de 
opmerking maken, dat het gemeentebestuur in die 
verwachting niet zoo vast staat, als men wel voorgeeft. 

Van het nieuwe Postkantoor is nog weinig te zien, 
maar de rondwandelende buitenleden, die in een stad 
wonen, waar in de laatste jaren een postkantoor 
van wege het Rijk gebouwd is, weten al wat het 
worden zal. 

Het is mogelijk, dat sommige leden nog elders 
hun schreden gericht hebben, ja dat een enkele de 
tram genomen heeft, om nog een laatsten blik te 
werpen op de Willemspoort, die weldra zal verdwijnen , 
ofschoon die poort gebouwd was om de herinnering 
aan Koning Willem II levendig te houden. Wie denkt 
er te Amsterdam echter thans nog aan dezen vorst, 
die eenmaal zoo populair was, dat het volk de paarden 
van zijn rijtuig spande, om hem zelf in triomf binnen 
te halen? Weer komt het begin van Athalie in de 
gedachte. 

Gaat er dan in de Willemspoort soms een bouw
werk van beteekenis verloren? N u , dat wil ik juist 
niet zeggen; de poort, met haar Korinthische kolom
men, haar op de antieken geïnspireerde details, schijnt 
ons niet zeer belangrijk meer toe. Maar toch is het 
feit, dat wij een bouwwerk na zes-en-vijftig jaar al 
weer afbreken, omdat wij aan zijn kunstwaarde 
twijfelen, wel geschikt om ons bezorgd te maken 
voor de waarde der bouwwerken, door ons gesticht. 

Hier was voor de rondwandelende Maatschappij
leden stof tot allerlei bespiegelingen. De verganke
lijkheid, de nietigheid van het ondermaansche wordt 
hun zoo duidelijk gemaakt. Ja, indien zij van de Wil
lemspoort met de tram weer naar het vereenigings-
gebouw in de Mamixstraat zijn gereden, om aan de 
ochtendvergadering deel te nemen, dan zullen hen 
die sombere gepeinzen bijgebleven zijn Kort nadat 
de Willemspoort den held van Quatre-Bras tusschen 
haar zuilen had zien doorrijden, zag de Maatschappij 
het levenslicht. Nu wordt het gebouw van 1840 afge
broken. Hoe zal het gaan met de Maatschappij van 1842 ? 
De sloopers zijn reeds hun vernielend werk begonnen. 
Zal men ze kunnen wegjagen, nu ze pas wat lood 
van het dak hebben weggehaald, of zullen zij, brutaal
weg, hun gang gaan en het Maatschappelijk getim
merte ten eenenmale met den grond gelijk maken? 

Niets is tegenwoordig meer veilig. Men denkt maar 
met Goethe: „Alles was besteht ist werth, dass es su 
Gumde gehf'. Doch wat stelt men er voor in de 
plaats? Het zoogenaamde jongere geslacht is wel 
vaardig in het atbreken, maar nog steeds is het in 
gebreke gebleven om ons te toonen, wat voor het 
afgebrokene in de plaats moet komen. Vaag cn ver
ward zijn de sporadische uitingen hunner kunst en 
zij brengen den molen met hun wind hard genoeg in 
beweging, doch men ziet geen meel. 

Het zou mij niet verwonderen, indien menig Maat
schappijlid , in zijn landstadje teruggekeerd, zich ge
lukkig prees, te moeten blijven in een omgeving, 
waar het nieuwe licht nog niet schijnt, waar het wel 

stil is, maar waar ook niet zooveel geharrewar over 
kunst en politiek is, als in de hoofdstad. 

E n als dan zijn wederhelft hem gevraagd heeft, 
waarom hij zoo bedrukt uit Amsterdam terug in ge
komen, kan hij zeggen, dat het feestdiner hem nog 
zoo zwaar op de maag ligt, of dat hij den vorigen 
avond bij Kras kreeftensalade heeft gegeten. 

P R I J S V R A G E N 
ARBEIDERSWONINGEN TE HARUNUEN. 

Uo Vereeniging tot verschaffing van betere cn gezondere 
woningen aan den arbcidoraatand te Harlingen, Bchrgft dc volgende 
prijsvraag uit: 

Hot Beatuur van genoemde Vereeniging ia voornemens op een 
vry terrein (*) groot 73 aren cn 45 centiaren, geleidelijk woningen 
te bouwtn. Tot dat einde zal door de mededingers moeten worden 
ingeleverd: 

./. Eene pluttegrond-tcekening van het geheele terrein op eeno 
schaal van 1 a 200, aantoonendc hoe men geleidelijk kun bouwen 
met aanduiding der woningen, straten, bleek- en tuinveldcn als
mede der riolecring en kolken, 

/>'. Eene teekening van vier min elkander sluitende woningen, 
waarvitu de plattegrond op eene schaal van 1 a 100 en het 
voor- en achteraanzicht, benevens eene doorsnede, op eene schaal 
van 1 a 50. 

Iedere woning moet een oppervlakte bekomen van 44 M " , 
verdeeld in: een kamer met twee bedsteden, kust en schoorsteen
mantel; onder een der bedsteden een wuterdicht keldortje; verder 
een keukentje met stookplaats en kast; eeu privaat met voldoende 
ventilatie, en een guog of portaal. 

('. De vercischte regen waterbakken cn welwaterputten met aan
duiding der plaats. 

D. De hoogten, diepten, enz. vun de gebouwen moeten zrjn 
overeenkomstig de verordening op bet bouwen, vustgosteld bjj 
Raadsbesluit vun de gemeente Harlingen den 4" Mei 1895, welke 
verordening verkrijgbaar ia ter Secretarie, tegen betaling van /0.15. 
Het peil of de hoogte der vloeren is 15 cM. boven bet boogsto 
punt van bet terrein. 

E. Eene korte omndirgving met eene uitgewerkte begrooting 
van kosten, waarin begrepen zijn: de grond-, timmer-, metsel-, 
behang- en verlwerken, straten, riolen, kolken, regenwuterbukken, 
weiwaterputten en alles wat tot de voltooiing noodig ia De 
kosten van iedere woning met al dc uanlioorigbcdeii mogen do 
som van duizend gulden niet overschrijden, (üe kosten van liet 
terrein zijn hieronder niet kegrep**\ 

f'. De ontwerpen worden beoordeeld door liet Hestuur der \ er-
ceniging, bijgestaan door drie bouwkundigen 

(,'. Voor het, door de Jurv beat bevonden en voor de uitvoe
ring bet meeat geschikte ontwerp wordt uitgeloofd als eerste prijs1: 
honderd gulden, voor het daarop volgende een premie van: vur
en-twintig gulden. 

//. De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der \ ereeni-
ging, terwijl dc overige franco aan de inzenders worden terug
gezonden. 

De inzending moet franco geschieden aan het adres van den 
heer A Land Ezn., boekhandelaar tc Harlingen, voor of op don 
1'» September 1896. Dezelve moeten voorzien zgn van een motto 
en begeleid door een verzegeld couvert, waarin opgaaf vau naam 
cn woonplauta vau den ontwerper. 

Buiten op het couvert moet hetzelfde motto der teekening 
geplaatat zyn, bouovens een correspondentie adres. 

1. Indien het mocht blijken, dat gecu der ingekomen stukkon 
de bekroning waard is, zullen de uitgeloofde prijzen niet worden 
uitbetaald, maar zal aan den inzender van hot best gekeurde plan 
vjjl'-on-twintig guldon cn aan den daaropvolgende tien gulden 
worden uitbetaald. 

}. De mededinging staat alleen open voor ingezetenen der 
provincie Friesland. 

Aldus vastgesteld door het Bestuur der 
Verecniging voornoemd, den 27 April 18!lü. 

J.vc. J. Dun , VoortUltr. 
N . SIMONS/., Seeretaiis. 

Het zou ons niet verwonderen, of er zullen velen 
gevonden worden, die aan bovenstaande prijsvraag 
medewerken. De kansen zijn dan ook eenig! In elk 
geval toch wordt voor het bestgekeurde ontwerp de 
som van 2 5 , zegge viif-en-t-wintig blanke Hollandsche 
guldens, uitgeloofd, en om dit bedrag aan een hunner 
te zien toegekend, behoeven de mededingers niets 
anders te doen dan een volledig plan van uitleg, met 

(*) Het torrein hoeft don trapeziumvorm en is aan drio zijden 
omgeven door riugslootcn. ^ 
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de wijze van bebouwing en rioleering in te zenden; 
voorts plattegrond, voor- en achteraanzicht en door
snede van vier aan elkander sluitende woningen c. a., 
en een soort van bestek met uitgewerkte begrooting 
van kosten, waarin alle werkzaamheden gedetailleerd 
opgenomen moeten zijn. 

Maar scherts ter zijde. Welk een schoone gelegen
heid laat het bestuur dezer Vereeniging voorbijgaan 
om zijnerzijds mede te werken tot de oplossing van 
het vraagstuk der arbeiderswoningen. Meent het be
stuur dan waarlijk, dat er bouwkundigen zullen ge
vonden worden, die met de kans om vijf-en-twintig 
gulden te verdienen, hun beste beentje zullen voor
zetten om een bevredigende oplossing te geven van 
de vele eischen, die zich bij den bouw van arbeiders
woningen en bloc voordoen? 

Wij hebben van onze Friesche lezers betere ge
dachten en vertrouwen, dat ze te verstandig zijn om 
de Harlingsche vereeniging voor een prikje aan goede 
plannen te helpen. 

Het Bestuur, dat zulke belachlijke prijzen uitlooft, 
ziet er volstrekt geen been in om zelf kolossaal te 
overvragen. Bovenstaand programma toch kost, met 
inbegrip der uit een zevental lijnen samengestelde 
„situatieteekening", vijftig cent. Met een dubbeltje 
ware het wel betaald! 

MAATSCHAPPIJ TOT IIEVOKDEKIKU DEK BOUWKUNST. 
Het rapport der Jury voor de prijsvragen, in 1895 

uitgeschreven, is van den volgenden inhoud: 
/ijn ingekomen: 
op prjjsvraag No. 1, Ken Volkshuis, 8 antwoorden; 

ï, een Triomfpoort, 2 nntwoorden ; op 
op 

No. 

No. 8, een Staldeur, 1 antwoord. 

Prijsvraag No. I. 8 antwoorden onder de motto's „In haast"; 
„Cirkel iu driehoek (geteekend); „AH right"; „Grand"; „Drie rakende 
cirkels" (geleelvnd); „UB". „D" en „Uelria." 

„/» liaasr". Dc gedachte die aan het plan zoowel als aan de 
gevel-architectuur ten grondslag ligt, is zeer juist. De groote zaal 
is goed gelegen, maar ofschoon de rangschikking der lokalen 
zeer goed is, nemen de dienstlokalen te veel ruimte iu beslag. 
Ook is de ingang te bekrompen en is de ligging der privaten eu 
urinoirs slecht, cn zijn deze te bekrompen. 

Het trappenhuis is te bekrompen van opvatting en de vestibule 
te klein. De groote saai is slecht van verhouding en heeft geen 
directe verbinding met de die stloksltn en den hoofdingang. 

Ook op de eerste verdieping is de indeeling goed maar geldt 
hetzelfde bczwair van den hootdingang Twee trappen zjjn over
bodig; ware maar één ruimere aanwezig, dan zou daardoor het 
plan minder verbrokkeld zjjn. 

Do schuine muur wordt beneden niet aangetroffen, hetgeen als 
con constructieve fout kan worden beschouwd. 

De te en Sc verdieping zjjn evenzeer goed ingedeeld, ofschoon 
het jammer is, dat de tweede trap. overigens uitmuntend van 
"US'"? en voor den dienst, niet doorgaat. 

Het ware in beginsel beter geweest de gangen aan den buiten-
Kant, dus aan de gevels te houden, voor goede circulatie, ver
lichting, ventilatie enz. 

Van de architectuur kan worden gezegd, dat de practische 
kern van het plan in de govek goed is uitgedrukt. Maar in den 
vorm laat de achitoctuur te wenschen over. Vooral zijn de boven
verdiepingen onbehaaglijk en eentonig. Kr is bovendien geen 
harmonie tusschen de beide benedenverdiepiiigeu met die daar
boven, torwyl in den zijgevel zeer storend is de overgang tusschen 
de architectuur dor zaal on die der dienstlokslen. 

Het inwendige heeft weinig karakter. 
Het is jammer, dat do ontwerper met zijn goeden opzet niet 

is kunnen komen tot een meer bestudeerde oplossing, waat de 
elementen waren zeer zeker daartoe aanwezig. 
^ Cirkel in driehoek. De algemeene opzet is te luxueus cn niet in 
t karakter van een volkshuis, waar toch economie op den voor

grond staat. 
De zaal is niet prettig van vorm, te vierkant, met voor de 

dsgverlichting storende steunpunten. De dienstlokalen zjjn te klein. 
Een juistere grocpeering cn betoro ligging der privaten ware 

gewenscht geweest Do voorzalen zjjn te smal om tot iets te 
kunnen dienen. Toch kan behoudens deze fout worden gezegd, 
dat de distributie en eenvoud van het plan allen lol verdienen. 

Minder goed is de eerste verdieping, waarde toogang tot leeszaal 
en dienstlokalen en de ruimte voor urinoirs te klein zjjn. 

De indeeling der 2e en 8 0 verdieping is goed. Van dc gangen 
geldt hetzelfde als bij het vorige plan. 

De architectuur, ofschoon niet volkomen het karakter van het 
gebouw weergevend, vooral wat do boveuverdiepingen betreft, is 
zeer verdienstelijk. De bekroningen zijn het minst geslaagd. Het 
geheel is to rijk. 

De hoofdlgncn van hot detail zijn goed. 
All right. Hot plan geeft eou eenvoudige gocdo indeeling te 

zien. De dienstlokalen zyn good, al is de trap te klein. 
Constructief zit het geheel goed in elkaar. 
De oersto etage is wat versnipperd. 
Do bovenzaal is hoog, waardoor te veel ruimte voor de slaap

zalen verloren gaat. 
De sluupverdiopingen zijn goed ingedeeld, vooral wat de gangen 

betreft, die hier zeer doelmatig aan dcu buitenkant zijn gelegen. 
Van de architectuur kan worden gezegd, dat de gevels niet 

rationeel /ijn gedacht. Zij brengen het plan niet tot uiting. Goen 
der verdiepingen verraadt haar bestemming. De bovenzaal met 
klein balkou heeft geen passend karakter, — is te veel raadzaal. 
De hooge topgevel is doelloos en gezochi. Het geheel doet aan 
een Duitseli raadhuis denkon. Jammer dit onjuiste uitgaugspunt, 
omdat het ontwerp zoo ernstig is behandeld, van vormenkennis 
getuigt en veel kwaliteiten heeft. 

Het detail is verdienstelijk en het geheol goed geteekend. 
De nu volgende ontwerpen zjjn van eeno veel mindere kwali

teit, zoodat de beoordoeling duarvan zeer kort kan zijn. 
Ctiind. Het plan is onduidelijk; de gevels, die aan oen mugazgn 

doon denken, hebben weinig karakter. 
Drie uitende cirkels. Het plan is in hoofdlfjnon niet gelukkig, 

ofschoon de dienstlokalen gunstig zijn gelegen. De trap is to ver 
van den uitgang verwijderd. 

Op do le verdieping is dc toegang tot de groote zaal onvol
doende en zijn de gangen te smul. 

De architectuur is die vun slechte burgcrwoonhuizen. 
MB. De kofhehuiszaal is zeer slecht van vorm cn toegung. De 

dienstlokalen zijn ingewikkeld en niet juist gelegen. 
Op de le verdieping zijn trap en toegang te nauw. 
De architectuur is slecht van vorm. 
D. Het plan is zeer gezocht door de vele uitbouwtjes cn dergelijke. 
De garderobe is te groot, cn do dienstlokalen zijn ingewikkeld. 
De bovenzaal is slecht van vorm. Beter zjjn de slaapzalen in

gedeeld. 
Do architectuur komt niet uit het plan voort en is gezocht, 

veroorzaakt door de plau-iudecling. 
Geltim. Hot plan mist de eenvoudige circulatie. De architectuur 

is zwak. 

Prijsvraag 110. 2. 2 antwoorden onder de motto's: „Scepter en 
kroou'1 eu „Nederland". 

Bjj de bcoordeeling kan alweer direct de grooto moeilijkheid 
worden geconstateerd vau een dergelijke opgaaf, daar aan monu
mentaliteit moet worden voldaan, terwijl bet tijdelijke karakter 
van een dergelijk bouwwerk geen oogenblik uit het oog mag 
wordon ver.oren. 

Het eene antwoord heeft alleen op dc eerste, het andere op do 
tweede kwaliteit ullccu gelet. 

Seepttl en kroon. Behalve dus het reeds genoemde gebrek vau 
geen tijdelijk kurakter te drageu, geeft het bovendien uog ceue 
slechte stuOspoort te zien, eu is veei te druk eu overladen. Het is 
jammer van liet enorme werk dat aan de teekening is besteed. 

Nederland. Dit mist daarentegen alle monumentaliteit ou kan 
dus evenmin als geslaagd worden beschouwd. 

Prijsvraag no. 8 . 1 antwoord onder motto „Eenvoud". 
Eenvoud. Ofschoon iu hoofdlijnen dit outworp wol geslaagd is 

te noemen, is het in do onderdeeleu, wut de constructie betreft, 
b.v. paueelen on ijzerwerk, onvoldoende. Het rechthoekig verbaud 
is voor hot groote gewicht te zwak en do hengsels zeer zeker ook. 

CONCLUSIE. 
De jurj meent naar aanleiding van baar rapport to moeten 

vooratclleu: 
le prijsvraag: driehoek iu cirkel (geteekend), 2e prjjs. 

„In haast", 8e prjjs. 
„AU right", eervolle vermelding. 

De antwoordeu op do tweo andere prijsvragen zyn niet vau 
dien aard om voor hekrouing iu aanmerking te komen. 

HENRI EVKBS. 
W . B. VAN LIEFLAND. 
H . P. BESLAGE N Z . 
J . A. MUI.OCK HOUWER. 
En. Ctvi'Kiis. 

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 . 

De 73e algemeene vergadering, Donderdag 28 
dezer in het maatschappelijk gebouw te Amsterdam 
gehouden, werd te ruim elf uren geopend. 

De Voorzitter, de heer C. Muysken, heette de 
leden welkom, herinnerde met enkele woorden aan 
a l , wat na de September-vergadering was voorge
vallen en verwees voor meerdere bijzonderheden naar 

het jaarverslag, dat door den Secretaris zal worden 
uitgebracht. Spreker releveerde met voldoening dat 
er tal van leden zijn, met warme belangstelling voor 
de Maatschappij bezield en betreurde het, dat er in 
ons land thans 9 i 10 vereenigingen van bouwkunst 
bestaan, die onafhankelijk van elkander werken en 
zelfstandig optreden. Spreker uitte den wensch dat 
allen, die zich thans nog afscheiden, meer en meer 
overtuigd mogen worden van de waarheid, dat nog 
steeds van kracht is de spreuk: „Eendracht maakt 
macht". 

De Secretaris las daarop het jaarverslag over het 
tijdvak van I Mei 1895 tot I Mei 1896 en maakte 
melding van het afnemen van het ledental. Terwijl 
dit op I Januari 1895 nog 552 gewone, 13 buiten
gewone, 55 kunstlievende en 228 afdeelingsleden be
droeg, was dit op 1 Januari j.1. respectievelijk tot 465 , 
10, 51 en 110 verminderd, welk belangrijk verlies 
aan verschillende oorzaken moet worden geweten 
De voornaamste reden van deze vermindering van het 
ledental is de verbrokkeling der krachten, ontstaan 
door de oprichting van kleine plaatselijke vereeni
gingen. Ook een reden van achteruitgang is de syste
matische tegenwerking van ontevredenen en de be
strijding van anonieme zijde, terwijl veel nadeel werd 
veroorzaakt door een rondschrijven van den oud
voorzitter der Maatschappij, Dr. P. J . H . Cuypers, 
die in ruimen kring leden aanzocht, om voor het 
lidmaatschap te bedanken, toen het Hoofdbestuur zich 
per adres tot de Tweede Kamer gewend had inzake 
een voorgenomen restauratie van de Grafelijke Zalen 
op het Binnenhof te 's-Gravenhage. Meer dan 40 gaven 
aan die roepstem gehoor, waardoor de Maatschappij, 
in plaats van haar bestuurders, getroffen werd. Dit 
verlies is ten deele te boven gekomen door het toe
treden van gewone en kunstlievende leden, en de 
Maatschappij telt op dit oogenblik 492 gewone, 10 
buitengewone, 70 kunstlievende en 110 afdeelingsleden. 

In het jaarverslag werd voorts herinnerd aan de 
mutatiën in het Bestuur en mededeeling gedaan omtrent 
de uitgave van het Weekblad, het Bouwkundig Tijd
schrift en de verzameling van Oude Gebouwen. Aaneen 
verzoek van het gemeentebestuur van Lochem om 
advies te verstrekken over eene eventueele restauratie 
van het Raadhuis aldaar, werd door het Bestuur vol
daan en de Gemeenteraad van Bolsward bood der 
Maatschappij een som van f 500 aan als waardeering 
voor den steun, door het Hoofdbestuur verleend bij 
de restauratie van het Raadhuis aldaar. 

Aan het einde van het jaarverslag werd medegedeeld 
dat de afdeelingen Leiden, Leeuwarden en Alkmaar, 
achtereenvolgens opgericht in 1868, 1889 en 1892, 
aan de Maatschappij ontvielen en dat de afdeeling 
's-Gravenhage vooralsnog behouden is. 

Nadat den Secretaris dank was gezegd voor het 
uitgebrachte verslag, rapporteerde de commissie voor 
het nazien van de rekening en verantwoording van 
de financiën over 1895, bij monde van den heer Cra
mer, dat zij in volkomen orde bevonden was. 

Volgens het proces-verbaal voor stemopneming waren 
ingekomen 63 biljetten, waarvan 4 van onwaarde en 
één in blanco, blijvende alzoo 5S stemmen, waarvan 
uitgebracht op de heeren: 

E d . Cuypers te Amsterdam 54-
J. Mutters Jr. te 's-Gravenhage 54. 
J . A . Mulock Houwer te Deventer 32. 
A . C. Bleijs te Amsterdam 3 1 -
J . J . Weve te Nijmegen 15-
T h . G . Schill te Amsterdam 9-
C. B. Posthumus Meyjes te Amsterdam 8. 

P. Kleiweg Dyserinck te Haarlem 7. 
H . P. Berlage Nz. te Amsterdam 5. 
J . Klinkhamer te Amsterdam 3. 

en op tien verschillenden, elk I . 
Er zijn alzoo tot bestuursleden gekozen de heeren 

E d Cuypers, J . Mutters Jr., J . A . Mulock Houwer 
en A . C. Bleys; de heeren Cuypers en Mutters, ter verga
dering aanwezig, namen de benoeming aan. 

Den heer De Kruyff, die uit het bestuur trad, 
werd door den Voorzitter dank gebracht voor alles 
wat hij in het belang der Maatschappij had gedaan, 
waarop eerstgenoemde antwoordde dat hij ook als 
gewoon lid zijne krachten aan dc Maatschappij zou 
wijden. De heer J. 11. Leliman wees op den voorspoed, 
waarop men vroeger bogen kon en de financiëele 
moeilijkheden , waarin de Maatschappij door de stichting 
van een gebouw was geraakt, reden waarom naar zijn 
meening de heer De Kruijtl', die tot deze veranderingen 
krachtig had medegewerkt, verplicht is opnieuw een 
plaats aan de bestuurstafel in te nemen, zoodra hij 
daartoe geroepen wordt. 

De heer C. Muysken, met 36 van de 39 uitgebrachte 
stemmen tot voorzitter gekozen , nam de betrekking 
aan, al ontveinsde hij zich niet dat er aan de waar
neming groote moeilijkheden verbonden waren. 

Bij voorlezing van de conclusie van het rapport 
van beoordeelaars der prijsvragen bleek dat slechts 
twee onderscheidingen, beiden voor het ontwerp van 
een „volkshuis", waren toegekend en we! de tweede 
prijs aan den architect J. G . van Gendt A . L . z . te 
Amsterdam en de derde aan den heer J. van Wijn
gaarden aldaar. 

De heer A . C. Bleijs kwam ter vergadering en 
verklaarde zich bereid als bestuurder op te treden. 

Nadat de begrooting voor 1897 door het bestuurs
lid Van Lunteren was toegelicht, verklaarde de heer 
Leliman dat hij het ontwerp met genoegen ontvangen 
had om reden de begrooting sloot; was er een tekort 
geweest, dan zou hij niet ter vergadering gekomen 
zijn. Spreker veroordeelde de onwaardige eritiek, die 
in enkele vak- en weekbladen voorkomt en zou liever 
zien dat de anonieme schrijvers ter vergadering kwamen 
en daar ter plaatse hunne stemmen deden hooren. Ten 
slotte gaf hij in overweging de begrooting, waarop 
hij niet dan zeer ondergeschikte aanmerkingen had, 
goed te keuren, waartoe besloten werd. Die begroo
ting sluit in ontvang en uitgaaf met f 12,666.50 en 
een vermoedelijk batig saldo van ƒ 4 1 . 5 0 . 

Door het lot werden de aandeelen 630, 276, 4, 
417 en 160, in de geldlecning ad f 65,000, voor aflos
sing aangewezen. 

Nadat besloten was de algemeene September-ver
gadering te Delft tc houden, kwamen eenige wets
wijzigingen aan de orde, die in hoofdzaak betrekking 
hadden op huishoudelijke werkzaamheden en allen 
werden goedgekeurd. Bij de gevoerd-' discussie gaf 
de heer Leliman zijne bevreemding te kennen over 
de benaming van „aspirant-leden", die voor het ver
volg door de afdeelingen kunnen worden aangenomen. 
Spreker verklaarde niet te weten wat dit woord be-
teekent, dat door A . et A . is uitgevonden; hij verstaat 
door aspirer ademhalen en door pompt aspit ante de 
zuigpomp, en kan de beteekenis van „aspirant" voor 
een afdeelingslid niet vatten. De Voorzitter hechtte 
een andere beteekenis aan dit woord en de gewraakte 
uitdrukking werd behouden. 

De Voorzitter deelde mede dat eenige nadere be
palingen omtrent de redactie door de afdeelingen zijn 
geformuleerd en dat daarmede voor het vervolg rekening 

I gehouden zal worden. 
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De behandeling van de antwoorden op de vragen, 
in 1895 door het Hoofdbestuur gesteld, werd uitge
steld tot de September-vergadering. 

Op voorstel van het Bestuur werd de burgemeester 
van Bolsward, de heer B. I'eereboom, tot eerelid 
benoemd, waarmede beoogd wordt hulde te brengen 
aan het Gemeentebestuur voor zijne zorgen tot in
standhouding van Nederlandsche monumenten. 

De heer Brüning bracht bemerkingen ter sprake 
over het examen voor bouwkundig opzichter en zeide 
van derden gehoord te hebben, dat het te moeilijk 
was, waarop de Voorzitter antwoordde, dat hij de 
vier examens, die tot heden werden afgenomen, heeft 
bijgewoond en hem nimmer klachten daaromtrent ter 
oore zijn gekomen. 

Over de bezwaren, die zich bij het gebruik van de 
honorarium-tabel nu en dan voordoen, werd door den 
heer A . R. Freem gesproken en erop gewezen dat 
z. i . veel zou voorkomen worden als die tabel officieel 
erkend werd en eene commissie uit het Hoofdbestuur 
zou willen optreden om uitspraak te doen bij voor
komende geschillen. Aan de bespreking van dit onder
werp werd door de heeren Bosch, Van Lunteren, 
Tellegen, Knuttel en Fol deelgenomen. 

Na de pauze hield de heer De Kruijff een voor
dracht over Oosterschc tapijten, waarbij het gesprokene 
werd toegelicht door tal van tapijten, die de wanden 
en den vloer van de vergaderzaal en de daarin ge
plaatste tafels bedekten; voorts dienden daartoe diverse 
patronen en vele teekeningen en photographieën , 
waardoor de zaal een prettigen aanblik bood. 

Spreker bracht in herinnering dat het door hem 
gekozen onderwerp reeds behandeld was door den 
heer Schermbeek en dat de te houden voordracht als 
een vervolg daarvan moest beschouwd worden. Spreker 
gaf een historisch overzicht, verklaarde de wijze van 
fabrikage, de verschillende motieven van de patronen 
en mocht den dank der Vergadering oogsten, toen 
de Voorzitter hem voor zijne doorwrochte rede hulde 
bracht. Op het verzoek van den Voorzitter om het 
gesprokene in het Weekblad te mogen opnemen, 
antwoordde de heer De Kruijff, dat hij bereid was 
het daarvoor om te werken. 

De Voorzitter stelde de Vergadering in kennis met 
het zoo even ontvangen treurig bericht van den dood 
van Professor Allard Pierson en verzocht de leden -
uit eerbied voor de groote bekwaamheden van den 
overledene en de door hem getoonde belangstelling in 
de Maatschappij - van hunne zetels op te staan, 
waaraan door allen werd voldaan. 

Na de gewone plichtplegingen werd een bezoek 
gebracht aan de eerlang te openen overdekte bad
en zweminrichting aan den Heiligeweg. 

PÜLCHBI S T U W ) E N ARTI ET AMIC1TI.E. 
Dc heeren H . W. Mesdag, WlUj Martens en T. Mesdag Kz., 

bestuursleden vnn l'nlekri Studio, hebben den volgenden brief aan 
het bestuur van Arti cl Amicitiac gericht. 

.Mijne heeren .' 
In de bestuursvergadering van het schilderkundig genootschap 

fnlekri Studio, AA. 11 Mei j l . , werd door den voorzitter cn den 
penningmeester, in hun hoedanigheid van leden van hot comité 
voor buitenlundarlie tentoonstellingen, mededeeling gedaan over de 
opening der internationnlo tentoonstelling te Herlijn en met vol
doening geconstateerd, dat de Nederlandsche afdeeling waardiglijk 
de eer en den naam onzer schilderschool ophoudt. 

Zy voegden daaraan toe een verslag over het optreden van de 
heeren Prof. C. L . Dake en Gerard Muller, voorzitter en secretaris-
penningmeester uwer Maatschappij, in die hoedanigheid ook leden 
van het comité voor buitenlandscbe tentoonstellingen, tegen het 
bestuur van Pmlthri Studio cn tegen den voorzitter in het byzondcr 
op den avond van 3 Mei I.I., in tegenwoordigheid der heeren A . 
Ilesselink en B. Prins, leden uwer Maatschappij. 

Dit optreden van uwen voorzitter en secretaris-penningmeester 

geschiedde op zulk oen ongepaste eu bclcedigcnde wyze, dat ge
noemde heeren A. Ilesselink en B. I'rins daarover den volgenden 
dag hun leedwezen en hun verontwaardiging aan onze beide 
bestuursleden betuigdeu, waarby zij dit heftig en misplaatst op
treden van hunnen voorzitter en secretaris-penningmeester zeer 
betreurden. 

Bjj die gelegenheid toch is het bestuur van het genootschap 
J'utckri Studio in het algemeen, en de voorzitter in het bijzonder 
door uwen voorzitter en secretaris-penningmeoster beschuldigd 
van de navolgende handelingen, ten dool hebbende de maatschappij 
Arti el Amicitine en haar ücaiuur iu discrediet te brengen : 

a. „Hot verhuren der kuustzaal van genoemd genootschap voor 
het oxposeoron der bekende Historische Galery aan de lirma 
Boussod Valadon & Co" , 

niettegenstaande de uitdrukkelijke verklaring van de hoeren 
II. W. Mesdag en Willy Martens aan den heer 0. L . Dake gedaan 
by hun samenkomst op Zaterdag 19 October 1895 dat, toeu op 
1>' Juni 1895 de kunstzaal aau de lirma B. V. & Co. in huur werd 
afgestaan voor een tentoonstelling te houden van 18 September 
tot 15 October 1895, aan geen der loden van het bestuur van 
i'ulehri Studio bekend was, welke do aard der te expoaeeron 
kunstwerkeu zou zyn. Met deze verzokoring, op de meest stellige 
wyze in genoemde samenkomt gedaan, verklaarde de heer C L . 
Dake destjjds volkomen genoegen te nemen en erkende, dat de 
handelwyze van l'ulchrï* bestuur iu deze correct was geweest. 

// „Het bonoomen van den heer J . 0. van Hattum van Elle-
woutadjjk tot eerelid van het Genootschap", terwyl toch do voor
dracht dier beuoeming waa uitgegaan vau eenige leden, opgrond 
van het in bruikleen afstaan eeuer belangrijke vorzaineling schilde
rijen aan de gemeente 's-Uravenhage. 

e. „Het onderteekenen «au eeu adres der leden van het Uenoot
schap d.d. 10 Fobr. j l . aan de heereu J . II. van Eeghen c. a., 
dienende um adhesie to schenken aan het bekende verzoekschrift 
dezer heeren". 

welk adres op initiatief van eenige leden, in hunne hoedanig
heid van buitenleden van . Irti et Ainicilioe, werd opgesteld en aan 
hunne collega's, insgelijks buitenleden dier Maatschappij, ter 
teekening aangeboden üe ondertcckeuaara maakten hierby gebruik 
van een onbetwiBtbaur persoonlijk recht, waarby' inmenging van 
het bestuur van Pulehri Stuaio geheel misplaatst ware geweest. 
By het uiten der beschuldiging sub c. vermeld, ontzag bovendien 
de hcor Gerard Muller zich niet op minachtenden toon van de 
heeren J. II. v. Eegheu c. s te spreken. 

De heer Gerard .Muller liet zich eindelijk nog ontvallen, dat 
het bestuur van Arti et Amicitia* bjj den verkoop der Historische 
Oalcrjj gedupeerd was, door Welke verklaring vrywel is te 
niet gedaan net hooghartig beweren van hot beBtuur uwer Maat-
schuppjj iu zyu rechtvaardiging betredende dien verkoop, voor
komende in het jaarv, rslag over 1894, waarby uw bestuur ver
klaart de volle verantwoordelijkheid van die daad op zich te nemen. 

Wjj kunnen hier nog byvocgen, dat bcstuurderen van Pulchii 
Studio steeds, en vooral iu deu laatsten tyd, de samenwerking met 
het hestuur van Arti et Am ciliae teu sterkste hebben verdedigd, 
niettegenstaande sedert het jaar 1 8 9 4 herhaaldelijk stemmen op
gingen uit het midden der leden om die samenwerking op te 
bellen Hiervan getuigen op de welsprekendste wyze de notulen 
dor algemeene vergaderingen, waarin telkens dit onderwerp op
nieuw ter sprake werd gebracht. 

Na het aanhooren vau bovenstaand verslag hebben bcstuurderen 
van Pulc/tri Studio gemeend, dat door dit optreden van uwon 
voorzitter en secretaris-penningmeester tegen het bestuur van 
Pulehri Stttdii', en in het bijzonder tegen zyu voorzitter, een samen
werking van beide besturen onmogelijk iB geworden. 

Bcstuurderen hebben de eer u op dien grond kennis te gevou, 
dat zij besloten hebben in hun vergadering d.d. 18 Mei j l . , na 
afwikkoling der zaken betredende de thans loopende internatio
nale tentoonstelling te Berljjn: 

1*. het comité voor buitenlandsche tentoonstellingen, bestaande 
uit dc besturen van Arti et Amicitiac en Pulchii Studio op te heffen; 

2". van dit besluit te zijner tijd kennis te geven aan Z. E. den 
Minister van lliunenlaudsche Zaken; 

3U. tot goed verstand van zaken aau de kunstenaars-leden van 
beide genootschappen oen afschrift van dit, aan uw bestuur gericht 
schryven, too te zenden. 

Met verschuldigde hoogachting enz. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GKAVEMHAGE . Naar De Ingenieur verneemt, is door don raad 

van bestuur der Polytechnische School een schryven gericht aan 
den Minister van ilinneidands.be Zakon tot uiteenzetting van 
ernstige bedenkingen togen bet aanhaugige wetsvoorstel, fs zij 
wel ingelicht, dan moet de inhoud van dit schryven zich goheol 
aansluiten hy de strokking van het adres van de Vereeniging 
van Burgerlijke Ingenieurs. 

— Tot aanvulling van bet verleden week opgenomen bericht 
omtrent de reorganisatie van do Publieke Werken der Ueinoonte 
Amsterdam, kan bet volgende worden medegedeeld. 

De dionst der Publieke Werken omvat: 
lo. de zorg dat geen inbreuk worde gemaakt op de rechten der 

Gemeente ten aanzien van de haar publiek- of privaatrechtelijk 
toekomende gronden en gebouwen, in 't byzondcr dat niet weder
rechtelijk op gemeentegrond worde gebouwd. 
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2o. de zorg voor den aanleg, het onderhoud en de vernieuwing 
vau alle gemeentewerken en eigendommen. 

llo. de zorg dat alle overeenkomsten door of namens dc G eme cn In
gesloten betreffende eigendommen, werken of leveringen, stipteljjk 
worden uageleofd. 

4 . het toezicht op de naleving der voorwaarden, waarop de 
concession zyn verleend, waarover het toezicht door Burgemeester 
cn Wethouders meer bepaaldelijk aan don dienst is opgedragen. 

5o. de uitvoering van alle werkeu zoowel die, welke voort
vloeien uit de verplichtingen sub 2 als die, welke ten behoeve 
vuu undere diensten of corporaties van gemeentewege worden 
uitgevoerd. 

Do, het beheer der werkplaatsen, magazijnen en inrichtingen 
door de Gemeente tol bovenstaand doel onderhouden. 

Alles voor zoover een cn ander niet door den Gemeenteraad of 
door Burgemeester en Wethouders aan andere diensten of colleges 
meer byzouder is opgedragen. 

Dc dienst der Publieke Werken is tweeledig: technisch cn 
administratief. 

De technische dienst is belast met de technische uitvoering 
van hetgeen in boveostaaud artikel aan deu dienst der Publieke 
Werkeu is opgedragen, met uitzondering van het beheer der 
niuguzyneu. 

De uitvoering moet zoodanig geregeld worden dut de sommen, 
by de begrootlug voor dc werkeu toegestaan, niet worden over
schreden. 

Aau het hootd vau den tcchnischen dienst is geplaatst een di
recteur, uan wien het geheele tcchuische personeel ondergeschikt 
is eu wien de regeliug vau alle technische werkzaamheden is 
opgedrageu. 

Het eerste hoofdbureau van den techniscben dienst heeft als 
hootd ecu iugeuieur, teveus aangewezeu tol vervanging vau den 
directeur by dieus afwezigheid; hy wordt bijgestaan door 1 ad-
sistcut-iugeuieur en 1 adsisteut-architect. 

Dit eerste hoofdbureau is bulast met den algeiueeneu dienst 
en meer bepaaldelijk niet hel opmaken van plans, bestekken, 
begroutiugeu enz. voor de uitvoeriug vau nieuwe en onderhouds
werken eu het opzicht over de grootere nieuwe werken. Verder 
met liet rupporteereu op om bericht en raad gezonden stukken, 
het beheer der bibliotheek en de behandeling der personalia. 

Het tweede boofdbureue, is behalve met de havenwerken en 
waterververschiug, belast met den dienst der plantsoenen. het 
opzicht over de uitvoering van de onderhoudswerken aau ge
bouwen, bestratiugeu, kuuemureu, rioleu, goten enz. 

Verder voor het geannexeerde gedeelte bljjft liet bureau iu 
het voormalig raadhuis van Nieuweruinstel. 

De administratieve dienst is belast: 
le. met het beheer der mugazyuen; 
2e. met de uitbetaling der traktementen en loonen der tijdelijke 

opzichters, ambachtslieden euz. 
tto met het verstrekken der administratieve hulp, die uoodig 

is 0111 te zorgen, dat de techuische ambtenaren zich zooveel 
mogelyk aau hunne techuische werkzaamheden kunnen wjjdeu; 

4c. met het houden van toezicht op alle uitgaven, den oienBt 
der Publieke Werken betretfeude, welk toezicht zoodanig moet 
zyn lugericht, dat bjj gevaar voor oversclirydiug van pusten of 
unue nl celen van posten uer begrooting, dit zoo spoedig mogelyk 
onder de aandacfft van den Wethouder en den Directeur kan 
worden gebracht; 

5e. moi het vorstrokken aau den boekhouder der rekenkamer 
vau de uoodigc gegevens voor het opmaken der beialiogsBtukkeu 
en voor de uoekiug der uitgaven volgens de bedoeling van de 
door den Gemeenteraad vastgestelde begrootiug. 

Aau het hoofd vuu den udminiBtratievcn dienst is geplaatst 
een administrateur, tevens secretaris der commissie van bystaud 
iu het beheer der 1'ublteke Werken. 

Behalve de iu het vorig bericht reeds genoemde hoofdopzich
ter» voor de ü section eu die voor de min of meer ze»fsiandige 
diensten als havenwerken, plantsocueu eu aauleg Lieruursielsel, 
is een mugazyumecster belast mei de magazijnen ; deze is tevens 
penningmeester vau den admiuistratieven dienst. Verder bestuut 
net personeel uit: 

le vaste opzichters cn teekenaars le, 2c cn Sc klasse, klerken 
dito, waai-van aiintai geregeld by jaarlyasche begrootiug. 

- tod dyke opzichters eu teekeuaars, door burgemeester cn 
Wethouders aau ie steileu. 3. \\ orkiici.cn. 

De directeur wordt door den gemeenteraad benoemd en ontslagen. 
Burgemeester en Wethouders zyn bevoegd deu directeur te 

achurseu. 
Het overige vaste personeel wordt door Burgemeester en Wet

houders benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen, met iu-
uchtuemiug der duarointreut vastgestelde reglementen. 

Het werken door het personeel voor particulieren is verboden, 
behoudens zoodanige bijzondere gevallen, waarin door Burgemeester 
en Wethouders verguumng daartoe wordt verleend. 

De iustructie vau den directeur wordt door den gemeenteraad, 
de instruction van het overige personeel worden door B. en W. 
vastgesteld. 

ROTTERDAM. B. en W. hebben voorstellen ingediend tot herziening 
der verordeningen, regelende de formatie en de wedden der amb
tenaren aan de atdeelingen fabrikage, drinkwaterleiding, gasfabriek, 

handclsinrichtingen en reiniging cn deze vjjf voorstellen te zamen 
in behandeling genomen. 

Wat nu fabrikage aangaat, zoudon de tractementen van den 
directeur en de bolde adjunct-directeuren onveranderd blijven en 
het verdere personeel bestaan uit: 

1°. vier ingenieurs, bouwkundigen en werktuigkundigen op eene 
wedde van f 1500 tot f 2500; 

2°. tien hoofdopzichters op f1500 tot f 2200 en vyftien opzichters 
op f 800 tot f 1400 wedde; 

3°. een magazijnmeester; 
4°. een teekenaar; 
5». tydclyke ingonicurs, architecten, bouwkundigen, werktuig

kundigen , opzichters en teekenaars. 

P E R S O N A L I A . 

— By den watcintaat in Ncd.-Indië zyn: 
Benoemd tot opzichter 2o kl . de opzichters 3de kl . H . M. 

Toxopeus en J . Brouwer, onder aantcekening dat eerstgenoemde, 
als zijnde door don directeur der B. O. W. gedetacheerd by de 
werken cn opnemingen aan de rivier dc Solo, bij zjjn korps bljjft 
gevoerd a la suite; tot opzichter der 3de klasse A. A. Ginsel; 

Toegevoegd aan den chef der 2e waterBtaatsafd. voor de 
opnemingen te Sragi (Pekalongan), de benoemde opz. 3e kl. A. A . 
Ginsel; 

O ver ge)i l aa t s t naar de residentie Pekalongan de opzichter 
2c kl . D. D. Thedens; 

O n t s l a g e n eervol op verzoek, dc opzichter le kl . D. van 
Marion, thans met verlol. 

— Hij koninklyk bcBluit zijn de ingenieurs van den Rijkswater
staat der 2c kl. J . G. Ermerins en D. J . Stcyn Parvé bevorderd 
tot ingenieur der le kl. 

— Professor Allard I'ieraon is op den Veldhorst, een buitengoed 
by Laren, na een langdurige ziekte op 65-jarigeu lecftjjd overleden. 

— Te l'arys overleed de oud-officier der Kon. Ned. Marine Ch. 
J . Viehotf in den ouderdom van 61 jaren. De overledene nam 
een werkzaam deel in dc oprichting der stoomvaartmaatschappij 
„Nederland", waaraan hij vroeger als directeur-ingenieur ver
bonden was. 

— Tot directeur der gemeentelijke gasfabriek te Woerden is 
benoemd de heer L . Bronkhorst te Devcutcr. 

— De gewezen opziener der wegen in het gouvernement Suma
tra's Westkust T. W.van der Hcijde is uit 's lands dienst ontslagen. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— A a n k o m e n d mac bi net e ek 0 naar op een fabriek van 

algemeenen machinebouw. Adres lett. A. IJ. uan Jac. van der 
Meer's Advertentiebureau, Deventer. 

- B e k w a a m 0 p z i c h t e r-t e e k e n a a r voor minstens 6 maan
den. Salaris /6ü a J 30 per maand. Adres boekh. M. .1. Couvée, 
Delft. 

— B o u w k u n d i g t e ckenua r te Amsterdam voor het detaif-
leeren van hardsieenwerken enz. Adres lett. G. K. 782, cVlcntttê 
v. d. Dag. 

— P r a c t i s c h gevo rmd bouwkundige , bekend niet eou* 
structief detailleereu. Adres lett. P. C , Ned. Kioskeniuuni»ci. 
Binnenrotte 109, Rotterdam. 

— I n g e n i e u r bjj hot ï n y n w e z o n in Ned.-Indië. Sollicitan
ten, voorzien van diploma van examen B, genoemd iu art. 65 
der wet van 2 Mei 1863, kunnen zich véér 30 Juni a. s. aan
melden aan het Dept. van Koloniën, (üe vader Slaatscvttr.nt 
no. 114.) 

J o n g i n g e n i e u r bjj een stoomtram op Java, als sous-chef 
voor den aauleg cn later voor do exploitatie. Aanv. salaris /400 
a 1450 per maand. Adres lett. X . Ceutraal Adv.-bureau Oebr. 
Beliufaute, 'B-Gravenhagc. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gelieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos of genomen. 
De administratie belust ziek met dc toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— A a n k o m e n d b o u w k u u d i g e , goed teekenuar cn ecnigs-
zius op de hoogte mot de practijk. Adres ouder No. 1. zi 

O p z i c h t e r , goed bekend mot Bluizon- en bruggenbouw. 
Adres onder No. 2. 1.2) 

— Teek e naar , jarenlang werkzaam by een der meest be
kende architecten, goed bekend met het maken van beBtekken. 
Adres onder No. 3. (-) 

— Tegen klein salaris wordt plaatsing gevraagd bjj een archi
tect voor iemand, practische werken uitgevoerd hebbende. 
Adres onder No. 4. 

T i m m e r m a n , goed bekend met bouwkundig teekenen en 
detailleereu, zag zich gaarne spoedig geplaatst als teckenuar of 
anderszins. Adres ouder no. 5. (1) 
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ADYERTENTIËN. 

AANBESTEDING. 
Op D o n d e r d a g 1H J u n i e. k . , 

des namiddags 54 uur, M E . T., zal door 
de FirmaGERRIT V A N DELDEN & C . 
te tBronau, in het Hotel „ZUM 
ENGEL" aldaar «orden aanbesteed : 

H e t b o n n e n v a n r u i m 
« « © O 11 N I I F I » K I M w . 
bet metMelen v a n K E E R -
M l K F \ en het g r a v e n 
v a n een K K K K K V O I K 
met verdere w e r k e n op 
een t e r r e i n bij h a r e fa
b r i e k e n te H r o n u i i . 

B E S T E K en T E E K E N I N d zijn van 
af Maandag 1 Juni, op franco aanvrage, 
a. f 10.— per stel verkrijgbaar ten 
kantore van den Architect en worden 
op den dag der besteding tegen ƒ 8 . — 
per stel van de inschrijvers terug
genomen. 

De Aanwijzing op het bouwterrein 
zal geschieden op den dag der be
steding des voormiddags 10'/> uur, 
M. E . T . 

Nadere inlichtingen geeft 
O. B E L T M A N A.Gz , 

Architect. 
EKSCHSDÉ, 27 Mei 1896. 

AANBESTEDING" 
op H o n d e r d a g den 4" J u n i 
1S!»I>. des namiddags 2 nur, zal door 
H. R1NCK, bouwkundige, namens zijne 
principale, in het Café van K. B I J te 
Hoofddorp, worden A A \ K K 
S T U K H : 

H e t m a k e n v a n eene H O I ' W -
J I A X S N C H U I R In H a a r 
l e m m e r m e e r a a n d e n 
R i n g d i j k nabi j H i l l e g o m . 

Het Bestek en Teekening liggen 
van af 27 Mei in Benoemd Café ter 
inzage. Bestek en Teekening zijn op 
franco aanvrage a fit.— verkrijg
baar bij den ondergeteekendeH.RiNCK, 
te Hoofddorp, Haarlemmermeer. 

AANBESTEDING 
Het BESTUUR der Woning-Ver-

eeniging „OPENBAAR B E L A N G " te 
Arnnrtn is voornemens a a n te 
beateden het BOUWEN van 

38 W O Ï I Ï G E Ï , 
waarvan 8 Bovenwoningen, op de 
terreinen aan den Klarendalschen ireg, 
Kool- en Hovenier straat te ARNHEM; 
op W o e n n d a g Ï O J u n i !*<»« . des 
morgens te «//'uur, in het C e n t r a a l 
ge bouw. Bakkerstraat 

Aanwijzing ter plaatse Vrijdag ö Juni. 
Inlichtingen worden verstrekt aan 

de Directiekeet, Nassaustraat bij den 
Zwarten weg, alwaar tevens bestek en 
teekeningen ad f 1.25 per stel ver
krijgbaar zijn en bij den Opzichter, 
IFommelstraat 67. 

T E K O O F 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 45,004) c A . B O U W 
G R O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend H l I T E X -
V K I t l t M J F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
III I It. met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabriekep. 

Franco aanvrage bjj den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's-Gravenhage. 

PHOTO-LITHOGRAPIk 
en LICHTDRUK 

van 

Ritscher eo LandsmaD, 
Anna Patilnwnastraat 4, 

"s-oii % v i : \ li A f; K . 
ter vermenigvuldiging van A r c h i 
tectonische en m a c h i n e -
t e e k e n i n g e n . Monsters en prijs 
opgaven op aanvraag beschikbnar. 
Vlugge levering. 

Concurrterende prijzen. 

DIKEMA&CHABOT 
HOTTF.nO Alt. 

K a l m e v o o r r a a d T a n 

ORNAMENTIJZER 
voor H e k k e n , Trapconntruc -
t i ë n , W i n k e l p u i e n , S e r r e » 
en V e r a n d a h ' s , zoomede voor 
bekleeding van 1* r o f i e I ij i. e r. 
K o l o m m e n , B u i z e n , afkom
stig van de fabriek der Heeren 
L. MANSTAEDT & Co. te Kalk 

VOSKUIL. 
7 Paleisstraat AMSTERDAM. 

S P E C I A L I T E I T 
TEEKENBEHOEFTEN VOOR 

HET BOUWVAK. 

H. & J. SUYVER 
F A B R I K A N T E N V A N 

tf de Intern. Tentoonstelling te Amster
dam 1883 bekroond met 

'r.Rr, DIPLOMA hoogste Matrscheldii») 
HollanilMche Tuin en Zeepaard. 

B i c k e r s traat 

A i f l W T K I l l l A . f i . 

Assurantie Maatschappij 

tegen Brand schade 

» . NEDERLANDEN , 8 « . 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

W . H . A O F . 
Bakenesnesjracht 5, Haarlem. 
Loodgieter en zlnkwerker. Aan

leg van gas- en waterleiding. Bevoelt 
zich aan tot het «laan van Morton-
wellen enz. enz. Complecte badinrich
tingen dagelijks in werking to zien. 

BECKER &BUD0INGH. 
A v T i l r o m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
K N A N D E R E 

I X S T R F 3 I F X 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 , eni. 

I i i e ë i u a i l ieerde 

P e i l schalen. 
WEEG WERK TUI GEN 

ME IJ LINK & PIERON, Amsterdam. 
E a b r i k a n t v a n 

V E R W A R M I N G S - T O E S T E L L E N . 
Geheele Gebonwen en de grootste Lokalen worden hiermede gelijkmatig 

met zuivere verhitte buitenlncht verwarmd, zeer aan te bevelen uit Hygiënisch 
oogpunt. Z E E R K i l . I . I J K in prijs en aanleg met garantie. 

Ter dnikkorjj der Naamloozo Vennootschap „Het Vaderland." 
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D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S Q U E S T I E . 

In ons nummer van I Februari j.1. maakten wij enkele 
opmerkingen, naar aanleiding van een destijds in dc dag
bladen voorkomend bericht, dat dc Commissie ad hoe — 
door den Amsterdamschcn raad indertijd benoemd, 
om tc trachten de altijd nog hangende beursquestie 
op te lossen — den heer H . 1'. Berlage Nz. aan het 
werk had gezet, om zijne krachten aan dit vraagstuk 
te beproeven. 

Thans vinden wij in een technisch blad het bericht, 
dat de heer Berlage met zijn arbeid is gereed ge
komen, dat die de goedkeuring der Commissie ad hoe 
en der Commissie van Bijstand in het beheer der 
Openbare Werken heeft weggedragen, en dat dus 
weldra een voordracht tot beursbouw van het Dage
lijksch Bestuur kan worden tegemoet gezien. 

Dit bericht zou tot groote tevredenheid kunnen 
stemmen, ware het niet, dat de ervaring van vroeger 
een zekere twijfelzucht wettigt. 

Die tevredenheid zou velerlei oorzaak hebben. In 
de eerste plaats zou het velen genoegen doen, indien 
nu de beursquestie eens eindelijk hare oplossing kreeg. 
Immers al is er, op het oogenblik, dat enthousiasme 
niet meer wat een tien jaar geleden het groote publick 
bezielde, de beursbezoekers, die zeker meer dan dat 
publiek bij het geval betrokken zijn, zullen al heel 
dankbaar wezen als zij eindelijk eens wat meer gerief 
voor hun jaarlijksche belasting krijgen. 

E n dan zijn er nog de architecten. Die hebben, 
om begrijpelijke redenen, altijd veel belang in de 
beursvraag gesteld. Het moet hun, dunkt ons, een 
voldoening wezen, dat een der bekroonden van 1S84 
tot het maken van een plan geroepen werd. Misschien 
zullen er enkelen zijn, die meenen, dat men zich niet 
tot den heer Berlage die met „Mercatutac" den vierden 
prijs behaalde, had moeten wenden, maar dat de 
heer Cordonnicr, die den eersten prijs had verkregen, 

n den arm had behooren te worden genomen. Doch 
die enkelen zijn verstokte mopperaars, die zich niet 
los kunnen maken van het in 1884 ingenomen „inter
nationaal" standpunt en die vergeten, dat thans uit 
schier alle hoeken van den politieken horizon de wind 
der bescherming waait. En herinnert men zich dan 
het Raadhuis van L a Rochelle niet meer, dat de heer 
Cordonnier eenvoudig gekopieerd had? 

Tevredenheid zal ook geven de werkverschaffing 
op groote schaal, uit een beursbouw vanzelf voort
vloeiende. Wel is er op het oogenblik in de hoofdstad 
des rijks aan werk geen gebrek, maar er kan toch 
altijd wel wat bij en voor dc naaste toekomst is geen 
zekerheid te verkrijgen. 

Dit zijn nu nog maar een paar der tot tevreden
heid stemmende oorzaken. Men kan daar naar wel
gevallen bijvoegen. 

Doch nu komt de keerzijde der medaille, de twij
felzucht, die maar al te zeer gewettigd is. En waarom ? 
W e l , in de eerste plaats, omdat het bericht spreekt 
van een gebouw, dat verrijzen zal o[> het gedempte 
Datmak. Dat terrein is vroeger zoo algemeen ver
oordeeld , dat het haast niet te veronderstellen is, 
dat men daar thans vrede mede zou hebben. Hooren 
wij een dichter van dien tijd: 

Dc beurs tc Amsterdam 
Die was reeds lang te klein; 
Men schreef een prijvraag uit, 
Want een nieuwe moest er zijn! 

Maar de plaats die men verkoos, 
Daar zal het niet mei traan: 
Men bonwc er de stads-kegelóaan 
Die kan et sehet staan.' 

Deze dichter, in een snaaksche bui zijn lier tokke
lend, gaf, als alle echte poëten, den geest zijns tijds 
treffend weer. Want dc heer De Kruijff schreef in De 
Amsterdammer: „wacht u, dat niet onze nazaten met 
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onze Beurs handelen, als wij met de thans bijna 
40-jarige (in 1884, Red), die ons als sta-in-den-weg 
hoonend haar jaartal toont in den gevel en ons toe
roept: overijl u niet, bezin voor gij begint"; het 
Handelsblad van 4 Mei 1884 gaf de volgende be
schouwing : „ T e g e n de Damrak-plannen is allerlei te 
zeggen en ongeveer alles is daartegen reeds gezegd. 
Maar het voornaamste, wat er onzes inziens tegen te 
zeggen valt, is dat het innemen van zooveel plaats 
als gevorderd wordt voor een wezenlijk goede beurs 
op het Damrak zoo lijnrecht strijdt met al wat men 
van de toekomst eener snelgroeiende stad heeft te 
wachten. Daarvan zijn wij zoo zeker als men van 
eenige toekomst zeker wezen kan. Kn men sticht niet 
een monumentaal gebouw om over eenige jaren wat 
afbraak te hebben"; Oberbaurath Schmidt te Wcenen 
zei: „ H e t bouwterrein is zoo ongelukkig mogelijk en 
het is een zeer moeilijke zaak een gebouw op een 
dergelijk ongunstig terrein te zetten." 

En wijzelf schreven in ons no. van 10 Mei 1884: 
De teerling is geworpen; dc Raad heeft beslist niet terug 
te komen op zijn vroeger besluit en zal dus het nieuwe 
Beursgebouw doen plaatsen op het gedempte 1 famrak. 
T e betreuren is het, dat de Raad zich niet heeft laten 
leiden door de twee architecten, die thans zitting 
lubben ter behartiging van de belangen der stad, 
beide mannen die hun sporen hebben verdiend Thans 
staan wij voor het vraagstuk, een gebouw te projec
teeren dat, door den geringen afstand waarop men 
zich zal kunnen plaatsen, nooit goed te overzien is." 

Een plan, door het toenmalig raadslid Prins inge
diend , om de beurs te plaatsen op het nog niet ge
dempt I )amrak-gedeelte, tegenover het Centraal-sta-
tion, werd verworpen, omdat men dan het gebouw 
te ver van het midden der stad verwijderd achtte. 

Wij behoeven de latere geschiedenis der beursquestie 
niet meer in herinnering te brengen. Men weet nog 
wel, hoe , nadat in I S 8 7 het plan-Westenberg , dat 
beocgde die van Cordonnier en (iroll lot een bruik
baar geheel samen te smelten, gevallen was, in 1 8 9 I 
de Raad zich met het plan-Werker vereenigde, waar
voor terrein tusschen Damrak, Warmoesstraat, Oude-
brugsteeg en Papenbrugsteeg zou onteigend worden. 
Maar toen stak de Tweede Kamer een spaak in het 
wiel, en stemde de onteigening af. 

Toen kwam in 1894 de Commissie ad hoe. / a l het 
in 1896 haar gelukken, door de toovermacht van 
des heeren Berlage's teekenstift, de vroegere be
zwaren tegen de Damrak-emplacementen niet meer 
te doen tellen? Wij moeten het afwachten, maar 
velen zullen met ons, hier een oorzaak van twij
felzucht vinden. Dan komt nog de lïnancieele zijde 
van de questie. Zullen de autoriteiten, die het ge
meentebestuur bij de waterleiding-leening reeds zoo 
op de vingers tikten, nu hun toestemming geven om 
een paar beurs-millioenen bij de schuldenlast der 
hoofdstad te voegen, juist thans, nu bekend is dat er 
ook gas-millioenen en tram-millioenen in het vooruit
zicht zijn? Hier is een tweede reden tot twijfel. 

Dat de handelaars inderdaad zulk een behoefte aan 
een nieuwe beurs zouden hebben, blijkt nu zoomin 
als vroeger. Zeker zullen er velen gevonden worden, 
die meenen, dat nu de stad beursbelasting van hen 
vordert, zij ook recht hebben op meerdere gerieflijk
heden , dan Zocher's schepping hun biedt. 

Doch voor het bedrag van een paar jaar beursbe-
lastingopbrengst hadden die gerieflijkheden reeds lang 
gemaakt kunnen zijn, terwijl thans de opbrengst der 
beursbelasting, zonder nut voor de beursbezoekers op 
te leveren, in het vat der Danaïden terecht komt. 

Wij gelooven dat, wanneer ter beurze twee adressen 
ter teekening werden gelegd, een om de tegenwoor
dige beurs wat gerieflijker te maken en tevens de beurs
belasting te verminderen of af te schaffen en een om 
de beursbelasting te laten zooals zij is en een nieuwe 
beurs te bouwen, het eerste door bijna alle beursbe
zoekers zou geteekend worden. 

Daarom. men hoore naar de stem van den heer 
De Kruyff: „Overijl u niet, bezin voor gij begint!" 

's W E R E L T S A G T S T E W O N D E R . 
Onder dezen titel heeft de heer K . Bes bij J. H . 

en G . van I Ieteren onlangs een werkje het licht doen 
zien , dat bestemd is als gids voor bezoekers van het 
Koninklijk Paleis te Amsterdam. 

Aan een dergelijken gids was zeker behoefte. Immers 
het ontbreekt niet aan uitvoerige beschrijvingen van 
het Amsterdamsen Raadhuis, met keurige koperplaten 
verlucht, maar deze foliowerken, slechts op boekver-
koopingen en dan nog alleen tegen betrekkelijk 
hoogen prijs te bemachtigen, zijn al heel weinig ge
schikt, om op een wandeling door Jacob van Campen's 
meesterstuk als zakboekje te worden medegenomen. 

Indien het groote publiek het Amsterdamsch kapi-
tool, na het bezocht te hebben, niet zoo indrukwek
kend vindt als verwacht was, dan zijn daarvoor 
vele redenen In de eerste en voornaamste plaats moet 
natuurlijk genoemd worden de inrichting tot paleis 
van een gebouw , dat daar volstrekt niet voor ge
schikt was. De heer Bes verzuimt niet, om telkens 
op die verandering, cn de zoo noodlottige gevolgen, 
die dit voor Van Campen's werk gehad heeft, te 
wijzen. Het is te hopen, dat zijn werkje een ruime 
verspreiding moge vinden, opdat weldra meer alge
meen bekend wordt, hoe het gedenkteeken voor den 
Vrede van Munster nu al haast een eeuw, als een 
onbeschaamde herinnering aan den tijd van ons treu
rigst nationaal verval, is verminkt. 

Kleine oorzaken hebben groote gevolgen. De onge
durigheid van den „lammen koning", die hem, in 
den korten tijd zijner regeering van Den Haag naar 
Utrecht, van Utrecht naar Amsterdam, van Amster
dam naar Haarlem deed verhuizen, is de Amstelstad 
op het verlies van haar Raadhuis te staan gekomen. 
Want het is geen stoute onderstelling dat, hadde 
Kodewijk zijn verblijf niet ook tc Amsterdam geves
tigd , het stadsbestuur het Dam-gebouw nooit zou 
ontruimd hebben. Wij hebben ons nimmer kunnen 
begrijpen, hoe Willem I zoo weinig zijn gevoel heeft 
getoond, dat hij in dezelfde vertrekken, ja met ge
bruikmaking van dezelfde.meubelen, waarvan I.odewijk 
en later zelfs Napoleon zich bediend hadden, heeft 
willen vertoeven. 

Doch keeren wij tot het boekje van den heer Bes 
terug. Wat daarin vooral aangenaam aandoet, is de 
waardeering voor het Amsterdamsch kapitool en de 
juiste teruggave van de bedoelingen, die zijn stichters 
bezield hebben. Ken aanhaling moge hier een plaats 
vinden. 

„Dat de tijdgenooten het nieuwe stadhuis van A m 
sterdam," zegt de heer Bes „als een rechtstreeks vervolg 
op de zeven wonderen der ()udheid beschouwden, 
mag men als grootspraak, in onze dagen minder 
passend, niet verkeerd uitleggen. Het spraakgebruik 
van toen was eenmaal niet anders en behandelde 
zaken en personen soms op dezelfde manier. Niet 
minder brachten daartoe de tijdsomstandigheden het 
hare bij. In het eerste stadhouderlooze tijdperk, na 
het overlijden van • Prins Willem II, verandert alles 
ten gunste van het nieuwe stadhuis. Vondel bezingt 
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het in bijna 1400 verzen en doet het Nederlandsche 
hof in plaats van in Den Haag, te Amsterdam zetelen 
in het Burgerhot. De vorstelijke bovenzaal wordt de 
groote Burgerzaal genoemd, de zeven ingangen aan 
den voorgevel gaan de zeven Provinciën verbeelden, 
de IJ-stad wordt de Schatkist van den Staat. Den 
achtergevel vindt de dichter zóó mooi, dat hij der 
ondergaande zon haar loop laat vertragen om het 
prachtig schouwspel zoo lang mogelijk te genieten; 
de voorstelling in den achtersten geveldriehoek ont
lokt hem zelfs het stout gezegde: Dus sehi/nt dc 
Weetclt heel om Amsterdam gel/out. Ja zelfs de 
Prinsgezinde Constantijn Huijgens helpt een handje, 
door de stadhouderlooze burgervaders met hun kapi
tool te complimenteeren. Zijn voortreffelijk gedicht 
wordt met vergulde schrijfletters in een zwartmar-
meren plaat gebeiteld en opgehangen in de burge
meesterskamer. K n , eerlijk gezegd, behoeft men wel 
juist landgenoot te zijn, om 't bijna een wonder te 
vinden, dat één Hollandsche stad destijds voor een 
Raadhuis meer millioenen durfde uitgeven dan Fre-
derik Hendrik tonnen besteden kon voor een paleis? 
Het staat en zal nog lang staan, hoe ook voor dobbel
steen met vele oogen of kubus zonder hoofdingang 
uitgekreten, als openbaring van Amsterdam's voor
malige welvaart. Het spreekt en zal nog lang spreken, 
(hoe men rondom ook dempt, wegbreekt, weer op
bouwt, vervormt), als aanduiding van een nieuw tijd
vak. Het gebouw heeft geen nationalen tooi, geen 
Nederlandsch karakter. Wij weten het! Het is niet 
gegroeid uit eigen bodem. Wij geven het toe! Het 
is een Italiaansch paleis aan de boorden van het IJ. 
Ook dat beamen wij! Maar het is in elk geval een 
eerbied afdwingend gewrocht, een geniale uiting van 
den geest, die dat nieuwe tijdvak bezielde. Ken echt 
klassieke, speciaal Romeinsche geest beheerschte in 
die eeuw de kunst zoowel als de letteren. De 
republiek dacht en handelde Romeinsch. De Burge
meesters waanden zich, vonnissend naar het Romeinsche 
recht, de opvolgers der consuls uit de Oudheid. Van 
dat standpunt dient het gebouw van buiten en van 
binnen bekeken te worden. Men hield het in de 17e 
eeuw voor een schrede voorwaarts, dat de beeldhouw
kunst het gebied der schilderkunst, der letteren, der 
wijsbegeerte betrad, dat zij afgetrokken begrippen 
uitdrukte, dat zij symbool en allegorie werd. De zin
nebeelden vermenigvuldigden zich in zulk een mate, 
dat zonder toelichting de voorstelling gevaar loopt, 
onverstaanbaar te worden!" 

N u , de vereischte toelichtingen heeft de heer Bes 
op onderhoudende, populaire en toch niet oppervlak
kige wijze gegeven. Uit de aanhaling, die wij hier
boven gaven, blijkt ook, welk een juist inzicht in 
I7e-eeuwsche toestanden de schrijver heeft. Zijn be
wering, dat „een echt klassieke, speciaal Romeinsche 
geest in die eeuw kunst en letteren beheerschte'' zal 
menigeen, die aan onze schilders van toen denkt, 
vreemd schijnen, maar zij is toch gegrond. 

Kr is zeker geen tijdperk der Amsterdamsche ge
schiedenis, waarover, zelfs in ontwikkelde kringen, 
zoo onjuist geoordeeld wordt als over de 17e eeuw. 
Wanneer men bedenkt, dat Van Campen de tijdge
noot was van de grootste schilders, waar ons land 
roem op draagt, kan het niet anders dan bevreemding 
wekken, dat de kunstsmaak van dien bouwmeester en 
van zijn patricische patroons zoo lijnrecht stond tegen
over die van een Rembrandt, een Krans Hals en 
hunne volgelingen. Maar toch is het een feit, dat 
alleen wat klassiek was in de oogen der I7e-eeuwsche 
beschaafden genade vond. Kerst langzamerhand kwamen 

de schilders ertoe, aan het classicisme te gaan offeren. 
De grootsten van hen deden geen concession aan den 
smaak der toongevende kringen. Zij hebben echter 
voor die standvastigheid bij hun leven geboet, al 
mochten zij daardoor twee eeuwen later den grootsten 
roem verkrijgen. 

Aan het monument, dat de 17e eeuw, in trotsch 
zelfbewustzijn, 's werelds achtste wonder noemde, viert 
de klassieke deftigheid haar grootsten triomf. Dikwijls 
is de opmerking gemaakt, dat dit gebouw niet de 
juiste uitdrukking van den geest des tijds, die de 
stichting aanschouwde, is geweest. Ken gebouw in 
den trant van Hendrik de Keyser of als de Haar
lemsche Vleeschhal, wordt dan beweerd, zou beter 
hebben weergegeven, dat de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden haar grootste hoogte bereikt had. Wie 
echter zoo oordeelcn, doen Jacob van Campen onrecht 
niet alleen, doch toonen onbekendheid met de geeste
lijke stroomingen, die in de 17e eeuw zoo duidelijk 
vallen waar te nemen. De liefde voor wat klassiek 
was, bestond de geheele eeuw door; niet alleen dichters 
en geleerden, maar allen, die op eenige beschaving 
aanspraak maakten, gingen bij de antieken ter school. 
Volgde men in den eersten tijd ook de i6e-eeuivsche 
Italianen nog na, dit duurde slechts kort; zoowel 
Pieter Cornelis-.. Hooft als Hendrik de Keyser putten 
aanvankelijk uit die bron. Had de Amsterdamsche 
architect zoo lang geleefd als de Muider drost, men 
had hem ongetwijfeld meer en meer in klassieken 
geest zien bouwen, zooals reeds het ontwerp voor de 
W'esterkerk bewijst. Het is zeker een der meest eigen
aardige verschijnselen in de kunstgeschiedenis, dat te 
midden van zulk een door en door klassieke omgeving 
onze beroemde schilderschool heeft kunnen bloeien; 
misschien is de verklaring hiervan te zoeken in de 
waarschijnlijkheid, dat de schilders van dien tijd nu 
juist niet door beschaving, naar de toenmalige be
teekenis van het woord, hebben uitgemunt, maar dat 
zij, zich eigenlijk handwerkslieden voelend en alleen 
als zoodanig ook door hun tijdgenooten gewaardeerd, 
de werken schiepen, die het nageslacht pas op den 
rechten prijs zou stellen. 

Het is daarom volkomen juist, indien de heer Bes 
ons op den tijdgeest wijst, om ons de eigenlijke 
waarde van het Amsterdamsch Raadhui.-: te doen ge
voelen. Zijn boekje kan veel bijdragen om heldere 
begrippen hieromtrent onder het publiek te verspreiden. 
Wie evenwel het grootst mogelijk nut van het werkje 
wil trekken, zal wél doen, het zich niet pas aan te 
schaffen, als hij zijn schreden naar 's werelds achtste 
wonder richt. 

Immers, men dient den inhoud eerst op zijn gemak 
te bestudeeren en als het ware te verwerken, zal men, 
door de zalen rondwandelende, althans het voornaamste 
opmerken, wat daar te zien is. De wijze, waarop 
tegenwoordig de bezichtiging geschiedt, is dan toch 
nog een hinderlijk beletsel. Want de bezoekers, tot 
een hoopje van voldoenden omvang in de donkere 
benedengang saamvergaard, plegen in den regel te 
snel door de zalen geleid te worden, dan dat tot 
eigenlijke kunstwaardeering tijd zou zijn. 

Daarenboven wordt den bezoeker lang niet al het 
merkwaardige, dat te zien is, vertoond. Mag ook al 
de voormalige thesaurie, aan de zijde van de Kalver-

! straat, die, als bevattende zoogenaamde particuliere 
vertrekken, onbezichtigd blijft, geen bijzondere merk
waardigheden bevatten, anders is dit met de voormalige 
vergaderkamer van Burgemeesteren, die thans, naar 
het niet zeer fraai schilderij daar aanwezig, nu „ V a n 
Spijkzaal" pleegt te worden genoemd. Dit vertrek, 
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ccn der schoonste van het gebouw, wordt den be
zoekers nu onthouden. Maar erger is, dat tegenwoordig 
ook de Vierschaar niet meer altijd toegankelijk schijnt. 
Dc heer Hes schrijft toch „dat men de groote zaal 
als finale gebruikt, oni den bezoeker met een langzaam 
voorbereiden, machtigen en grootschen indruk het 
paleis te doen verlaten." Hij laat dan echter volgen: 
„Mocht men evenwel de Vierschaar ontsluiten enz." 

Nu bevat deze vierschaar de schoonste beeldhouw
werken van Quellijn. Wel is, sedert dc betimmering 
op de hoogte der balkongalerij, het effect van dit 
vertrek voor een groot gedeelte te loor gegaan, maar 
toch blijven de reliefs van Salomo, Brutus en Selcucus, 
cn de daarbij geplaatste karyatiden zoo fraai, dat men 
die den bezoekers wel wat beter mag laten zien, dan 
van de voormalige pui of aflcesplaats, die thans op 
het balkon uitkomt, mogelijk is. 

Bij de beschrijving van den koepeltoren vermeldt 
de heer Bes, dat die niet naar Jacob van Campen's 
ontwerp is gebouwd, doch in gewijzigden vorm tot 
uitvoering kwam. Hij heeft hier slechts in zooverre 
gelijk, als de beeldhouwwerken , waarmede de koepel 
oorspronkelijk zou prijken, zijn weggebleven, terwijl 
ook de windvaan, als de faam geprojecteerd, als een 
koggeschip werd uitgevoerd. Hij vindt dat het ratio-
neeler zou zijn, daar hoog in de lucht een faam te 
zien zweven, dan er een schip te zien zeilen. Dubbel 
eigenaardig mag het dan ook heeten, dat de beide 
bouwmeesters èn van 's Rijks Museum én van het 
Museum Suasso, ook hun gewrochten met een schip 
kroonden." In een noot zegt hij dan echter, dat „liet 
koggeschip herinnert aan het oude stadszegel", en hij 
geeft er dus zelf een verklaring van, wat dat vaartuig 
daar te beteekenen heeft. Het lijdt geen twijfel, of 
men heeft in de 17e eeuw met dit schip ook bedoeld 
om aan te duiden, dat de scheepvaart Amsterdam tot 
bloei had gebracht. Het maken van schepen als wind
wijzers was toen algemeen. Men kan er nog een op 
den Schreierstoren zien staan; ook op den nog niet 
zoo lang afgebroken Doelentoren (Swijgt Utrecht) was 
er een aanwezig. 

Vier zeer fraaie koperen scheepjes werden op het 
in 1661 , vermoedelijk door Stalpaert, den helper van 
Van Campen, gebouwde gedeelte van het Prinsenhof 
(waar thans de raadzaal is) geplaatst. Het is niet 
onwaarschijnlijk, dat deze scheepjes aanleiding zijn 
geweest, om ook den Stadhuiskoepel een dergelijke 
bekroning te geven. In dc beschrijving van het Museum 
Suasso, die de architect daarvan indertijd het licht 
deed zien, heet het: „ H e t scheepje, dat als wind
wijzer op den toren geplaatst is, en dat, statig voor 
den wind zeilende , symboliseert hoe het de scheepvaart 
was, die Amsterdam tot bloei bracht en die ook de 
kapitalen hielp vormen, waaruit deze kunsttempel werd 
gesticht , is uit het midden der 17e eeuw afkomstig. 
Het stond vroeger op het gebouw der admiraliteit op 
het Prinsenhof, dat thans als stadhuis dienst doet." 
Ook het stedelijk koggescliip op het Rijksmuseum 
heeft zijn beteekenis, daar het te beschouwen is als 
een erkenning van de medewerking der Amsterdamsche 
stadsregeering, vooral door het ten geschenke geven 
van het terrein, bij het totstandkomen van het gebouw. 

De onvermoeide snuffelaars in de oude stadshistotie, 
die Amsterdam nog altijd in grooter getal dan men 
denkt binnen zijn grenzen telt, zullen op den arbeid 
van den heer Bes wel hier en daar aanmerking kunnen 
maken. Maar die aanmerkingen zullen zich tot onder
deden bepalen en zij zullen niet beletten, dat bedoelde 
locaalhistorici er zich, met ons, hartelijk in verheugen, 
dat er voor een der belangrijkste gebouwen ter wereld 

nu eindelijk eens een bruikbare gids verschenen is. 
Indien wij ons een aanmerking zouden veroorloven, 

zou deze het titelvignet gelden , dat niet zeer smakelijk 
gecomponeerd of uitgevoerd is, en welks beteekenis 
niet in allen deele duidelijk genoemd kan worden. Dit 
is echter een kleinigheid, en daarenboven zeker voor 
de meeste koopers van het boekje van geen belang. 

Dat het aantal koopers groot moge zijn, wenschen 
wij schrijver en uitgever van harte toe. 

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

B O U W K U N S T . 
Den 28c Mei j.1. werd, ter gelegenheid van de 73"' 

algemeene vergadering van de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst, in het maatschappelijk 
gebouw een tentoonstelling geopend van werken, in 
de laatste jaren ontworpen en uitgevoerd, en van 
bouwkundige schetsen. 

Een eerste blik overtuigt al dadelijk dat de ten
toonstelling niet aan de verwachting beantwoordt, 
want de oogst is zeer schraal. Slechts een klein aantal 
bouwkundigen hebben gehoor gegeven aan de roep
stem om iets in te zenden. 

De fraaiste inzending, wat uitvoering der teekeningen 
aangaat en die tevens een denkbeeld geeft, waarheen 
dc moderne richting in ons land voert, is die van 
den heer H . 1'. Berlage Nzn. Het beste dezer in
zending is naar mijn bescheiden oordeel de betimme
ring van het proeflokaal der Amsterdamsche likeur
stokerij ,,'t Loodsje", firma Erven Lucas Bols, op den 
„Moulevard des Italiens'' te Parijs, zoowel wat ontwerp 
als teekening betreft. 

Het huis voor Prof. Heijmans te Groningen is ver
tegenwoordigd door een paar photo's; het maakt een 
zeer aangenamen indruk. 

Meesterstukjes van vormen voor meubelen geven 
de beide schetsen voor een buffet en een bank, 
beiden in eikenhout uitgevoerd voor den heer Roland 
Holst te 's-Gravenland. 

Minder aangenaam, zelfs somber is de indruk, 
dien dc schets eener betimmering met schoorsteen 
voor een villa tc Hilversum teweegbrengt; een in 
roode baksteen gemetselde schoorsteen, van vloer tot 
plafond de betimmering cn het behangsel afbrekend, 
doet de gezelligheid van een vertrek grooten afbreuk. 

Verder vinden we de gevelteekeningen van het 
bekende gebouw op het Sophiaplein. Voor hen, die 
nog niet in het gebouw zijn geweest, is een aan
dachtige beschouwing van het detail van het trappenhuis 
zeer aan te bevelen. 

De reeks van inzendingen wordt besloten door die 
van den heer Berlage, in vereeniging met den heer 
H . Wesstra Jr., te 's-Gravenhage, zijnde het kantoor
gebouw voor de Assurantie-maatschappij „de Neder
landen" aldaar. De schetsen voor het inwendige maken 
een aangenamen indruk en de gevels geven vrijwel 
het type weer, aanwezig op het Sophiaplein, met 
deze uitzondering, dat de onderpui zeer somber is. 
/ i j bestaat uit drie halfcirkelvormige togen, direct 
uit de straat zich ontwikkelend, een systeem, dat in 
winkelbouw allerminst aan te bevelen is met het oog 
op 't licht dat erdoor benomen wordt. 

Dc totaal-indruk van deze inzending is uitnemend, 
vooral door de prachtig in kleur uitgevoerde teeke
ningen. 

In belangrijkheid daarop volgend is de inzending 
van de heeren A . L . en J. G . van Gendt, vooral 
omdat deze heeren ook met hun tijd weten mede 
te gaan, zooals blijkt uit een paar photo's van een 
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villa te Hilversum, waarvan ook het plan met zijn 
gezellige hall een zeer goeden indruk maakt. 

Van den heer A . L . van Gendt is de villa Rozen
hof te Dordrecht aanwezig, waarvan de photo's van 
den rijkdom van het inwendige een goed denkbeeld 
geven. Verder vinden we van hen het gebouw van de 
A . ü . M . in het Willemspark, de melkinrichting Plan-
cius op de Keizersgracht, een winkelgebouw voor den 
heer Seelig op 't Rokin, een schouw in een koffiehuis 
op het Sophiaplein, allen van de laatste jaren, terwijl 
eenige huizen aan de Weesperzijde en een villa voor 
den heer 1 Icineken van eenige jaren geleden dateeren 

Ken derde groote inzending is die van den heer C. 
B. Posthumus Meyjes, die zijn antwoord op een prijs
vraag voor een kerk te 's-Gravenhage inzond, be
nevens een huishoudschool nabij het Vondelpark, het 
bekende „Ons Muis", een villa te Hilversum, een 
winkel te Delft, de Van-I.immink-stichting te A m 
sterdam , een belvedère te Driebergen en een ver-
eenigingsgebouw te Hengelo. Het belangrijkste echter 
is een schoone collectie photo's van de St.-Kusebius-
kerk te Arnhem, voor en na de restauratie. De ge
heele inzending is met zorg behandeld. 

Een aardig kerkgebouw geven ons de heeren Bekkers 
en Bruning te 's I lertogenbosch. 

De heer G. van Arkel heeft een fraai ontwerp in
gezonden voor »huize Zwaanwijck." 

Op ingenieursgebied vinden we het bekende plan 
van de heeren Huet en Bourdrez tot overbrugging 
van het IJ, een plan dat 't volgens onze meening 
moet afleggen tegen verscheidene van zijne voorgangers, 
en voorts een ontwerp van een stoomgemaal. 

Losse schetsen vinden we nog van den heer Jb. 
Faber, n.l. het Paleis van Justitie te Brussel en een 
schets voor een villa; verder nog twee kleine schetsen 
van den heer B. van Bildcrbeek. 

Ten slotte vinden we de ingekomen antwoorden op 
de laatste prijsvragen van de Maatschappij, zijnde een 
Volkshuis, een Eereboog en een Staldeur; de drie 
bekroonde ontwerpen van eerstgenoemde prijsvraag 
zijn eeno aandachtige beschouwing overwaard. 

Verder treffen we de antwoorden op de prijsvraag 
van dc Afdeeling Amsterdam, „een Telcphoongcbouw", 
aan, waarvan een der drie antwoorden ccn eervolle 
vermelding verwierf; dit ontwerp trekt echter door 
vreeselijke overlading niet aan. J U N I O R . 

B O U W K U N D I G G E N O O T S C H A P T E 
' s - G R A V E N H A G E . 

Vetgadeting van Vrijdag 5 Juni 1896. 
In deze bijeenkomst, hoofdzakelijk belegd met het 

oog op de afdoening van verschillende huishoudelijke 
zaken, werd de heer A . |. Sanders als lid aangenomen. 

In verband met art. 10 van de statuten, deed het 
Bestuur het voorstel de jaarlijksche contributie, zoowel 
voor de gewone- als de aspirant-leden, of vijf gulden 
te bepalen, onder welken prijs dan begrepen zou zijn 
het abonnement op het bouwkundig weekblad „De 
Opmerker". Zonder hoofdelijke stemming werd dien
overeenkomstig besloten, onder bepaling dat over het 
bedrag van de contributie in halfjaarlijksche termijnen 
zal worden beschikt. 

De Vergadering verecnigde zich met het voorstel 
van het Bestuur om een arcltitectenbond te v< >rmen, 
waartoe de heer Mialaret en tien anderen zich hadden 
aangemeld. Omtrent het vormen van een tweede vak
groep en wel een patroonsbond, kan in de eerstvol
gende vergadering een voorstel worden tegemoet ge
zien. Met het oog hierop deelde dc Voorzitter, de 
heer 1'. du Rieu, mede dat het Bestuur zich onledig 
houdt met een programma van actie voor de ver
schillende bondsgroepen waarin , met het oog op het 
doel van het Genootschap, de publieke en bijzondere 
prijsvragen, de tarieven van honorarium cn meerdere 
onderwerpen ter sprake zullen worden gebracht. 

Na het afdoen van verschillende zaken van meer 
ondergeschikt belang, werd de vergadering gesloten, 
en begaven de leden zich naar het nieuwe kerkgebouw 
der Remonstrantsche gemeente op de Laan alhier, om 
dit bouwwerk te bezichtigen onder leiding van den 
ontwerper, den architect J. J. van Nieukerken, lid 
van het Genootschap. Alvorens de kerk te verlaten, 
bracht de Voorzitter den heer Van Nieukerken dank 
voor zijn welwillendheid, waardoor de leden in de 
gelegenheid waren gesteld kennis te maken met de 
oordeelkundige inrichting van het kerkgebouw. 

BIJ D E P L A A T . 
Dc plaat geeft een gedeelte van het afsluithek aan 

het Centraalstation te Amsterdam weer. Zij is getee
kend door den heer J. van Voorthuiscn te Veendam. 

P R I J S V R A G E N " 
PUULIKK Tui.ErilOONÜEIlOUWTJE. 

D e afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst, schreef in het begin van 
dit jaar een prijsvraag uit voor een publiek telc-
phoongebouwtje, vrijstaande op een plein en noodigde 
de leden van de Maatschappij en van hare afdeelingen 
uit om aan den wedstrijd deel te nemen. De archi
tecten II. P, Berlage Nz., A . Salm GBz. en Jan 
Springer hebben de drie antwoorden, onder de motto's 
Hallo, Hen gedachte en Bell ingekomen, beoordeeld 
en komen tot dc conclusie dat geen der ingezonden 
ontwerpen genoegzame verdiensten heeft om voor 
bekroning in aanmerking tc komen of daaraan den 
2ea prijs toe te kennen. Dc Jury stelt voor den ont
werper van het antwoord, onder het motto Bell in
gekomen , eene eervolle vermelding toe te kennen 
voor de artistieke uitvoering van zijn ontwerp. 

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 vau Oorlog heeft tuin de Tweede 

Kamer doen toekomen eene nota van inlichtingen op het adres 
van C. Bastiaanscn te Uithoorn eu J . Moerbeek en l i . Moerbeok 
te lïergun-op-Zoom, aannemer en borgen vau liet contract we
gen! liet maken vun eene damsluis in de Drecht en vnn inlaat-
sluizen voor de polders Blokland eu Holland, tot het ontvangen 
van schadevergoeding voor werk en leverantie buiten het bestek. 

Ten einde de Kamer volledig tc kunnen inlichten omtrent de 
feiten, welke in verband titaan mot den inhoud vau dit adres, 
heeft do Minister eene commissie aangewezen, bestaande uit de 
beide kolonels van het wapen der genie, onderscheidenlijk com
mandant in het lsto en iu het 2de genie-eommuudement, tot het 
instellen van een onderzoek nopens de uitvoering van het contract 
wegens het maken van eene dumsluis in de Oreeht eu vun iulaat-
sluizcn voor de polders lïlokland en Holland, onder het beheer 
der genie te Amsterdam. 

Als conclusie, geeft de commissie als hare meening te kennen 
dat het duidelijk is dat cr geen termen kunnen gevonden worden 
ter inwilliging van het verzoek van aannemer eu borgen van het 
vorengenoemde werk, voor zooveel dit betreft meerdere ver
goeding van verricht werk dan reods is toegekend, alsmede ver
goeding van renteverlies, onderhoud en verlichting van de sluis 
voor langeron duur van het werk dan wus vermoed. 

Met deze conclusie kan de Minister zich geheel vereenigon OD 
hij vertrouwt dat de ten deze gedane inodededeclingen ook aan 
ile Kamer de ovortuiging zullen geven, dat teu opzichte van 
adressanten, binnen do grenzen van het contract met de meeste 
billijkheid bg de uitvoering van hot werk is gehandeld. 

AMSTERDAM. Het bestuur van „Arti et Amicttiae" is door don 
heer H. Koekkoek Jr., te Londen, op 2 Juni gedagvaard, om zich 
to hooren veroordeelon wegens do beschuldiging, van gepleegd te 
hebben onbehoorlijke handelwijze tegenover genoemde stichting, 
waarom bij werd vervullen verklaard van zjjn lidmaatschap (buiten
lid) van de Maatschappij, waardoor hij meent, dat hij opzettelijk 
beleed igd en tegenover hem een onrechtmatige daad geploegd is. 
Aangezien do eiacher door voormelde onrechtmatige handelingen 
van bovengenoemd bestuur schade lydt, immers verstoken is van 
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zijn rm lit n|i uitkecring voor zich cn zijn naastbestaanden uit 
voormelde stichting cn daarenboven nadeel in eer en goeden naam 
heeft geleden, meont hjj, dat de gedaagde die schade cn dat nadoel 
gehouden is te vergoeden en te beteren. 

— In de op Dinsdag 9 dezer te houden vergadering van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal de heer Th. Stang de 
vraag bchaudelcB. waarop het voornamelijk aankomt bjj het 
maken van goed werkende draineerleidingcn. Voorts zullen mede
deelingen gedaan worden door den beer Et, II. Hoe kingn over toldeuren 
en tolkleppen in sluisdouren, en door het raadslid J . Schroedcr 
van der Kolk ovor de uitkomsten van proeven omtrent den wrjj-
vingsweerstnnd van klinkboutverbindingcn. waarna eene nadere 
toelichting van de uitkomsten van proefnemingen met stoom
ketels, door het lid A. Huet, zal gegeven worden. 

— De liembrandtzaal in het Rijksmuseum is tijdelijk voor bet 
publiek afgesloten , in zooverre dat men dc Nachtwacht wel op 
een afstand kan zien. maar niet in dc zaal mag komen. 

Dit staat in verband met een verandering aan de buitenkap 
van de zaal om zoo mogeljjk een betere verlichting van het 
schilderstuk te verkrijgen. Reeds cenigen tyd geleden is eeu der-
geljjk voorstel uitgegaan van de commissie van toezicht cn advies 
voor de schilderijen der gemeente. Men ging daarbij van de meening 
uit dat door bedekking van het hoogste gedeelte van de glazen 
buitenkap een betere lichtverdceling zou worden verkregen; daar
door zou vooreerst het sterke licht op den vloer van dc zanl 
worden verminderd, maar ,,tlc Nachtwacht'" zeil zou beter direct 
licht ontvangen In overeenstemming hiermede kon dan, meende 
men, het tusschenlichtraain ook gedeeltelijk worden afgesloten 
en in plaats van mat glas van gewoon doorschijnend glas worden 
voorzien. 

Hoewel dus de geheele zaal op deze wyze wel minder licht zou 
ontvangen dan tot dusver, hoopte men toch verbetering te ver
krijgen omdat het immers niet in dc eerste plaats noodig is dat 
een schilderij sterk wordt belicht, maar wil dat het meer wordt 
verlicht dan tie naaste omgeving. 

ROTTKÜIUM He heeren l i . .1. de .Inngh, directeur der ge nte-
werken, cn J. II. \V. I nger. archivaris der gemeente, zyn met 
een der bouwkundigen, den heer l.ogemnnn, naar Munster en 
Parijs vertrokken om aldaar verschillende arcbicfgcbouwcn en 
archief-inrichtingen te bestudeeren in vorbahd met aanhangige 
plannen tot bet stichten van een nieuw gebouw voor het archief 
der gemeente. 

— De Gemeenteraad beeft dc ontwerp-verordeningen: 
houdende bepalingen omtrent de technische ambtenaren hij 

il> plaatselijke werken; 
b. op het beheer der drinkwaterleidingen ; 
.-. op het beheer der fabrieken van gas en clcctriciteit: 
,/. op het beheer der handelsinrielitingen te Fjjenoord eu 
f. op het beheer der gemeentereiuiging. 

na korte discussie aangenomen, liy het onder a genoemde ont
werp werd nog een poging gedaan om het door de commissie 
voor dc plaatselijke werken gedane voorstel tot verbooging van 
bet maximum-salaris van den directeur aan te nemen, maar de 
Raad kon daartoe voor alsnog niet besluiten. 

Hjj de verordening op het beheer der duinwaterleidingen word 
de titel van „technoloog" veranderd in,.scheikundig bacterioloog". 

LzKUWARUEK. In een op 25 Mei gehouden vergadering van 
aannemers cn timmerlieden uit Friesland is besloten tot op
richting van een Fricschcn aannemerBbond met het doel: 1". 
het verheden van den aanncmersstand cn bet bestryden van alle 
oneerlijke cn minder nobele concurrentie; 2°. tusschen aannemer, 
besteder en leverancier van materialen een zuivere verhouding 
in het leven te roepen, mot andere woorden, niet te dulden, dat 
leveranciers handelingen plegen, in strjjd met do belangen van 
de leden van den bond. 

Een door het voorloopig bestuur aangeboden ontwerp-reglemcnt 
werd met eenige wijziging goedgekeurd cn vastgesteld. 

Tot leden van bet bestuur werden benoemd de boeren I). 
Iintnstra, T. Hjjlsmu cn G. Jansen, allen te Leeuwarden; A. 
Schrale te Warns cn M. de Vries tc Lemmer. 

HAARLEM He restauratie vnn den voorgevel der Vlceschbal is 
zoo goed als klaar. Het heeft heel wat werk gekost de natuur
lijke zandsteen te voorschijn te brengen onder de 2A millimeter 
dikke verdaag, waarmede dc steen bedekt was. Men hoopt over 
een zestal weken ook met dc restauratie der zjjgevels gereed 
te zijn. 

ASSIN Aan den heer J . P. Huzcu. architect tc (ironingen, is 
definitief concessie verleend, voor den tytl van 40 jaar, voor den 
aanleg en de exploitatie eener bronwaterleiding alhier met prise 
d'euu iu 't Loonerveld. De annlegkoatcn zyn op I 120.000 geraamd 

— De hoeren l'lassehaort. !>o Nood ca ('o. te Veere (Zeeland), 
fabrikanten va i kunstglas, glas in lood en gebraad glas, hebben 
heeren bouwkundigen hfj circulaire medegedeeld, dat de ,Manu
facture de Vitruux d'Art" van de lirma Mclchera, Doudelet & Co., 
in hunne handen is overgegaan. Wat bet artistieke gedeelte betreft, 
stellen zy' zich voor in dcuzell'dcn geest te arbeiden als de beer 
Melebers deed, ninar tevens willen zy trachten het decoratieve 
deel der bouwkunst in nauw verband te brengen en te bondon 
met constructie en materie. Zij verwachten met vertrouwen steun 
voor dit ernstig streven en tot beantwoording der vragen of bun 

werk den architecten zal bevallen en of het kan worden toegepast 
zoowel voor gehouwen, als salons cn huiskamers, volgt de uitnoodi
ging met belangstelling van de zaak kennis tc nemen. 

— De 16e algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging 
voor Teekcnonderwjjs zal op Maandag 20 Juli e. k. in dc tuinzaal 
van het Oranje-llótel te Wageningen gehouden worden. Volgens 
dc agenda zullen, na het afdoen van verschillende huishoudelijke 
werkzaamheden, besprekingen over het maandblad en de concentratie 
der leerstof met betrekking tot hot tcekenonderwys aan dc orde 
gesteld worden; het laatste onderwerp iu te leiden door den heer 
J . W. Sevenhuiscn. 

Door de zorg van den heer U . lï. van Leersum, zal tijdens de 
vergadering een tentoonstelling gehouden worden van schilderijen 
en schetsen, betrekking hebbende op Wageningen en omstreken. 
Na afloop der vergadering zal een stoomhoottocht gemaakt worden 
naar de Westerbouwing, den Oorsprong cn den Hemelscben Berg, 
aangeboden door de vereeniging „het Vreemdelingen-verkeer" tc 
Wageningen, waarna, in het hotel ,de Wageningschc Berg", 
gelegenheid zal zyn tot dineeren. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij kou. besluit is benoemd tot officier in de orde van 

Ornnje-Nussau Mr. A. J . M. Bake, inspecteur in algeineenen dienst 
bjj dc Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

— Door den Minister van Waterstaat zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter A. v. Schaik, bjj het aanbrengen van oever-
voorzieningen langs dc Nieuwo Merwede eu W. J . Ragut J.Pz., 
bij bet opruimen vun grond en uitvoeren van kribwerk op de 
Nieuwo Verwede. 

— Oedeputcerde Staten van Friesland hebben, met ingang van 
1 October a. s„ op diens verzoek, eervol ontslag verleend aan 
den heer H. M. Salverda te Koudum, als opzichter bjj den pro
vincialen waterstaat in het 5c district. 

In diens plaat- werd benoemd de heer T. C. Kiezebrink, thans 
teekenaar aan het bureau van den provincialen waterstaat, met 
Sneek als standplaats, terwyl als teekenaar werd benoemd de 
heer Miedema, thans buitengewoon opzichter. 

— By dc Ned. Ccntraal-Spoorweg-maatschappy' is met ingang 
van 1 Juli benoemd tot ingenieur van den weg dc heer C. Iluhers 
te Utrecht. 

VACANTE BETREKKINOEN. 
— I n g e n i e u r bij het mijnwezen iu Ned-lndië. Sollicitan

ten, voorzien vun diploma van examen B, genoemd in art. 65 
der wet van 2 Mei 1863, kunnen zich TOOI 30 Juni a. s. aan
melden aan het Dept. van Koloniën. (Zie vertier Staatscourant 
«o 114.) 

— J o n g i n g e n i e u r bij een stoomtram op Java, als sous-chef 
voor den aanleg en tater voor de exploitatie. Aauv. salaris /"400 
a 1450 per maand. Adres lett. X. , Centraal Adv.-bureau Gebr. 
Belinfante, 's-(rravenhage. 

— B o u w k u n d i g op z i c h tor voor minstens twee maanden. 
Adres den directeur der gemeentewerken W. Hofkamp te Lceu-
warden. 

— Z e s e r v a r e n d a g e l y k s c h e o p z i c h t e r s bjj den 
bouw en verbouw van scholen cn ondcrwyzerswoningen in de 
gemeente Ooststcllingwerl. Salaris f 14 per week. Adres aan 11. 
on W. vóór 13 Juni, 

— I n g e n i e u r , vooral practise h ontwikkeld, voor eene eloc-
tricitcits-iuaatschappij. Adres motto Ingenieur, Advertentie-burean 
C. W. Bctckc, Korte Hoofdsteeg 10, Rotterdam. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t c c k e n a a r en d i t o op
z i c h t e r , tegen flink salaris. Adres lett. F. W, (lebouw Maatsch. 
t. bev. d. Itouwk., Marnixstraat 402, Amsterdam. 

— O p z i c h t c r - t e e k e n a a r voor 6 achtereenvolgende 
maanden. Salaris f'iO per maand. Adres vóór 20 Juni aan don 
directeur der geniccntegaslabriek te Winschoten.(Zie advert, in 
no. 23.) 

— F l i n k j o n g m e n s e n , P. G.. bekend met bouwkundig 
teekenen cn eenvoudig bookhoudcu. Salaris naar bekwaamheid. 
Adres ouder no. 6007, Bureau L'trechtsche courant. 

DIEXSTAANBI EÜIN'I i EN. 
(Dienstaanbiedingen -oorden ten gelieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast ziek met dc locending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— T i m m e r m a n , goed bekend met bouwkundig teekenen en 
detailleeren, zag zich gaarue spoedig geplaatst als tcokenaar of 
anderszins. Adres onder no. 5. (2) 

— W a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , ook niet ongenegen 
als opzichter bjj burgerlijke bouwwerken op te treden. Adres 
onder no. 6. (1) 

— Jo ii g b o u w k u n d i g e, met diploma M. t. b. d. It., zoekt 
plaatsing bjj een bekwaam architect, genegen hem verdor te 
ontwikkelon. Adres no. 1177 boekh. 11. N . Mul, Haarlem. (Zie 
advert, in dit no.) ( O 
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ADYERTENTIEN. 

GEVRAAGD voor tien lijd van zes ach
tereenvolgende maanden, een B O U W -
K I J N D I t i O P Z I C H T E R , bekend j 
met hot d e t a i l l e e r e u , togen eene 
itiaandelijksche belooning van 70 ga l 
den . Brieven franco vóór den 20 Juni : 

e. k. aan den Directeur van de ge- i 
meente-gasfabriek te Winschoten. 

Een jong Bouwkundige 
met diploma der M. v. B , op ver
schillende werken als dagelijksch OP
ZICHTKR werkzaam geweest, zoekt 
tegen Ju'i a. s. PLAATSING bij een 
b e k w a a m A r c h i t e c t , welke ge
negen is en lijd heeft hem verder 
bouwkundig le ontwikkelen. Conditiën 
onderling overeen te komen. Brieven 
N». 1117 bij den Boekhandelaar H. N. 
MUL te Haarlem. 

K O O P 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 45.4MIO c A . K O I W 
U K O M » geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend H U 1 T E N -
V K K K M . I F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
III I It, met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door tie ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond 0 . m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te '». Gravenhage. 

I T K K t ' I I T S C H K 

Cementsteen Tegelfabriek 
va„ A . DE MORIE, Utrecht. 

Cementtegels, Patten, Ringen enz. 

COLUMBIA'S CARBOLINEUM. 
naar verbeterde recepten, o v e r t r e f t 
andere soorten door zjjnc schoone bruine 
kleur Verkry'gbnar bij 11. J . P. V A N 
STRAATEN, //onthande/aar, Amsterdam. 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor I I I I / . I V en B L O E M E N -
K A S T E N . Concurreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

F a b r i e k e n Magazijn v a n Gips Ornamenten 
van J . P. VAN DEN H E U V E L , 

Van Woustraat N". 2 , Amsterdam. 
KunHtcandHteen , Portlandrement-

Ornamentwerken. zooals CONSOLES, 
GEVELVERSIER1NOEN enz., worden vol
gens teekening in den kortst mogolykon tyd 
vervaardigd tegen concurreerende prijzen. 

Maatschappij 

Brand tegen sohade 

van 1845. D e 

'g-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provisiën. 

STOOM Tl MM ER-
H O U T W O L - F A B R I E K 

D I J K M M A N & B M J Z E R D , Breda 
SPECIALITEIT in verplaatsbare 
H o u t e n woonhuizen , IMreclie-
keete i i . Z i e k e n b a r a k k e n en 
T n i n k o e p e N . 

G R A N I E T . 
J. H . P. J A N S E , 

.">Iiii ' iiixHlr*i*it 364. 
A M S T E R D A M . 

Photo-Zincografisch 
ATELIER 

ran IIA1 s r i . l i T A VAN IIF.MHKL, 
Harphatipark 814, Telefoon No. 18-47-
AMSTERDAM. 

Gebr. VAN DER VLIET, 
I.IZ1-.HIIANliKI.AAK> te AMSTERDAM. 

<)•»!-. Plaat-. HanSJ.. H o r k - pnT-IJler aak 
S T A L E N B A L K E N on B A L K I . T Z F . R 

l n veracli l l leude prulleleu eu leugten. 
Vi j l en BB gegoten Staal git de fabriek 

Ü: Gebr. BfiHLU & Co. U Waenan, aUiueda 
( ' l i rini i a n i a S i e r Hoefnaee la . 

J. B E L T M A N JWL. Oeventer. Handelskade. 
I \-i 1 »i-il,.-t 11 f in Molenwerken. 

( M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS, 
SPECIALE IIBII III I M . voert i B A K K I ' . K I . I E X , HRUTTERIJEN. 

\ O L I E F A B R I E K E N , H O U T Z A G Ü B J J E N . 
L E V E B l N e VAN OLiE-GASMOIOlUJN. 

LÜVKKIM. \W ILEMENOODIf.I OLIE- EN GASMOTOREN. 
vau luttel en van nliteel. in verschillende 
cottelrucliè'êt. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

II . H. II. S* HOI.Tl., 

I b b r i k a n t , Prinsengracht 5 i 5 , J f f l S T E R D A M . 

BECKER & BUOOINGH. 
Arnliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O K K 1 I E E T -

E N A N UK K K 
I S S T B l ' l I L M ' D S i . 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN. 

LANDMETERS, TEEKENAARS, en*. 

I . e ë i n a i l l e e r d e 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN 

Brunswijk Hannversche Cementwaren Fabrieken. 
SPECIALF. VERVAARDIGING van b r a n d v r i j e C E M E X T O E E E E N 

en W A N D E N voor v loeren , gewelven, tunnehenninren enz. enz. 
Over 150.000 M 2 . alleen in Dusseldorf geleverd. Prospectus en inlichtingen 

le verkrijgen bij den Agent voor N e d e r l a n d 

It. WILLKMN Jr., Amsterdam, Damrak 82. 

o-

CARBOLINEUM „KRIMPEN 
der Maatschii. tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d. I JseL 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters en prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 

Gr. J M . B O K S «fc Co. , Amsterdam. 

. 8 5 



MaatschfppijtotExploitatie.au 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staat). 

Op D i n s d a g den 3 0 J u n i 
IHJMi. des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan liet Coiitrnalbureau dor Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen bij do Moreelse Liinn to U T K K C U T , 
van: B E S T E K No. III. 

H e l i n a k o u v a n den onder
bouw voor eene l l l t l <> 
voor s n i D l t w n . en 
voor v e r k e e r 
o v e r den IJ S S E I . b i j 
V4 E K T E K V O O R T , met 
V I A D U C T , op de daar toe 
in u i t v o e r i n g / . i jnde fnn-
d e e r i n g e n . m e i eenige 
b i j k o m e n d e w e r k e n . 

B e g r o o t i n g 'HIHOOO. . 
Dc besteding geschiedt volgens § i>8 

van het bestek. 
Het bestek ligt vnn den Hen Juni 

189(1 ter lezing aan het Centraal-
bureau bij de Moreelse Laan iCentrale 
dienst, le Afdeeling.) en aan het bureau 
van den Hoofd- Ingenieur A C . BROEK-
MAN te Arnhem, Korte Wolstraat No. 
45, eu i« op franco aanvraag aan laatst
genoemd bureau te Arnhem te bekomen 
tegen betaling van ƒ 1 . 5 4 ) . 

Inlichtingen werden gegeven aan liet 
bureau van den Hoofd Ingenieur voor
noemd, en door den Sectio-Ingenieur 
F . J . DES TOMBE, te Westervoort. 

Aanwijzingop het terrein zal geschie
den den Kin Juni 189(i, aanvangende 
ton Kl'/i uur voormiddag (locale tijd)nwt\ 
fort Westervoort (linker IJsseloever.) 

U T R E C H T , 4 Juni 1890. 

AAHBESTEDIHG. " 
Op D o n d e r d a g IS J u n i e. k., 

des namiildHBB 2 uur, M. E. T., zal door 
de Firma GERRIT V A N DELDEN&C°. 
te C I O M W H , in het. Hotel „ZUM 
ENGEL" aldaar worden aanbesteed : 

H e t h o n w e n v a n r u i m 
a n n o .tl-, S I I i i» B O U W , 
liet metselen v a n K E E K - I 
.11 I K E X en he i g r a v e n j 
v a n een K E S E K V O I B 
met verdere « e i - K e n op 
een t e r r e i n bij h a r e fa
b r i e k e n te t i i r o n a u . 

BESTEK en TEEKENING zijn van 
af Maandag 1 Juni, op franco aanvrage, 
a f 10.— per stel verkrijgbaar ten 
kantore van den Architect en worden 
op den dag der bestedirg tegen ƒ8 . 
per stel van de inschrijvers terug
genomen. 

De Aanwijzing op het bouwterrein 
zal geschieden op den dag der be
steding de» voormiddagH lü'/> uur, 
M. E . T. 

Nadere inlichtingen geeft 
O. B E L T M A N A.Gz., 

Architect. 
ENSCHÏDI: , 27 Mei 189G. 

AAHBESTEDIHG. 
Bet BESTUUR der Woning-Ver-

eeniging „OPENBAAR B E L A N G " te 

bentt-den 
ia voornemens asm 

het BOUWEN van 

38 WOII-ISEI, 
waarvan X Bovenwoningen, op de 
terreinen aan den Klarendalschen iccg, 
Kool- en Hovenier straat te AltS HEM; 
op YVoenNilag IO J u n i 1 S*M>. des 
morgen» te elf uur, in het C e n t r a a l 
ge b o U w, Bakkerstraat 

Aanwijzing ter plaatse Vrijdag5Juni. 
Inlichtingen worden verstrekt aan 

de Directiekeet, Nassaustraat bij den 
Zwarten weg, alwaar tevens bestek en 
teekeningen ad f 1.25 per stel ver
krijgbaar zijn en bij den Opzichter, 
Hommelstraat (17. 

AAIEESTEDHG,.~ 
Z a t e r d a g 13 J u n i 1S96, nam. 

2 uur, zal in het logement van Me
juffrouw de Wed. ROZENDAL te Has
selt publiek worden AANBESTEED: 

H e t bon wen v a n een III' IS 
en S< III I It met H O O I 
I tEl t l* i n fle ltnel.nl lige 
lu.ck bij llaNNelt, v o o r d e n 
H e e r W . W i t h a a r te 
II nsMelt. 

Aanwijzing op den dag der besteding, 
's vooriniddags 10 uur, op het terrein. 

Bestek en teekening liggen van Maan
dag 8 Juni af in voornoemd logement 
ter lezing. 

E. V A N OEH KLOCHT 

AANBESTEDING. 
Op D i n s d a g l<> J n n i des na

middags 2 uur wenscht de Architect 
Z. H O E K , namens zijne principalen, 
in de achterzaal van het Zuid-Hol-
landsch Koffiehuis te 's-Gravenhage 

a a n t e b e s t e d e n : 

H e t b o a w e n v a n V I B B II E E -
K I M I I l / l > a a n den 
V a n B l a n k e n berghut raat 
( D u i n o o r d ) . 

en op V r i j d a g I!» J u n i des na
middags 2 uur op bovengenoemde plaats: 

H e t B O U W E N v a n O K I ! 
o i ' B i i . H I : I : I I I ; \ I I I T | . 

Z E X a a n het Mweel inck-
p le in , hoek K o n i n g i n 
K m m a k t i i l e ( D u i n o o r d ) . 

Bestek en teekening in drie bladen 
zijn voor perceel No. 1 van af Woens
dag 10 Juni tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 
cn voor perceel No. 2 van af Maandag 
15 Juni tegen betaling van ƒ 3 . — ver
krijgbaar bij de Firma W. J . V A N 
H O O G S T R A T E N , Noordeinde 98, 
's-Gravenhage. 

Inlichtingen verstrekt bovengenoemde 
Architect, do» morgens van 9 tot 10 
uur, ten ijjnen Kantore Waldeck 1'yr-
montkade 133, alle werkdagen. 

Fotografie - Artikelen. 

BILLIJEST ADRES: 
.Magazijn Spuistraat 116 (bij 
Torenslraat) (Joedwerkende 
Toestellen vanaf /'». Hand
leiding lö et, Prijsc. gratis. 

•Tl. H . H E S S E , 
Ammteretntn. 

HOOCERWERFF & C° 
Kinderdijk en Vlaardingen. 

BULLI VANT'8 BUIGZAAM STAALDRA ADTOUW 
voor versch i l l ende doe le inden . 

Af stands» en Peillijnen met Haspels. 

CRAMER ELSEHBURG & C. , 
Hofleverancier*, 

Fabrikanten van gepantserde Klniskelders, Deuren, 
ï-^hlJÊ Brandwaarborgkasten en Geldkisten, 

j f e ^ ^ - - Centraal verwarming door heete lucht. 

Aan 11.11. ARCHITECTEN en ADVISEURS voor D e c o r a t i e v e 
m e u b i i e c r i n g beveelt zich de 

Firma W. A. PAERELS & ZONEN te Delit, 
voor de uitvoering van A ItT 1ST 14(1"f! D R A P E E B I X 6 en B E -
IIA \ 4 » Ki t 1.1 aan, waarvoor ei ne f i jne k e u z e in S T I I I ' F H X , P E R 
Z I S C H E en andere T A T I J T E X , .1A P A AS4 'IIE, l A t . K I . S I III: 
en E R A X S C H E M 111 ItK1.1' V PI E l t E X voorhuiden zijn. 

Prima Referentiën, S t a l e n en G o e d e r e n franco. Bespreking en 
uitvoering op elke plaats. 

Tor drokkerjj dor Naamloozo Vennootschai) „Het Vaderland". 

iSf, 

REDACTEUR : F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureaa van De Of merker, Van-Bylandtstraat 116, 's- Gravenhage 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. . . . / 5 — 

voor België, bij vuoruitlietaling .» 6 -5° 
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D K N A C H T W A C H T . 

De pogingen, door den heer Jan Yeth voor bijna 
anderhalf jaar gedaan om verbetering te verkrijgen 
in de wijze, waarop Rembrandt's Nachtwacht wordt 
tentoongesteld , schenen aanvankelijk niet het minste 
resultaat te zullen opleveren. 

Nu leest men echter in de dagbladen het volgende 
communiqué: „ D e Rembrandtzaal in het Rijksmuseum 
is tijdelijk voor het publiek afgesloten, in zooverre 
dat men de Nachtwacht wel op een afstand mag zien, 
maar niet in de zaal mag komen. Dit staat in ver
band met een verandering aan de buitenkap van de 
zaal, om zoo mogelijk een betere verlichting van het 
schilderstuk te verkrijgen. Reeds eenigen tijd geleden 
is een dergelijk voorstel uitgegaan van de Commissie 
van toezicht en advies voor dc schilderijen der ge
meente. Men ging daarbij van de meening uit, dat 
door bedekking van het hoogste gedeelte van de 
glazen buitenkap een betere lichtverdeeling zou wor
den verkregen; daardoor zou vooreerst het sterke 
licht op den vloer van dc zaal worden verminderd, 
maar de Nachtwacht zelf zou beter direct licht ont
vangen. In overeenstemming hiermede kon dan, meende 
men, het tusschenlichtraam ook gedeeltelijk worden af
gesloten en in plaats van matglas van gewoon door
schijnend glas worden voorzien. Hoewel dus de ge
heele zaal op deze wijze wel minder licht zou ont
vangen dan tot dusver, hoopt men toch verbetering 
te verkrijgen, omdat het immers niet in de eerste 
plaats noodig is, dat een schilderij sterk wordt belicht, 
maar wél dat het meer wordt verlicht dan de naaste 
omgeving". 

Dit bericht scheen ons in vele opzichten merk
waardig. In de eerste plaats daarom, dat thans van 
officieele zijde wordt erkend, dat de verlichting der 
„Rembrandtzaal' ' te wenschen overlaat. Ook vonden 
wij het feit niet van gewicht ontbloot, dat het de 
stedelijke commissie geweest schijnt tc zijn , voor wier 

aandrang de Rijks-autoriteiten eindelijk zwichtten. Doch 
het opmerkelijkst komt ons de mededeeling voor van de 
maatregelen, welke genomen zullen worden. 

Wij herinneren ons hoe de heer A . W . Weissman, 
in October 18S6, zijne denkbeelden over Museum
verlichting in onze kolommen uiteen had gezet en 
toen tevens zijne meening over de Rijksmuseumzalen 
kenbaar maakte. Sedert heeft die architect het zeld
zame geluk gehad, zijne ideeën aan het Museum-
Suasso in practijk te kunnen brengen, en het nog 
zeldzamer genoegen gesmaakt, dat die practijk ge
bracht heeft wat de theorie beloofde. Immers, welke 
oordeelen ook over de architectuur van het stedelijk 
Museum geveld zijn, daarover waren allen het eens. 
dat de verlichting der zalen niets te wenschen overliet. 

Het is daarom van belang hier nog eens te her
halen, wat de heer Weissman. nu tien jaar geleden, 
van de Rembrandtzaal heeft gezegd: „ D e Rembrandt
zaal" zoo schreef hij „heeft niet, als dc andere zalen, 
van twee zijden invallend bovenlicht, doch ontvangt 
al haar licht uit het noorden. Het koude licht, op 
deze wijze verkregen, doet aan de Nachtwacht geen 
goed. Warm licht was hier een eerste vereischte ge
weest; men denke slechts aan het bekoorlijk effect, 
dat de namiddag-verlichting op het doek, toen het 
nog in het Trippenhuis hing, teweegbracht. Zeer hin
derlijk is ile sterke weerkaatsing van den terrazzo-
vloer. Slechts door daarover een parketvloer van 
donker hout te leggen , kan men de reflectie vermin
deren. De poging, in de Rembrandtzaal gedaan, om 
door een velum het van boven invallend licht te 
beletten op den vloer te komen, kan niet geslaagd 
genoemd worden. De rijke beschildering van de muren, 
hoe verdienstelijk op zichzelf, werkt zeer storend bij 
het beschouwen der kunstwerken. Stiller tinten en 
veel minder goud zouden een beter effect gegeven 
hebben. De schilderijen, met het oog op een zeer 
eenvoudige omgeving geschilderd, voldoen niet 111 
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deze rijke zaal. De kolommen cn vergulde beelden 
zijn daar vooral niet op hun plaats." 

In zijn studie „ D e inrichting van Kunstmusea", op
genomen in onzen jaargang van 1894, heeft de heer 
Weissman, wellicht door een gevoel van kicschheid 
gedreven, het Rijksmuseum onbesproken gelaten. Hij 
heeft daar echter zijn meening over verlichting van 
schilderijzalen uitvoerig uiteengezet, en het is niet 
zonder nut na te gaan, welke voorschriften voor een 
goede zaal-constructie gegeven worden. Het heet 
daar: „Men bepalc eerst de breedte der zaal, binnen 
de reeds genoemde minimum- en maximum-afmetin
gen (7.50 a 11 M.), geve dan de hoogte der lambri-
zeering aan, die nooit hooger dan 0.80 M . mag zijn." 
Vervolgens wordt aangegeven hoe de lichtlijnen 
moeten worden getrokken, een constructie, die zonder 
diagram niet goed te verklaren is, waarom wij naai 

I bladz. 170 van 1894 verwijzen. 
Ook wordt daar 4.50 M . als minimum der breedte 

van de plafondopening aangegeven. De schrijver ver
volgt dan: ,,Het komt ons echter voor dat men wél 
doet die afmeting belangrijk grooter te maken, en 

•1 hierbij de verhouding van het oppervlak der plafond-
opening en den zaalvloer in het oog te houden, daai 
dit ten factor is, die overwei>enden invloed of dc goede 
verlichting eener zaal heeft'. 

Wij zien hier dus dat de schrijver een geheel andere 
meening is toegedaan dan de steller van het com
munique, die meent dat men bij minderen toevoer 
van licht een. betere verlichting van schilderijen kan 
verkrijgen. 

Bedriegen wij ons niet, dan heeft de Rembrandt-
zaal een breedte van 15 M . en is zij dus 4 M . breeder 
dan wat de heer Weissman als maximum aangeeft. 
Wat de hoogte en het oppervlak van het lantaarn-
raam betreft, beschikken wij niet over voldoende ge
gevens. Het mag echter als zeker worden aange
nomen, dat de hoogte veel meer bedraagt dan het 
maximum, dat uit de constructie voorvloeit. 

Dit zijn zulke kardinale gebreken, dat daaraan 
door een verandering der kapconstructie, hoe dan ook, 
niets te verhelpen is. .Men kan immers de zaal noch 
smaller, noch lager maken. Doch bovendien verdient 
het volgende de aandacht. De heer Weissmann schrijft: 
„Indien men acht geeft op de verhouding, die er be
hoort te bestaan tusschen zaaloppervlakte en plafond
opening, kan men de zalen naar verkiezing vierkant 
dan wel langwerpig maken. Rij vierkante zalen moet 
men echter zorgen dat aan alle zijden van de kap 
licht kan invallen". Nu is de Rembrandtzaal wel niet 
volkomen quadratisch, doch hare lengte verschilt te 
weinig van hare breedte, dan dat zij langwerpig ge
noemd zou mogen worden. Een verlichting van vier 
zijden is echter onmogelijk aan te brengen, daar de 
traptorens cn de aansluitende bekappingen schier on
overkomelijke hinderpalen in den weg leggen. Een 
dergelijke verandering schijnt dan ook niet in de be
doeling te liggen. Bij de te groote zaalafmetingen zou 
zij ook het verlangde resultaat niet opleveren! 

Dat door „bedekking van het hoogste gedeelte-
van de glazen buitenkap" in de Rembrandtzaal, „het 
sterke licht op den vloer der zaal zal worden ver
minderd,'' hieraan behoeft niet getwijfeld te worden. 
Maar even zeker is het, dat bij de aanwezige kap
constructie , de lichtvermindering op den vloer ge
paard moet gaan met een lichtvermindering op de 
schilderij. En de Rembrandtzaal, hoe veel licht er 
ook op den vloer viel, was, ook vóór de plaatsing 
van het velum, somber genoeg. „Een schilderijzaal, 
waar geen licht uit het zuiden kan invallen, vertoont 

een koud, somber aanzien" schreef de heer Weissman, 
daarmede in 1S94 bevestigend, wat hij reeds in [886 
had opgemerkt. Het „ g e w o o n , doorschijnend glas " 
waarvan men nu het plafond wil maken, kan het 
gewenschte licht niet verschaffen, doch zal alleen een 
onaangenaam kijkje op de kapconstructies geven. 

Wij hebben omtrent een en ander den heer Weiss
man zijn meening gevraagd en mochten van hem de 
verzekering ontvangen, dat onze inzichten juist zijn 
Doch wij verzochten hem tevens te willen mede-

I deelen, wat er zijns inziens tot verbetering van den 
j toestand gedaan moest worden. 

Hij was van oordeel dat men de Rembrandtzaal 
moest laten zooals zij was, maar niet meer voor het 
tentoonstellen van schilderijen moest gebruiken. Ook 

j de zijkabinetten van de eerezaal wilde hij niet langer 
voor het exposeeren van schilderijen bezigen. Doodde 
bovenlichten van Rembrandt- en eerezaal met gebrand 
glas te vullen, zon hij dezen lokalen het karakter van 

j scuilderijzalen willen ontnemen; met de groote voor-
I hal zouden zij dan een monumentale salie des pas 
ferdus kunnen vormen, waar busten, beelden en 

; oudheden konden worden opgesteld. Waar nu de 
j Nachtwacht hangt, zou bv. een monunient.de inscrip-
I tie een gedenkteeken of iet., dergelijks kunnen komen. 
! De Nachtwacht, de haar thans omgevende schil

derijen en de doeken der zijkabinetten van de eerezaal 
wilde hij tegen den noordelijken wand van een der 

; lange zalen plaatsen, op dc wijze zooals reeds met 
'Ie Staalmeesters geschied is. Kr zou echter gezorgd 
moetei worden, dat het effect dezer stukken niet 
bedorven werd door zooveel middelmatigs, als thans 
bv. in de zoogenoemde „portrettenzaal" 'aanwezig is. 
Kan voor deze stukken van minder waarde geen 
andere plaats gevonden worden, dan zouden die in 
de eerezaal, hoe slecht het licht daar ook is, moeten 
worden gehangen. 

1 let komt ons voor dat deze wenken, gegeven door 
iemand, die getoond heeft hoe een goede inrichting 
van schilderijzalen kan verkregen worden, in ruimen 
kring de aandacht verdienen. Wij bevelen deze denk
beelden, wier verwezenlijking slechts weinig kosten 
met zich zou brengen, in ernstige overweging aan. 
Men vergete niet dat een half ei beter is'dan een 
leege dop en dat er a! heel wat gewonnen zou zijn, 
indien Rembrandt's werk maar in een uitsluitend daar
voor dienende zaal, bv. de Staalmeesterszaal, op het 
zuiden hing. In deze zaal zou alle overtollig sieraad 
bedekt moeten worden, waartoe een bekleeding met 
de een of andere stof het geschikst schijnt. Als, — 
wat ons na het oordeel van den heer Weissman wel 
zeker schijnt, — de verandering van de Rembrandtzaal 
niet het gewenschte resultaat levert, kan men die zaal 
en de eerczaal laten zooals zij zijn, ook al zijn de 
schilderijen verwijderd. 

Welke zaal dan echter voor Rembrandt bestemd 
worde, er dient gezorgd, dat de hinderlijke terrazzo-
vloeren geen schade meer kunnen doen. Is eene ver
vanging daarvan, ook voor die eene zaal niet moge
lijk , dan zal door het leggen van tapijten verbetering 
moeten komen. 

Hopen wij dat deze proef met de beste der be
staande bovenlichtzalen genomen worde. Men houde 
toch vooral in het oog dat zij zeer weinig kostbaar 
is en niets prejudiciéert. 

J A C O B V A N C A M P E N . 
Bij het zoeken in „Theod : Schreveli Harlemias, of 

eerste stichting der Stad Haarlem, etc. vermeerdert met 
historiesche (sic) aanteekeningen tot den jaare 1750" 
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vonden wij het volgende over Jacob van Campen. 
Waaruit de bijzonderheden geput zijn wordt niet gemeld. 

Jacob van Kampen, Heer van Ramsbroek, was 
mede een Haarlemmer van geboorte, wiens schilder
wijze grootsch was en breed, zo in zijne Historie
stukken als bijzondere Beelden , sterk en trots , op de 
manier van de kunstrijke schilders 'Jan Bylaart en 
den beruchten lïionkhoist. Te Breda, in een koftijhuis, 
hongen eertijds twee kunsttafcreelen, die wij dikmaals 
hebben bestudeert, onder het drinken van een kopje 
koftïj; beide deze Conterfijtzels verbeelden eene Dame, 
rijkelijk gejuweelt, en eene Harderinne, zedigjes op
geschikt, zijnde het eene geschildert bij Rcmlnant 
van Rijn en het andere bij Jacob van Kampen; waar
van dat de koffij huishouder het volgende relaas gaf 
aan de (lasten: „Rembiants groote naam stak vau 
Kampen in de oogen, (vertelde hij) en daarom heeft 
hij die Harderin geschildert, die zo stemmig is toege-
takelt met een strooije Hoed op 't hoofd, waar op een 
Roos, het zinnebeeld van schaamte, is vastgehegt, 
gekleed in een stijf keurslijf, bloedrood gecoleurt en 
een gele bovenrok, beide forsse couleuren. Zodra had 
die beroemde Bouwheer en Kunstschilder die schoone 
Veldnimf niet gemaakt, of hij noode alle de beste 
kunstkenners en verzogt aan die Heeren, van hun oor
deel te geven over dat Tafereel, die het eenpaariglijk 
prezen en tot den I lemel toe verhieven, zeggende nooit 
schooner Stuk van zijn hand gezien te hebben. Daar 
op verzogt hij hun, van de oogen voor het grootste 
gedeelte toe te nijpen, en dan het in het geheel te 
beschouwen; het geen zij deeden; en daar op vroeg 
hij: En wat speelt nu de Meester of is het krachtigste 
op dat Stuk ? Waar op zij zo dra niet haden gerepli-
ceert, het Aangezicht en de Handen: of hij sprak, 
daar in bestaat de kunst, Heeren, maar niet in alles 
te overtaanen of zwart te maken, om een Tronie of 
Hals te doen afsteeken, gelijk als de beroemde 
Rembtant doet. Ik heb dc twee couleuren uitgekipt, 
die alle andere couleuren overkraaijen, en des niet 
tegenstaande triomfeert het Hoofd van mijne Harderin, 
en haare Handen; ook is er bloed in de wangen en 
handen: daar de Beelden van A'. van Rijn er meesten
deels uit zien als bloedelooze schimmen". 

Wij willen wel bekennen, dat hij ten deele gelijk 
had, en ten deele ongelijk; want het was waar, dat 
men het bloed zag spelen door dc wangen van zijne 
bevallige Harderin. en dat alles aanvalüglijk was be
handelt ; maar het Conterfïjtzel van Rembrant van 
Rijn was zo krachtig cn verstandig van lichten en 
schaduwen , en de houding had hij zo zonderling in 
acht genomen , dat men fluks in het intreden van de 
koffiizaal het stuk van Rembrant zag en naderhand 
de Schilderij van den Kunstschilder J. van Kampen 
moest gaan opzoeken. 

Daar word verhaald, dat hij in zijn tocht. die hij 
deed naar Italien, voornemens was zich in die lucht
streek te oeffenen na de Schilderkunst der alderbc-
ruchtste Kunstschilders. Dan, zeggen de Chronijk-
schrijvers , hij ontmoette bij den weg een Waarzegster, 
die hem om een aalmoes vroeg, cn zich aanbood , om 
hem goedergeluk en zijn toekomend fortuin te voor
zeggen. Jacob van Kampen gal' haar eenig geld en liet 
haar zijn hand kijken ; waar op zij hem aanstonds zei: 
„Dat hij een Schilder was, die na Italien trok, 0111 
aldaar zijne kunst voort te zetten. Doch, vervolgde 
zij, gij gaat als Schilder daar na toe, maar zult voor 
Bouwmeester wederkeeren, en in uw Vaderland worden 
gebruikt tot heerlijke Werken. Ook voorzeg ik u , 
dat het oud Raadhuis van Amsterdam zal afbranden; 

maar gij zult uit dcszelfs asschc een heerlijker Gebouw 
doen opreizen, waardoor uw naam tot aan het ge-
starnte zal steigeren en eeuwiglijk, gelijk een Ceder 
van Libanon groenen bij de naneeven." De jonge 
kunstenaar lachte met die Voorzegging; die echter 
in alle deelen op tijd en wijlen is vervult geworden, 
wijl hij te Romen belande, en aldaar zich inwikkelde 
in de gunst van een Kardinaal, die hem aanleiding 
gaf, om de Bouwkunde te leeren; waar in hij zo een 
Overvlieger wierd, dat die zelve Prins van de H . 
Kerk hem naderhand gebruikte in het opregten van 
onderscheidene heerlijke Gebouwen. 

Hij was de voornaamste Bouwheer die gebruikt is 
geworden in het stichten van het Stadhuis van A m 
sterdam; geschat, en bij de gantsche Waereld goed
gekeurd voor het achtste Waereldswonder. Ook heeft 
hij dat overheerlijk Gebouw gesticht in's-Gravenhage, 
genaamt het Huis van 1'rins Manrits. zo ongelukkig 
afgebrand, uit wiens assche wel een jonge I'enix, 
doch min schoon als dc oude, is herbooren. Daarbij 
heeft hij dat kunstig (lebouw geordonneert, 't Amster
damsche Schouwburg, dat voor geen Schouwburg in 
Bouwkunst (wij spreeken van geen grootej behoeft 
te wijken. Noch is die beroemde Jacob van Kampen 
de Bouwmeester van het Huis van den Heer van 
y.uilichcm te Voorburg, nabij 's-Gravenhage, als van's 
gelijken van den Heer Vedel te Kis; en van een 
groot getal andere weèrgalooze Gebouwen. Hij is 
overleden op zijne Heerlijkheid van Ramsbroek en 
te Amersfoort begraven. Zijn Grafstede pronkt met 
het volgende Vaersjc: 

d' Aartsbouwheer, uit den stam 
Van Kampen, nist hier onder: 
Die 't Raadhuis T Amsterdam 
Gesticht heeft. 't achtste wonder. 

Dit bericht is in vele opzichten zeker niet zonder 
belang. Wel is het een stukje „histoirc anecdotique", 
zooals alle oudere geschiedschrijvers die pleegden te 
boek te stellen, en mag men daarom een zekere voor
zichtigheid bij de beoordeeling niet uit het oog ver
liezen, maar allicht schuilt er toch wat koren onder 
het kaf. 

Jacob van Campen komt in Schrevelius' beschrijving 
van Haarlem voor, als zijnde Haarlemmer van ge
boorte. Is hij dit ook werkelijk geweest? In den regel 
wordt als zijn geboorteplaats thans Amersfoort aan
genomen , en dan gezegd, dat de schilder Jacob van 
Campen, die door Ampzing vermeld wordt, een ander 
persoon is geweest. Men kan deze opvatting b.v. in 
Galland's bekende werk vinden. Het heet daar: „Dass 
ei (v. Campenj im Tempel dei Kunst nicht als homo 
noviis auttiat, beseugen die alten Schriftsteller, von 
denen S. Ampzing einen Malei Jakob van Kampen 
ri'thmt, '1 h. Schrevelius einen Haaiicmci h'abiikmeister 
'van Kampen als Zcitgcnosscn Lieven de Keys bezeichnct. ' 
In een noot wordt hieraan toegevoegd: „DieserMalei 
wird hdnfig mit dem gleichnamigen Architecten vet-
wechselt." 

Is nu de schilder, die door Ampzing wordt geprezen , 
dezelfde geweest a l s de latere bouwmeester" Heefter 
een familiebetrekking bestaan tusschen den schepper 
van het Amsterdamsch stadhuis en „de Heer van 
Kampen", die door Schrevelius met „Meester Lieven 
de Kaij" genoemd wordt onder „de Architekken en 
opperste Bouwmeesters" van het in 1608 gesticht 
Oudemannenhuis te Haarlem?Galland zwijgt daarvan, 
en vermoedelijk omdat hij geen zekerheid had, ge
bruikt hij de weinig zeggende uitdrukking „dat Van 
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in den tempel der kunst Kampen niet als homo n 
is opgetreden.'' 

De ongenoemde schrijver, die het zesde boek van 
Schrevclius heeft bijgewerkt, moet als de auteur van 
het bovenvermelde over Jacob van Lampen worden 
beschouwd. Daar deze iSe-eeuwer natuurlijk uit min 
of meer vertrouwbare bronnen geput heeft, kan er 
tegen het door hem medegedeelde velerlei bezwaar 
geopperd worden. Maar Schrcvelius zelf, die in het 
midden der 17e eeuw zijn boek in het licht gaf, en 
die dus, als tijdgenoot, goed ingelicht kan geweest 
zijn. neemt Van Campen toch ook onder de beroemde 
mannen, die Haarlem heeft opgeleverd. Hij doet dit 
met deze woorden: „Al le deze noch overtreft Jacob 
van Kampen , zo edel schilder als gezwind Mathema
ticus, en Architect van den Prins van Oranje, zijne 
Hoogheid; zelve een Man van groote Middelen, die 
uit de Kunst geen winst gesocht heeft, maar een 
naam." Schrcvelius kon het Raadhuis te Amsterdam 
nog niet vermelden, omdat hij „schreef vóór den tijd, 
dat dit werd begonnen." 

De oorspronkelijke uitgave van Schrcvelius' werk 
was in de 17e eeuw zeer vermaard en Jacob van 
tampen heeft haar zonder twijfel gekend. Dc „ H e e r e 
Dirk Schrevel, Haarlemmer, eertijds Rector der La-
tijnsche Schoolc en wel bekend bij de Geletterde 
W'aercld", heeft, zoo de heer van Randenbroek in 
zijn jonge jaren zijn school niet bezocht, toch zeker 
geweten, dat zijn werk in diens handen zou komen. 
Daarom is het niet aan te nemen, dat hij Jacob van 
Campen onder de Haarlemmers zou tellen als deze 
daar niet toe behoorde. 

Dat Van Campen een „gezwind Mathematicus'' is 
geweest, schijnt niet onmogelijk ; misschien heeft zijn 
liefde voor de wiskunde hem wel van de schilder
kunst tot de bouwkunst doen overgaan. Van zijn 
schilderwerk is weinig bewaard gebleven; behalve 
een en ander in het Huis ten Rosch. dat aan hem 
wordt toegeschreven, geeft alleen het decoratief schil
derwerk in het Xederlandsch Museum, met het wijs-
geerig devies daarbij, van zijn manier eenig denkbeeld. 

Is nu het verhaal omtrent de schilderijen te Breda 
verzonnen of berust het op een goeden grond? Wij 
tasten in het duister. Wat voor de betrouwbaarheid 
van den schrijver zou pleiten, is het juiste oordeel 
over Rembrandt's kunst geveld; in de 18c eeuw stond 
deze meester niet in hoog aanzien en verkoos men 
werk van meer academische opvatting. Aan de andere 
zijde schijnt het ons niet zeer waarschijnlijk, dat de 
deftige Jacob van Campen, Heer van Randenbroek-, 
door Rembrandt's lauweren tot naijver geprikkeld 
zou zijn. 

Een tocht naar Italië heeft van Campen zeker on
dernomen. Het verhaal van de waarzegster kunnen 
wij laten voor wat het is; maar is de schilder we
zenlijk te Rome tot de bouwkunst overgegaan? De 
mogelijkheid bestaat, al is misschien de rol van den 
„kardinaal, prins van de H . Kerk" niet zoo belang
rijk geweest, als vermeld wordt. 

Men mag aannemen, dat Van Campen omstreeks 
1620, althans vóór 1630 in Italië vertoefd heeft. 
Maderna was daar toen de gevierde man. Vooral 
de gevel van St. Pieter had hem beroemd gemaakt. 
Ook later nog is zijn talent vooral naar dien gevel 
beoordeeld, en heeft men hem als den vinder beschouwd 
van dc daar toegepaste kolo.-sale pilasterorde. Doch 
dit is niet geheel juist. Maderna was daar gedwongen, 
het systeem van Michelangelo te volgen. Zijn zelf
standige werken evenwel, zooals Santa Suzanna en 
het Palazzo Chigi vertoonen de reusachtige pilasters 

niet, doch zijn zoo ontworpen, dat iedere verdieping 
haar eigen orde heeft, juist zooals ook Van Campen 
zijn gevels ordonneerde. Dat Maderna op Van Campen 
invloed heeft gehad, mag dus niet zonder meer ver
worpen worden. 

Wat nu de andere mededeelingen betreft, die over 
het stadhuis te Amsterdam is niet met de waarheid 
in strijd. Over het „overheerlijk gebouw in 's-Graven
hage" — men begreep toen nog dat A 's-Gravenhage 
onzin is en schreef nooit tc Den Haag! — kan niet 
geoordeeld worden, nu het niet meer bestaat. Wel is 
ook de Amsterdamsche Schouwburg al lang verdwenen, 
doch omtrent dit gebouw zijn vele berichten bewaard 
gebleven. Algemeen gaat Nicolaas van Campen voor 
den bouwmeester door. Doch dat deze technische kennis 
heeft gehad, is niet bewezen en daarom is het niet 
onaannemelijk, dat hij zich door Jacob, toen reeds 
een man van naam, heeft doen bijstaan en dat deze 
dus eigenlijk de bouwmeester geweest is. 

Van het huis van den heer Van Zuilichcm weten 
wij geen nadere bijzonderheden, doch het staat vast, 
dat Van Campen dit heeft geordonneerd. 

Wat het „huis van den Heer Dedel tc Lis" betreft, 
hebben wij nagezien „Rhijnlands fraaiste gezichten, 
vertoonende alle deszelfs lustplaatzen, heerenhuizen en 
dorpen van halfwegen Haarlem en Leijden af, door 
I.isse, Sassenheim, enz. enz., vertoont in hondert Af
beeldingen . naar 't leeven geteekentl en in 't ligt ge
bracht door Abraham Rademaker, met een (iedicht, 
daarop toepaslijk, verciert, tot Amstcldani, bij Leo
nard us Schenk, op den Vijgendam, 1732." Daarin 
staat echter geen buitenplaats van een heer Dedel 
vermeld. Nu is het mogelijk, dat in de iSe eeuw dit 
huis van eigenaar veranderd was. Onder de afgebeelde 
buitenplaatsen is er echter geen enkele, die de manier 
van Jacob van Campen vertoont. Wel zegt de dichter 
van het huis „toebehorende den Heer Christian dc 
Jonk: „ t geen zoo fraai de Bouwkunde eer kon sieren", 
doch de prent geeft een huis tc zien, zooals zij door 
Pieter Post en Vingboons zoo dikwijls gemaakt werden, 
geheel van gebakken steen en zonder het minste sieraad. 

De geschiedenis van Jacob van Campen moet nog 
geschreven worden. Het is te hopen, dat deze taak 
weldra door een bevoegde hand worde ondernomen, 
opdat over een der belangrijkste figuren onzer 17e 
eeuw alle licht verspreid wordt, dat te verkrijgen is. 

V R O M E W E N S C H K N . 
„Mr. H . Viotta is benoemd tot directeur der Ko

ninklijke Muziekschool te 's-Gravenhage". 
Wat gaat mij dat aan, zal menig lezer van Dc 

Opmerker denken, en zelfs dc verklaring, dat de 
Haagschc Muziekschool eigenlijk Xederlandsch Con
servatorium van Toonkunst verdiende te heeten, zal 
aan bovenstaand bericht nog geen genoegzame be
langrijkheid bijzetten om de mededeeling ervan, in 
dit blad, duidelijk te maken. 

En toch wil ik nog even aanhalen, wat ik bij dit 
bericht in de dagbladen over die school vond aan-
geteekend. 

In 1826 bij Koninklijk Besluit opgericht, heeft zij 
reeds menig talent ontwikkeld en vooral veel bijge
dragen tot de meer degelijke beoefening der toonkunst 
in Nederland. 

Vele musici van naam, een naam, die niet begrensd 
bleef tusschen Oost-Friesland en de Schelde, waren 
leerlingen dezer school. 

In het begin dezer eeuw toch zag het er hier treurig 
uit en schreef Dr. Gust. Schilling in een opstel over 
J. B. van Brec: „Die geringen Mittel aber, welche 
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Holland in dieser musikalisch paedagogischen llinsicht 
jetzt bictet, lassen annehmen, wie ungemein viel dabei 
seincm eigenen Fleisze und seinem Talent': überlasscn 
bleiben musztc" 

Ziedaar wat mijn aandacht trok, en misschien be
gint de scherpzinnige lezer nu te raden, waar ik heen 
wil met deze mijne aanhaling uit het kunst- en letter
nieuws van Dc 'telegraaf. 

Zoo niet, dan stelle hij in het bovenstaande in 
plaats van „toonkunst en musici" de woorden „bouw
kunst cn architecten". 

Gewis zal hem dan, evenals mij, de verzuchting 
op tie lippen komen: Ja, ware dat eens zoo geweest, 
dan zou het er misschien met onze bouwkunst wel 
eenigszins anders uitzien dan thans. 

Hadden wij ons eens een 50-, óotal jaren mogen 
verheugen in het bezit van een Conservatorium voor 
Bouwkunst, 't zij dan koninklijk of maar gewoon 
nationaal Nederlandsch. dan konden wij de musici 
met onze architecten, leerlingen van zulk een school, 
wellicht naar de kroon steken. 

Maar hoe is het nu ? Passen de woorden van Schilling 
voor ons, beoefenaren der bouwkunst, helaas nu nog 
niet nagenoeg geheel op den tegenwoordigen toestand ? 

Kn kan men van de beste onzer architecten niet 
zeggen, dat: de geringe middelen, die Holland in 
architectonisch paedagogisch opzicht thans aanbiedt, 
doen aannemen hoe ongemeen veel daarbij aan hun 
eigen vlijt en talent moest blijven overgelaten ? 

Ja zeer zeker; wanneer hier te lande een architect 
het tot een zekere hoogte brengt, dan is het wel 
tengevolge van noeste vlijt en taaie volharding. 

Nu zullen velen wellicht zeggen. dat men zonder 
die eigenschappen, bij de beste opleiding toch niet 
komt tot die hoogte, dat die beide zonder twijfel in 
elk geval noodig zijn en, wie ze niet bezit, beter doet, 
het wijd gebied der bouwkunst niet te betreden. 

Maar men vergete niet dat menig talent, bij gebrek 
aan leiding, niet tot ontwikkeling komt en leze dan 
ook, hoe van de Haagschc Muziekschool getuigd 
wordt, hoe zij vooral heeft bijgedragen tot de meer 
degelijke beoefening der toonkunst in Nederland. 

Is daarbij dan niet de vraag gewettigd, of het niet 
tijd wordt, dat men zich ook eens gaat aantrekken 
de meer degelijke beoefening der bouwkunst in 
Nederland. 

Is het land, dat een aantal universiteiten en andere 
inrichtingen van wetenschap kan onderhouden te klein, 
te arm, om cr é é n e bouwkunstschool op na te houden ? 
éen volledig conservatorium. Wanneer, volgens bevoegde 
beoordeelaars, een Nederlandsche muziekschool, hoewel 
op kleiner schaal, wat volledigheid betreft de verge
lijking met buitenlandsche inrichtingen als het Parijsche 
Conservatoire kan doorstaan, zou dit dan ook niet 
met een Bouwkunstschool zoo kunnen zijn? 

Ik geloof het wel, ik geloof het ook vooral daarom, 
omdat uit een oogpunt van kunst, bouwkunst en 
muziek elkander nader staan, dan men meent; ook 
tegenover de vraag, veel besproken, maar als zoo 
vele andere kunstvragen nog onbeantwoord, of het 
wel mogelijk is kunst aan een school te onderwijzen. 

Ik zal mij niet in de sferen begeven. waar die 
vraag tehuis behoort, ook omdat het toch zeker be
zwaarlijk zou gaan daarover iets te zeggen, wat niet 
reeds honderdmaal door anderen is gezegd, maar ik 
wil alleen dit opmerken: elke kunst, of wanneer men 
slechts van ééne ondeelbare kunst wil hooren, dc kunst 
heeft hare vormenspraak, haar taal, die men geleerd 
moet hebben, waarvan men zich moet hebben leeren 
bedienen om kunst te oefenen, en het onderricht in 

die taal is een taak, die kan en moet worden aan
vaard door de kunstscholen. 

Ken conservatorium voor de bouwkunst heeft dus 
zeker niet minder reden van bestaan, dan een voor 
muziek en we hadden dat reeds lang moeten hebben 
en wel een, dat zoo volledig mogelijk is ingericht. 

Waar toch onder meer bij het Nederlandsch archi
tecten-examen van de candidaten geëischt wordt, de 
kennis van de burgerlijke bouwkunde, de schoone 
bouwkunst in haren gehcelen omvang daaronder be
grepen, daar dient toch ook de gelegenheid tc bestaan, 
in dien gehcelen omvang, en dit zegt nog al iets, 
te worden ingewijd. 

Want, afgezien van de groote hoeveelheid zuiver 
technische wetenschap en technische vaardigheid, die 
de aanstaande architect zich, evenals de toonkunste
naar, om te beginnen, moet eigen maken; afgezien 
van de onmisbare vakken, als bouwkundige hyg iëne , 
de leer van bestek en begrooting, dc uitvoering van 
bouwwerken enz., waarvoor in onzen tijd wel afzon
derlijke colleges door specialiteiten behoorden te worden* 
gegeven . mag het meer dan erg heeten, dat aan de 
voortgezette hoogere burgerschool te Delft, waar de 
officieel erkende Nederlandsche bouwmeesters worden 
gekweekt, nu nog, aan 't eind der 19e eeuw, éen 
lioogleeraar met zijn assistent de kleinigheid voor zijne 
rekening heeft, genaamd: de schoone bouwkunst in 
haren gehcelen omvang. Aan dc geschiedenis der 
bouwkunst heeft één hoogleeraar zeker meer dan 
genoeg, aan een speciaal college van Nederlandsche 
bouwkunst-geschiedenis denk ik dan nog niet eens, 
ofschoon dat ook geen weelde zou zijn. 

Waar toch zou de studie van dit vak beter op 
hare plaats zijn, dan aan een conservatorium voor 
bouwkunst, waar knappe menschen zich geheel zouden 
kunnen wijden aan een arbeidsveld, waarop nu af en 
toe, te hooi en te gras door de enkele bouwmeesters, 
die ertoe in de gelegenheid zijn, excursies worden 
ondernomen. waarvan de resultaten ons nu en dan 
even worden vertoond, om daarna weder voor langen 
tijd in de portefeuilles te worden begraven. 

Wie Klasens „Gründriss Vorbilder" kent, zal eenigs
zins den omvang bevroeden, dien een ander vak, de-
kennis van gebouwen (Gebaudekunde zeggen onze 
burenj in onzen tijd heeft aangenomen en toegeven, 
dat het niet meer aangaat, dit maar zoo terloops te 
behandelen. 

Wie eenige studie van vormenleer (Tektonik en 
Architektonik) heeft gemaakt, zal erkennen, dat het 
wel wat gek is dat er architecten zijn, die het ruime 
arbeidsveld, dat ook dit onderdeel der bouwkunst
wetenschap aanbiedt, nimmer betreden hebben. 

Wie zal voorts eenige kennis van archeologie en 
symboliek voor den architect van te weinig nut achten, 
0111 daaraan niet eens nu en dan een college-uur te 
wijden ? 

Wie zal niet toegeven, dat de decoratie van groote 
en kleine ruimten een vak is, dat een afzonderlijke 
behandeling verdient en noodig heeft. 

En hoeveel ware aan de weinige hier aangestipte 
punten nog toe te voegen, eer men het volledig 
programma voor „de bouwkunst in haren geheelen 
omvang'' U aat ons het „schoone" er nu maar aflaten I 
bij elkander heeft. 

Het ligt niet in mijne bedoeling zulk een programma 
hier te gaan ontvouwen. 

Maar wij leven in een tijd van hervorming en 
herziening ; hoe jammer, dat dit alles maar al te vaak 
uitloopt op lapwerk. 

Men verwijt onzen Minister, dat zijn kieswet lap-
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c-
werk is. Dat is gemakkelijk genoeg, maar niet nobel, 
want het gaat niet aan zulk een man alleen de schuld 
te geven, waar hij blootstaat aan invloeden, machtig 
genoeg om onder een liberale regeering toch een 
toestand van erbarmelijk- conservatisme in 't leven 
te roepen en te houden. 

Te beter gelukt die waar de angstvalligheid, dc 
vrees voor een mogelijken misgreep, zoover gaat, 
dat men dc trekschuitpolitiek; ..zachtjes aan, dan breekt 
het lijntje niet!" blijft toepassen, ook daar, waar men 
algemeen overtuigd is van de dringende noodzakelijk
heid van doortastende maatregelen. 

En zoo zal dan ook een afdoende hervorming van 
het hooger bouwkunstonderwijs, trots rapporten en 
adressen, die er reeds zijn en die nog komen zullen, 
wel langen tijd blijven behooren tot de vrome wenschen, 
van welker vervulling onze kinderen . . . . misschien 
iets zullen mogen zien. 

Voor ons, thans levenden en strevenden, is dit alles 
toekomstmuziek, want, toegerust met de kennis onzer 
hedendaagsche Nederlandsche toestanden, durven wij 
vooralsnog geen antwoord te verwachten op de vraag: 
Waar is de man van invloed, staande boven de par
tijen , of waar zijn de mannen, die in vereeniging 
kracht zoekende, als een man het nu eens voor de 
bouwkunst zullen opnemen en van de regeering zullen 
eischen, wat haar toekomt: een hoogeschool, waar 
werkelijk de (schoone) bouwkunst wordt beoefend en 
geleeraard in haren gehcelen omvang. 

L U C T O R . 

P R I J S V R A G E N 
ONTWERP VAN EENE DORPSKERK, UITGESCHREVEN DOOR 

D E V E R E E N I G I N G „DE F R I E S C H E Boi'WKRIM." 
TE LEEUWARDEN. 

Van de ingezonden antwoorden op deze prijsvraag is 
door de Jury toegekend de eerste prijs aan het ontwerp 
van den heer D . Meintema te Mantgum, en de tweede 
prijs aan dat van den heer E . Statema Jr. te Dongjum 

In het volgend nommer deelen wij het Juryrapport 
mede. 

RECLA.ME-HILJE t VOOR DE PERRYPENNEX. 
In het Juni-nummer van De Peitybode wordt de 

uitslag medegedeeld van een prijsvraag, uitgeschreven 
door de firma voor het beste ontwerp van een re
clamebiljet voor de bekende Perrypennen. Uit een 
groot aantal inzendingen wees de Jury er twee aan, 
welke beide gelijk recht hadden op'den prijs. Het 
eene ontwerp was van den heer Wolters Jr. te Amers
foort, het andere van den heer X . van der Waals, 
te Arnhem. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAX IXOEXIEl RS. 
Was dc 'April-vcrgadering vun het Instituut, in weerwil van 

ccn uitgebreid programma, betrekkelijk vroeg geëindigd, niet 
aldus dc lomer-vergadering, die op 'J Juni j l . werd gehouden en 
waarin weder ccn aantal onderwerpen ter behandeling kwamen. 
Zij werd eerst ten liallvijl' ure gesloten. 

De notulen der Instituuts-vergadering van April garen ditmaal 
geen aanleiding tot discussie; evenmin het algemeen jaarlijksrli 
versing en de rekening on verantwoording. 

Nadut dc president mot eenige woerden de onlangs overleden 
gewone leden .1. Heken cn Cs. de Uroot van Enibden had herdacht, 
wachtte hem dc meer aangename taak om voor de \ijlde maal 
dc vijljaurlijkscho premie toe te kennen, bij testamentaire beschik
king door wijlen den stichter van het Instituut, F. W. ('onrad, 
uitgeloofd voor het lid, dat gedurende dat tijdsverloop dc beste 
verhandeling zou hebben geleverd. Door den Ituad van Bestuur 
werd ditmaal dc premie, ten bedrage van honderd gulden, toe
gekend auu het lid 11 J . E. Wenckebach voor zijn in IS!»;, ge
houden voordracht over het roesten van ijzeren bruggen en de 
middelen ter bestrijding daarvan. 

Twee voorstellen van den Kaad werden met algemeene of over-
groote meerderheid van stemmen aangenomen: lo. om aan direc

teuren der Maatschappij ter bevordering van .Nijverheid eene 
geldelijke trijdrage en wel ten bedrage van honderd gulden uan 
te bieden ter verkrijging van een oorspronkelijk handhoek voor 
het onderwijs iu de beoefening van het timmervak door Neder
landsche werklieden en -'o. dat do vergadering zou besluiten, om 
zich tot dc Tweede Kamer der .Staten-Generaal te wenden met 
de mededeeling, dat liet Instituut zich vereenigt met de algemoeno 
strekking van het adres betredende het aanhangig wetsontwerp 
tot wijziging van het bestuur der Polytechnische School, onder 
dagteckeuing van :i .Mei j l . door dc Vereeniging van Burgerlijke 
ingenieurs uan de Kamer ingediend. 

Kene mededeeling over uitgevoerde werken tot verbetering van 
de spoorwegbrug over dc Oude Maas bjj Dordrecht, door het lid 
Wenckebach aangeboden, zal in hot Tijdschrift worden geplaatst. 

De in de beido vorige vergaderingen gevoerde beraadslagingen 
over ile 's-Oravenhaugsche cn Amsterdaiuschc duinwaterleidingen 
hadden het lid Th. Stang aanleiding gegeven om in deze ver
gadering dc vraag uun de orde te stellen, waurop het voorname
lijk aankomt bij het maken van goed werkende draineerleidingou. 
Dc heer Stang, die wel eenigszins in de vroeger govoerdc dis
cussie terugtrad, hield over de vraag zelve eene uitvoerige voor-
dracht, door talrijke teekeningen op groote schaal toegelicht. Du 
daarop gevolgde gcdoclitcuwisscling droeg dientengevolge oeni-
germate een tweeslachtig karakter, doch gaf toch belangrijke 
bijdragon tot beantwoording vau het vraagstuk. Daaraan namen 
de leden J . van Hasselt. .1. M . K. I'cnnink en H. P. X. Hal-
bertsma deel. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door het lid R. H. (Jockinga 
over toldeuren cn tolkleppen, met name zooals die te Vreeswijk 
zijn aangebracht. Deze voordracht, insgelijks door teekeningen 
opgehelderd, leidde tot eene korte wisseling van gedachten met 
dc leden II. A. van MsBolsteyn en X. A. M. van den Thoorn. 

Hierop volgde een zeer uitvoerige, in alle details uitgewerkte 
cn met groote helderheid voorgedragen mededeeling van het raads
lid J . Schroeder vun der Kolk, waarin hij verslag gaf van dc tot 
heden verkregen uitkomsten van proefneiniogen omtrent den 
wrijvingswecrstnnd van klinkboutvcrbindingcu, waarvan dc slotsom 
was, dat, hoe aannemelijk do uit dc verkregen uitkomsten al tc 
leiden gevolgtrekkingen reeds eu mogen voorkomen, zij toch nog 
slechts als voorloopig mogen worden beschouwd en op verdoro 
proefnemingen nadere besluiten zullen worden gegrond. Deze 
voordracht werd niet alleen door talrijke tcekeningen, maar ook 
door tabellen van de verkregen uitkomsten monsters en modellen 
toegelicht. Een pilar vragen van de ledcu (i. van Die.cn co M. 
C. J . Piepers werden door den spreker beantwoord 

Keu laatste mededeeling werd geleverd door het lid A. Huet. 
die, naar aanleiding van een onlangs in het Tijdschrift vun het 
Instituut opgenomen stuk eeu overzicht aanbood van uitkomsten 
van proefnciniogcn met stoomketels. 

De Kaad van HcBtuur mucst ditmual ccue bcluugrjjkc v\ ij/i .in 
ondergaan. Behalve de vacatures, ontstaande door dc periodieke 
aftreding van de raadsleden Gh J . de Jongh, I. A. Undo cn J . F. 
W. Conrad iniet herkiesbaar! moest in twee andere vacatures 
worden voorzien, ontstaan door het tusschentyds bedanken vun 
de raadsleden .1. /.. Stuteu en Dr. E. 1'. van Dissol. Met grooto 
meerderheid vun stemmen werden tot leden van den Kaad "cknzen 
de gewone leden W. F. Leemans, E. II. Stieltjes, .1. D Donker 
Duyvis. 1' M vun Puuthulcoii buron Vun Eek en (i. B, II. K. 
Alpnerts 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGllAVENHAUE. De .Minister vun Binnenlnndsche Zaken brengt 

ter algemeene kennis dat de eindexamens der Rijlunormaalschool 
voor teckeiiondcrwijzers en der Rijksschool voor Kunstnijverheid 
in het openbaar zullen plaats hebben op 20 Juni e. k. en volgende 
dagen in het Kijksmuseuiugebouw te Amsterdam, 

Als deskundige is daarbij door genoemden minister aangewezen 
Jhr. B. W. I'. van Riemsdijk, directeur vuu het Xcderlaudseh 
Museum, cn tot pluutsvervnngend deskundige do heer X. van der 
Wuuij. hoogleeraar uan dc Rijksacademie van Beeldende Kunsten 
tc Amsterdam. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid brengt 
ter kennis vnn belanghebbenden dut in het einde der maand Juli 
e. k. het examen zal worden afgenomen vun hen, ilie voor de 
betrekking vun ndspirant-ingenieur voor het stoomwezen in unn-
merking wenschen te komen; dat drie udspirant-iiigenicurs voor 
het stoomwezen kunnen wotden benoemd, terwijl aan die betrek
king een jaarwedde verbonden is, waarvan het minimum cn maxi
mum respectievcrijk f 1200 en 11600 bedraagt. 

Zij, die aan dit examen wenschen deel tc nemen, moeten zich 
daartoe vóór 1 Juli e. k bij gezegeld adres bg genoemden Minis
ter aanmelden, met opgave vun naam en woonplaats en onder 
overlegging hunner geboorte-akte. 

- - Volgens verschillende bladen bestaat het voornemen uen 
commissie van deskundigen tc benoemen met het doel den Mi
nister van Waterstaat van advies te dienen in zake de verbouwing 
van de Gruvenzual alhier, wuurin thans het gerechtshof gevestigd is. 

Zooule men weet heeft de Tweede Kamer bij het begrootings-
debut beslist dat deze aangelegenheid niet onder het beheer vun 
het Ministerie van binnenlandsohe zaken, doch onder dut van 
waterstaat behoorde gebracht te worden. 
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AMSTKIIIIAII. Curatoren der universiteit hebben, ter vervul
ling van de vacature Dr. A. I'icrson cn iu overeenstemming met 
het advies der faculteit, voorgesteld het onderwijs in dc esthetiek 
cn kunstgeschiedenis voorshands op te dragen uan een buiten-
gewonen hooglccrnar en daartoe te benoemen Jhr. Dr. .1. Six, 
hoogleeraar ann de Rijks-academie van beeldeods kunsten. B. en 
W. stellen den rand voor tot deze benoeming over te gaun op 
een jaarwedde van Muon, benevens het aandeel in de lesgelden, 
bedoeld bjj art. 1!) der verordening. 

— De architect G. Emmingmann alhier, heeft in een udres 
uun den Gemeenteraad zijne verw lering te kennen gegeven 
over het bericht in dc dagbladen uls zou dc architect II. P. Ber
lage Xzn. zijn opgedragen een bcursplan te ontwerpen op het 
gedempte Damrak, ter plaatse waar zich thans het plantsoen 
bevindt, cn dit wel omreden hetzelfde terrein, na rap beraad, 
door den Raad ongeschikt werd verklaard. Bovendien hebben B. 
cn W. volgens bet blutst gevallen besluit alleen in opdracht te 
onderzoeken iu boovorro door verbouwing vun dc bestaande Beurs 
verbetering verkregen kun worden. 

Hoewel, volgens dc dagblad-berichten, dc verschillende belang
hebbende commission hare goedkeuring reeds nan bet plan ge
schonken hebben, is atlressant vau meening dat cr geen liozwaar 
kan bestaan ook het publiek, dat door het opofferen vun den 
Dunirak-verkccrswcg eveneens belanghebbende is. met het nieuwe 
ontwerp in kennis te stellen, vóór het verder in niet openbare 
vergaderingen wordt goedgekeurd. 

Dc lieer Eiuiiiingmann vermeent derhalve in het algemeen 
belang te handelen en uit naam van vele ingezetenen te spreken, 
door don Raad te verzoeken B. cn W. uit tc noodigen het boven
bedoelde ontwerp zoo spoedig mogelijk voor bet publiek tentoon 
te stellen. 

HAARLEM. Het door den lieer .1. Schotel, ingenieur te Botter
dam, opgemaakte ontwerp voor den aanleg vun ccn duinwater
leiding in deze gemeente, is in een verecnigdc vergadering van 
B. en W. met de commissie vnn fabricage cn van tinnncicti be
handeld i'ii aangenomen. Het ontwerp is alsnu den Gemeenteraad 
ter goedkeuring aangeboden. He kosten zijn geraamd op ccn 
som van r" 975 0 0 0 . waarbij een verbruik vuu 0000 .«••. per 
etmaal, overeenkomende met SO liters per hoofd en per dag 
voor een bevolking van 75 000 inwoners, uls grondslag is aan
genomen 

LEEUWARDEN l>e kanselarijbeelden zijn een dezer dagen hieruit 
's-Gravenhage teruggekomen cn zullen nu weldra hunne vroegere 
plaatsen op den truppcngevcl van het in restauratie zijnde Kanse-
iur ij-gebouw berk rijgen. 

Het heette altijd dat bet grootste beeld, dut sich op den top 
van den trapgevel bevond, was dat vau Keizer Karei \ . Men 
zegt ons nu dut het voorstelt „God de Vader", uls een bejaard 
man met longen baard, het hoofd gedekt met eene tiaro, niet 
lang kleed, waaruit de voeten zichtbaar zijn, houdende 111 do eene 
hand een rijksappel, in de andere hand een scepter, symbolen 
vun maebA 

De restauratie enz. is volbracht door den beeldhouwer Reotemu 
te 's-Gravenhage. / . ( . 

DEI.IT. Voor het examen B (eerste gedeeltei aan de Polytech
nische School hebben zich aangemeld 104 canduluten. Hiervan 
hebben zich gedurende of vóór het examen teruggetrokken 2» 
geheel. 5 gedeeltelijk. Geslaagd zyn: 

Civiel- ot bouwkundig-ingenieur: J . C. Ankersmit. 1. A. Bon-
neruian. I'. A. Brandt. E. C. W. van Dyk . M. K. Idemii Groy-
danus, I. Hengeveld, A. Hcvbroek. C. A. W. Ilirsi-hiiian. G. J . 
HoogcBtegcr. .1. B. de Hulster, P. Kemper, A. I. J . vanKesteren, 
W. K. vnn Oort, W. V. E. Godin dc Pesters. .1. Rueb Jr., J . B. 
V. Smits, G. P. Vijverberg, J . van der Weerden, Th. van der 
Weerden, K. 1). Uspeert. 

Sehee/sbouwkiiudig-in^enieni: G. Q. Th. van Kaalte. J. C. 8. 
Schokking. _ , 

WerkhagkuHckg-iugenieue\ A . E. K. Arnold, A . W. van Berkel. 
.1. L. DeUlg Duru, It J . Dczcntjó, J . M. Goslings. II. A. Henket, 
C. Hovcstad, I'. K. Th. van [tersou, W. L. A. Kemper, P. Kra-
nenberg. II. W. Land, J . <J H. Laumans. C K. G. Mctsob, H . 
van ReoB. M. H. Ravers, J . R. Sassen, K. E. van Eibergen 
Snnthagens. N . A. Smits, E. F. Suringor, (!. L. Tegelberg, H. (1. 
Teuwiese, S. G. Vhiker. E. L . A. van Voorst tot Voorst, J . H . 
I>. Wagener. 

Mijuewmgemem • E. C. Abendanou, P. M. vun Bosse. P. Hovig, 
If. J . van Lier, M. Rijnen, M. Tramp. 

P E R S O N A L I A. 
Bij den Waterstaat in Ned.-lndië is: 

O v e r g e p l a a t s t : van de werken aan de Solorivier naar de 
res. Bali en Lombok, 0111 als eerstaanwezend waterstaats-ambtenaar 
op te treden, de opz lo kl. J J . Sterkenburg; van de ros. Bali 
cn Lombok nuur de res. Rembang, de opz. 2o kl J . X. Hoorn
berg; van den algcni. naar den gewestel. dienst in de res. Cheribou, 
de "opz. le kl. C. P. Roscnquist; naar de residentie Pasoeroean 
de opzichter 3e kl. A. b. F. J . van den Hungen Gronoviu»; 

T o e g e v o e g d : aan den chef der werken en opnemingen 
uun de rivier de Solo, de architect 2e kl. 0. Doeebefg; aan den 
chef der irrigatie-afdeeling Scrang, met standplaats Godong, de 
opz. 2e kl. W. Wolters van Pasoeroean; 

Bepaald: dut do opzichter le kl. Th. A. GuBtou iu de res. 
Batavia geplaatst blijft; 

V e r l o f v e r l e e n d : voor een jaar wegens langd. dienst aau 
den architect 2e kl. 0. J . Schotel; wegens ziekte voor 2 jaren 
nan den ingenieur 2e kl. I'. II. vnn Kooten. 

De heer J . M. Sweep, ingenieur le kl. bij den aanleg vun 
Staatsspoorwegen in Ned.-Indió', is op verzoek eervol ontslagen. 

— De Gouverneur-Gesernul vun Suriname heeft, op verzoek, 
eervol ontslag verleend aan den opzichter bij het bouwdeparte
ment W. F. Amiabel, behoudens aanspraak 011 pensioen, cn in 
diens plaats benoemd A. G. Fernandus, thuns élèvc-opziehtcr. 

— Dc heer .1. 11. Vos is benoemd tot buitengewoon opzichter 
bij de werken tot verplaatsing van het groote haven- eu kust
licht te Lemmer naar den AVcsthavcndain en het plaatsen vun 
een jjzcren lichtopstand op den kop van den Oosthavcndam. 

De civiel-iugenicur J . G. II. Sehotli, thans adjunct-ingenieur 
hu de werken tot verlegging van den Maasmond, is benoemd tot 
ingenieur bij de gemeentewerken van Maastricht. In verband 
hiermede is aan den tegenwoordigen titularis, den lieer Bauduin. 
do titel vun directeur-ingenieur toegekend. 

— Do heer Niermeyer, opzichter 3e kl. aan de gemeente-gas
fabriek tc 's-Gravenhage, is bevorderd tot opzichter le klasse, 
vertegenwoordiger der fabriek te Sclieveningcn. 

— Met ingang van 1 Januari c.k. is aan den lieer J . Ksltl'. 
hooldingcnieur bij de .Maatschappij tot exploitatie van staatsspoor-
wegen, op verzoek eervol ontslag verleend met pensioen, cn is 
met ingang van I November iu zyn plaats benoemd de heer 
W. Verwcij Az... hoofdingenieur van 's Rijks wuterBtuut in Lim
burg, te Maastricht. 

Ilij dezelfde Maatschappij ' s °1' verzoek, mot ingang van 1 
Juli u. s , eervol ontslag verleend uan den adjunct-ingenieur eerste 
klasse ('. Hiibers en benoemd tot opzichter 3e klussc te l'trecht 
de tijdelijke opzichter F. W vun den Heuvel. 

— Naar wij vernemen, 'IB Dr. I'. .1. II. Cuypers benoemd tot 
Membre Associé de lTnstitut de France. (Tijd.) 

— Te 's-Gravenhage is op 7'J jarigen leeftijd overleden de heer 
Cornells de Groot van Kmbdcu. gepensionneord hooldingcnieur. 
vooriuulig chef vau het mijnwezen van Xed. [ndië. 

— B. en W. van Leeuwarden benoemden den tin dezer den 
heer .1. Vnn Asperen aldaar tot tijdelyk opzichter bij.de ge
meentewerken. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— T e f li n i k e r - t c c b n o 1 0 o g aau eeno groote fabriek , op 

dc hoogte van scheikunde cn werktuigkunde. Adres lett. J J27U, 
Nieuws van den Dag. 

W e r k t u i g k u n d i g t e e k e u a a r op een technisch 
bureau tc 's-Gravenhage. Adres met opgaaf van refer, en verlangd 
salaris, lett. L K 255, Nieuws eau den Dag. 

— I n g e n i e u r by liet mijnwezen in Ned.-lndië. Sollicitan
ten, voorzieu vun diploma vun examen 1». genoemd iu art. 65 
der wet van 2 Mei lttb3, kunnen zich vóór 30 Juni a. s. aan
melden aan het Dept. van Koloniën. {Zie verder Staatscourant 
no 114.) 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r voor o achtereenvolgende 
maanden. Salaris /70 per maand. Adres vóór 20 Juni aan den 
directeur der gemeente-gasfabriek te Winschoten. (Zie adcert. in 
no. 23.» 

— P r a c t i c h b o u w k . o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , voor 
4 maanden. Salaris ftO per maand. Adres lett. Z C 359, Nieuws 
'van den Dag. 

— B e k w a a m b o u w k . tee k o u a a r , tot hulp van een 
gemeente-bouwmeester in cone kleine provinciestad, voor dg-io 
maanden. Adres uo. 14430, Nieuwe A'otl. Crt. 

O p z i c h t e r voor de molens en andere poldcrwerken van 
den polder „Honderd morgen of Wilde veeiien". Adres voor 10 
Juni bg den voorzitter J . G. van Miorop te Krimpen 11/d Lek. 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r by den bouw ccnor villa. AdreB 
lett. V „Twentsche boekhandel", Almelo. 

M a c h i n e - teek e 11 a a r - c 0 n s t r u c te u,r. Adres met op
gave van vcrl. sularis aan de machinefabriek „dc Ainstel". Wee«-
perzyde Amsterdam. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen -.oorden ten setieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee aehtereenvolgcnde malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast nch met de loeiending der eventueel inkomende 
l> eleven.) 

— W a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , ook niet ongenegen 
als opzichter hij burgerijke bouwwerken op te treden. Adres 
onder no. G. (*) 

— J o n g b o u w k u n d i g e , met diploma M. t. b. d. B„ zoekt 
plaatsing by een bekwuuni architect, genegen hem verdor te 
ontwikkelen Adres 110. 1177 hockh. H . N . Mul, Haarlem. (Zie 
advert, in no. 23 . ) (2) 
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Groote Veenpolder in Opsterland 

en Smallingerland. 

AAWBESTEDIWG. 
Op Binttlag elen 9 3 » ,/nni 

É890, iet namiddags één uur, zal te 
BEETSTERZWAAG, in het logement 
„Bosi IILUST" worden aanbes teed: 

H e t U I T D I K P E N v a n een ge
deelte v a n het P O L D i It 
I K I O I I t l i W A A I , i n het 
noorderdee l «Ie* Po ldern , 
over eene lengte v a n M U S 
meter en ter diepte v a n 
SJ nieter beneden xonier-
p e i l . 

De beatediug geschiedt volgens de 
bepalingen der A. V. 

Bestek en voorwaarden tegen vooruit
betaling van f H.50 verkrijgbaar bij 
den Opzichter des Polders, den Heer 
L. DE GOED te Beetsterzwaag. 

Aanwijzing op Maadag den 22n Juni 
18%. 

Het Bestuur des Polders, 
J . Jl. V A N DER MEI'LEN, Voorz. 
H. RENGER, Secret. 

AAHBESTEDIBG. 
Het BESTUUR van den BEI lOSTEN-

BLIJ BENOORDEN POLDER is voor
nemens op Xnlerileig el tl» SO,i 
Juni lunet, des namiddags één uur, 
in het logement v n de Wed. R O L F F , 
te AXEL, openbaar 

aan te beef eden: 
liet m a k e n v a n twee ge

deelten K l : I B E S T K A -
T I Nl> i n genoemden 
P o l d e r . reHpert ievel i jk 
l a n g I l<>» en 1 0 1 » Jl. 

Het bestek ligt ter inzage ten huize 
van aanbesteding en is aldaar, tegen 
betaling van SS5 cent, op franco aan
vraag, verkrijgbaar. 

Plaatselijke aanwijzing op den dag 
der besteding, des voormiddags 0 uur, 
te beginnen bij Axel. 

A X E L , 6 Juni 1896. 

Het Bestuur voornoemd, 
P. KOSTER, Dijkgraaf. 
V A N D1SH0ECK, <>nU.-Griffier. 

T E KOOP 
mede op grondrente, in de onmiddel- j 
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, j 
ongeveer 45 ,000 c A . H O I W - 1 

4 . R O M > geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend B U I T E N 
V E R B L I J F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
III I It met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
3(>a te 's-Gravenhage. 

TATTERSHALL& HOLDSWORTH 
K.VSt'HKHK. 

Globe. Hurk» en Mture». 
Aanleg van I 'entrale verwarming- in 

HKItKK*. BROEIKAMNKX. PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz, 

HANDEL in Wand- en Jluurteg-elii. 
Asphalt. Behoortteenmtntels, Vloeren. 

In DEN HAAG is een fraai 

HEERENBDIS TE KOOP, 
bevattende 10 Kamers, Keuken. Pro
visie-kamer, Kelder, Zolder, Groote 
Serre en Veranda enz. Franco brieven 
onder letters E. K. (i. aan de boekh. 
MENSING & VISSER, Wagenstraat, 
a I d a a r. 

w . i i . x o ï : . 
Bakenesaegracht .">. Haarlem. 
Loodgieter en zink werker. Aan

leg van gas- en waterleiding. Beveelt 
zich aan tot het M l a a n van \'orton-
» ellen enz. enz. C'ompleetc badinrich
tingen dagelijks in werking tc zien. 

Z A N D S T E E N , H A R D S T E E N , 
Kweedaeh Uraniet, Keien, Kalk, 

Céramique & Namensche VLOERTEGELS. 

PIERRE JANSSEN. 
A N T W E R P E N . R O E R H O N D . 

Alles rechtstreeks van de Carrières. 

MEIJLINK & PIERON. Amsterdam. 
F a b r i k a n t v a n 

V E R W A R M I N G S - T O E S T E L L E N . 
Geheele Gebonwen en de grootste Lokalen worden hiermede gelijkmatig 

! met zuivere verhitte buitenlucht verwarmd, zeer aan te bevelen uit Hygiënisch 
'oogpunt. Z K F . l t B I L L I J K in prijs en aanleg met garantie. 

Binnenkant 4, H. Tb. C. HELLINGS, Amsterdam. 
GENERAAL-AGENT DER NAAAILOOZE-VENNOOTSCHAP. 

ÊioolleerelitlilleereleriJ „ P E R S E V E R A N T I A " Ie Harlingen. 
Levert tot concurreerende prijs, in vaten en bu-sen: <'nrbol l i leum, 

„Persererantia" beste en goedkoopste in gebruik; B l a e k - V a r n i x h . idem, 
glansrijk en snelilroogend; A s p h a l t l a k voor D a k b e d e k k i n g , idem; 
CreoMoot O l i e . idem; O l i e voor W e l I'M l i cht , idem. 

Haarlemsche 
Ijzergieterij. 

Maatschappij 

tegen 1/1 dliUschade 

De I ' U U j J l l L i l l l U j j l t van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sopbiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda. Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

c-

BECKER & BUODINGH. 
.Ajrnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O K K M E E T -
E N A N D E R E 

I N S T R U f f l E N T F . N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, enx. 

I . e ë m a l l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

CARBOLINEUM „KRIMPEN 
der Maatschij. tot bereiding van Koolteerproducten te Krimpen a/d. IJseL 

Onovertroffen wegens zijn sterk bederfwerende eigenschappen. 
Monsters cn prospectussen gratis verkrijgbaar. Hoofdagenten voor Neder

land en Koloniën: 

G . M . B O K S <& Co. . Amsterdam. 
Ter drukkerij der Naamloozo Vennootschap „liet Vaderland". 

l')4 

REDACTEUR: F . W . V A N GENDT J G Z . Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van-Bylandtstraat wb^s-Gravenhage. 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / 5 . — 
voor België, bij vooruitbetaling , 6 . 5 0 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nedcrlandsch-Indii! en Transvaal, bij vooruitl>etaling. „ 7 . 5 0 
voor de overige landen, bij vooruitlietaling „ 10.— 

ADVERTFNTIÖN per regel / 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor het bewijsnummer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentiën tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

DP: N A C H T W A C H T . 
Zooals te voorzien was, heeft het bericht omtrent 

de veranderingen, in de Nachtwachtzaal uit te voeren, 
vele pennen in beweging gebracht. 

Dat de heer Jan Veth, wien de eer der Nacht
wacht-beweging toekomt, niet voldaan zou zijn, was 
te begrijpen. Hij schrijft in De Kroniek: „Kr zijn, 
bij wijze van proef, de laatste tien jaren nu al zoo 
ettelijke veranderingen in den lichtval van de Rem
brandtzaal aangebracht, en het heeft nog tot niets 
geleid. Tevreden is niemand. En dat de Regeering 
zelve die ontevredenheid niet kan misbillijker!, blijkt 
wel daaruit, dat zij nu opnieuw de hand aan het 
werk geslagen wil zien. Maar wanneer erkend wordt, 
dat meer dan tien jaar probeeren in zekere richting 
tot niets mocht leiden, waarom dan eindelijk niet 
eens een beteren weg ingeslagen? Want al de tal-
looze proefnemingen met baldakijn, velum, reflectors, 
verschikking van entourage of gordijnen hebben toch 
aangetoond, dat noordelijke kapverlichting principieel 
voor de Nachtwacht niet deugt".' 

Wij zijn dit alles met den heer Veth volkomen 
eens. De Nachtwacht maakt nu zeker den indruk van 
„een kurieus kadaver in koud kelderlicht". 

Maar nu de middelen ter verbetering? De heer 
Veth noemt ze ditmaal niet; bedriegen wij ons niet, 
dan meent hij dat zijverlichting het best voldoen zal. 
Hij heeft een medestander gekregen in zekeren heer 
't Hooft, die in De Amsterdammer (At groene) het 
maken van een venster in den zuidelijken muur der 
Rembrandtzaal en het afsluiten van het bovenlicht 
als „remedie" aanbeveelt. Doch met het toepassen 
van staand licht moet men zeer voorzichtig zijn, en 
althans eerst door een proeflokaal zich zekerheid 
verschaffen. Tot dusverre heeft men met staand licht, 
alleen in kabinetten, van afmetingen te klein dan dat 
de Nachtwacht daar geplaatst zou kunnen worden, 
bevredigende resultaten verkregen. Zoolang de natuur

wetten niet veranderen , staat het tc vreezen dat dit zoo 
blijven zal en dat groote schilderijen alleen in goed 
ingerichte bovenlichtzalen tot hun recht zullen komen. 

De verlichting van Rembrandt's werk in het Trip
penhuis was zeker beter dan de tegenwoordige; vol
maakt was zij echter niet, zooals pas blijken zou, 
wanneer men nu een dergelijke zaal weer eens maakte 
en daarin, op dezelfde wijze georiënteerd als vroeger, 
de schilderij opstelde. 

Het is geen toeval dat men aan de lokalen met 
zijlicht, in de best ingerichte musea van den laatsten 
tijd gemaakt, zulke betrekkelijk geringe afmetingen 
heeft gegeven, en dat men den tegenover het venster 
gelegen wand liefst niet voor het ophangen van schil
derijen gebruikt. Het licht toch, door een venster 
invallend, verliest al zeer gauw aan intensiteit en is, 
na vijf a zes meter doorloopen te hebben, niet sterk 
genoeg meer om voor goede schilderijverlichting te 
kunnen dienen. Daarenboven heeft men op de ge
deelten van de zijwanden, bij het venster gelegen, en 
op den geheelen achterwand veel last van het rellec-
teerend licht 

Dit alles mag men wel bedenken. Ook mag wel 
overwogen worden dat overal waar, hetzij dan op
zettelijk of door den nood gedwongen, zalen uit 
andere windstreken dan de noordelijke haar licht 
hebben gekregen, het resultaat niet bevredigend is 
geweest. 

A l schrijft de heer Veth clan ook: „ H e t is de 
Regeering duidelijk genoeg onder het oog gebracht, 
waar de schoen hier wringt. Over gebrek aan een 
deugdelijk en helder advies heeft men niet te klagen. 
Niemand heeft de door den heer Israels uitvoerig toe
gelichte meening, dat de Nachtwacht zonder zijlicht 
nimmer recht te zien zal zijn, kunnen ontzenuwen",— 
men zij voorzichtig. Want de heer Israels, hoe ver
dienstelijk schilder hij zij , moet toch ook rekening 
houden met de natuurwetten. Kn men construeere 
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maar dc lijnen van gelijk-sterke belichting voor een 
zijlichtwand, om te zien hoe eigenaardig de-lichtver-
deeling daar is. 

Het zou zeker goed wezen', indien deze constructie 
eens werd uitgevoerd voor den wand, waarop men de 
Nachtwacht bij zijlicht exposecren wil en dat daarin 
dan schetsmatig de figuren der schilderij werden aan
gegeven. Het te verkrijgen diagram zou aangeven, 
dat het sterkste licht (aannemende dat de schilderij 
op den grond geplaatst werd en tlat aan het venster 
een borstwering van 2 . 2 0 M. zou gegeven worden) 
zal vallen op het bovengedeelte van het vaandel in 
den linkerhoek der schilderij, indien althans het licht 
van de linkerzijde komt, wat, met het oog op de 
schaduwen, die de hoofdfiguren werpen, zeker het 
beste zou zijn. Naar boven. naar beneden en naar 
rechts zal men dan de lichtsterkte volgens onregel
matige kromme lijnen zien afnemen. De tamboer, 
zijn trom, de hem aanblaffende hond en de schutters 
met lansen in den rechterhoek zullen reeds zoo weinig 
licht ontvangen, dat zij nog slechter te zien zijn dan 
thans. 

Nu kan men, door de schilderij onder een grooten 
hoek met den wand te plaatsen, dit licht wel ver
sterken, zooals een constructie aan zou toonen. Maar 
hoe grooter die hoek wordt, hoe hinderlijker de re
flectie ook tevens zal worden. 

Dit alles zijn feiten, waaraan de knapste schilder 
der wereld niets veranderen kan. Ben gelijkmatig 
verlichte wand is iu een gebouw niet te maken. Neemt 
in zijlichtvertrekken, de helderheid naar achteren toe-
af. in bovenlichtzalen vermindert zij van boven naar 
beneden, /.ijn bovenlichtzalen echter goed geconstru
eerd , dan kan men zorgen. dat het sterkste licht 
daar valt, waar het de meeste diensten doet, en dat 
dus althans een horizontale strook van een groote 
schilderij er door beschenen wordt. I >aarenboven is 
de intensiteit van het licht eener goede bovenlicht-
zaal driemaal grooter dan die van het beste zijlicht
kabinet. 

Wat kunnen nu Bode of Kmile Michel hiertegen 
inbrengen, hoe ervaren Renibrandt-kenners zij overigens 
wezen mogen? De meeste schilderijen van den Leid-
schen meester hebben geen groote afmetingen. Daarom 
kunnen zij, in zijlichtkabinetten, op de goede plaats 
gehangen, uitnemend voldoen. Doch met een zoo 
groote schilderij als de Nachtwacht, is met zijlicht 
niets goeds te bereiken. Maar zij is toch bij zijlicht 
geschilderd en oorspronkelijk op den Doelen bij zij
licht tentoongesteld geweest! Dit is alles waar. Men 
weet er echter niets van, hoe Rembrandt's werkplaats 
was ingericht en wat het in de l"e eeuw exposecren 
van schilderijen betreft, mag aangenomen worden, 
dat toen geheel andere eischen gesteld werden dan 
tegenwoordig. Toen hechtte men blijkbaar niet veel 
aan het „sterk licht", dat Rembrandt zelf voor zijn 
schilderijen wenschte. .Men beschouwde schilderijen 
eenigszins als meubelen en plaatste ze, waar de meeste 
ruimte was. 

Nu echter is liet mogelijk het sterkste licht te 
verkrijgen, dat op een helderen dag in een gebouw 
kan vallen, en wel door een naar de regelen der kunst 
ingerichte bovenlichtzaal. waar noordelijk cn zuidelijk 
licht beide toegang hebbenen waar het zenithlicht van 
den vloer wordt gehouden. Wordt de schilderij dan 
tegen den noordelijken wand eener zaal als deze 
gehangen. dan heeft zij alle licht dat mogelijk is. 

Het is ons wel bekend, dat het Rijksmuseum der
gelijke zalen niet bezit. Maar bij gebrek aan brood 
eet men korstjes van pasteien. Kn nu zijn de vier 

lange zalen aan de noord- en ••. zuidzijde zeker veel 
beter van licht dan de zaal, waar thans de Nachtwacht 
hangt. Het Jodenbruidje, de Staalmeesters hebben 
daar een tamelijk goede plaats. Waarom zou men 
nu ook de Nachtwacht, bij wijze van proef, daar niet 
eens heen vervoeren? Omdat de deuro|>cningen niet 
groot genoeg zijn misschien, zooals indertijd door de-
couranten beweerd wertl! Dit is echter geen excuus 
meer, sinds in ons blad (blz. 3 8 7 van l 8 y 4 ) wertl 
aangetoond, hoe hierin met geringe kosten verbe
tering te brengen ware. 

Maar als men, zooals de heer Veth schrijft, meer 
„aan zijn gebouw en aan zijn gelijkhebberij hecht, 
dan aan wat Rembrandt toekomt", is er geen hoop 
op genezing der kwaal. En dat de heeren Cuypers 
en De Stuers geen duim zullen wijken, daarvan zijn 
wij zeker. Niet de inhoud van het Museum, maar 
het gebouw als monument van redegevende bouwkunst 
is het, waarvoor zij wat voelen. 

Zij kunnen het niet velen, dat al hun „redegeven" 
nu als van nul en geener waarde wordt geacht, omdat 
het gebouw voor zijn bestemming ongeschikt blijkt. 
Wat Israels en Veth „een Duitsch kijkstuk-effect" 
durven noemen, is de hoofdidee van het geheele ge
bouw. Rembrandt op een altaar aan het einde van 
een tempelzaal waar blijft dit alles, als de 
Nachtwacht van zijn plaats moest? De Stuers en 
Cuypers voelen zich sterker, sinds het hun gelukt is, 
door hun Museum-scholen een kring van jongeren te 
vormen, die urbi et orbi de voortreffelijkheid van het 
monument prijzen en die reeds mannen als Heilage 
en anderen wist mede te sleepen. 

Zelfs de heer Veth meent zijn buiging tegen den 
heer De Stuers te moeten maken „en te erkennen, 
het vele goede dat van het bureau van den referen
daris is uitgegaan", alvorens hij hem te lijf gaat. Ja 
zelfs draait hij eenigszins als de kat om de heete 
brij waar hij schrijft: „Wij zouden ons bij eenige 
tirannie wel willen nederleggen, indien zij ons ten 

, minste een afdoening van zaken wist te brengen, die 
i door het treuzelige gemeen overleg maar al te vaak 
I wordt tegengehouden. Maar wij vragen ons toch ook 
j af. waar ten slotte de eigendunkelijkheid van het 
I bureau van den heer De Stuers toe dient, wanneer 
j de Minister tegen alle deskundige oppositie in. weigert 

den knoop door te hakken en tien sleurgang blijvende 
; volgen , in deze dingen al weer laat voortknutselen , 

dat men er wee van wordt." 
Wat is hiervan de zin ? Meent de heer Veth in 

ernst, dat van den heer De Stuers iets te verkrijgen 
is? Of is hij zoo naïef om te verwachten, dat de 
Minister, die thans met de kieswet zijn handen vol 

I heeft, den knoop zal gaan doorhakken ? De eigendun-
I kelijkheid van het bureau van den heer De Stuers 
I dient nergens anders voor, dan om aan de middel-
j eeuwsche, als redegevend par excellence betitelde kunst-
ï richting van Viollet-le-Duc de zege te verschaffen, 
j en daarmede is men reeds een heel eind gevorderd. 

Reeds loopen er achter de zegekar velen, die men 
I daar niet zoeken zou. 

En ad majotem gloria/u van Viollet-le-Duc en de 
I middeleeuwen zal „de regeering halsstarrig blijven 
j weigeren om te doen wat aangewezen is", zal „het 

mysterieuze kunstwerk daar nog jaren staan als een 
uittarting aan vreemdeling en landgenoot", zal dit 
„grandiooze raadsel van Hollandsche voornaamheid, 
dit wonder van 1 lollandsch eigen-leven daar jaar in 
jaar uit opgesteld blijven als een kurieus kadaver 
onder koud kelderlicht." 

i i / i 

S r E C U L A T I E B O U W . 

'„Welke is de invloeit van den sfieeulaticboirw in onze 
groote steden op de Iwiwknnst, op dc bouwvakken en 
op dc wei Meden.'" 

Deze vraag komt voor onder de punten van be
schrijving voor de 45ste vergadering der „Vereeni 
ging t. b. van Fabriekt»- en Handwerksnijverheid", en 
bij de afdeeling Amsterdam van die vereeniging is 
bereids een rap]K>rt over die vraag ingekomen, een 
rapport. waarover de dagbladen een en ander medc-
deelen en dat uitblinkt tloor een heel povere conclusie. 

Wie in zijn leven een of meermalen gecommitteerd 
was, om over gewichtige vragen, als deze, rapport 
uit te brengen - en vele lezers hebben deze eer zeker 
herhaaldelijk genoten, sedert het vragen-en-antwoor-
denspel der Maatschappij tot Bevordering der Houw
kunst aan het bouwkunstleven in Nederland een onge
kende vlucht heeft gegeven, zoodat de bouwkundigen 
nagenoeg onafgebroken lid zijn van éen of van meer
dere commissies - - ; wie, zeg ik, deze eer eenmaal genoten 
heeft, zal weten, dat zulk een baantje geen sinecure 
is, maar het tegendeel. 

Hoeveel diepzinnige, vernuftige en oorspronkelijke 
denkbeelden worden er niet in de vergaderingen van 
zulke commissiën ontwikkeld, hoeveel arbeid en zorg 
wordt er niet besteed aan het grondig onderzoek van 
feiten, het verzamelen van gegevens, het opsporen 
van bronnen, het naspeuren van eiken draad, elk draadje, 
dat tot tie oplossing van het opgegeven raadseltje zou 
kunnen voeren. 

Kn hoe prachtig zijn dan ook meestal de uitkomsten. 
Het is niet te veel gezegd te beweren, dat wij op die-
wijze de bouwkunst langzaam maar zeker zullen op
voeren tot een hoogte, die alle )>erioden van vroeger 
in glans overtreft en dat het, in afwachting daarvan, 
inmiddels een lust is, het werken en zwoegen en 
ploeteren van al die commissiën aan te zien, laat staan 
eraan mee te « e r k e n . 

Maar toch komt het mij voor, dat de 
Commissie van Fabrieks-en Handwerksnijverheid, bij 
het bestudeeren van dc questie van den speculatiebouw, 
wel wat heel erg aan de buitenste oppervlakte van 
dat vraagstuk is gebleven. 

Nu geeft de vraag zelf daartoe misschien wel eenige 
aanleiding. maar wanneer men haar goed leest is de 
bedoeling der stellers toch duidelijk. Zij willen alleen 
maar weten , welke de invloed van den speculatiebouw 
is op de bouwkunst, de bouwvakken (ambachten 1 en 
de werklieden. 

Meer wordt niet verlangd, naar oorzaken van het ver
schijnsel . naar middelen, om den invloed in questie 
tegen te gaan wordt niet gevraagd. Men wil — en dit 
is nog niet zulk een onpractische of onverstandige 
opvatting blijkbaar beginnen de zaak in haar ge
volgen , in hare uiterlijke verschijnselen te onderzoeken. 
men wil den omvang van die gevolgen meten, daarvan 
een overzicht, daarin een inzicht erlangen , men wil in 
een woord weten, waar het met tien speculatiebouw 
heengaat: waarschijnlijk om daarna te overwegen of et-
iets gedaan moet worden, om hem in zijn vaart te 
stuiten en hoe men dit zal kunnen aanleggen. 

Wanneer men zich dus strikt aan dc vraag zelf 
houdt, dan blijkt al dadelijk, dat eene eenvoudige, 
categorische beantwoording reeds heel wat onderzoek 
en studie zal vereischen, vrij wat meer, dan er blijkt 
uit hetgeen omtrent het rapport der Amsterdamsche 
commissie wordt medegedeeld. Zien wij nu , hoe in dat 
rapport met de vraag wordt omgesprongen, dan trekt 
het eerst de aandacht, dat de commissie begint met 

aan te nemen, dat met speculatiebouw hier ongetwij
feld alleen revolutiebouw is bedoeld. 

Uit de vraag evenwel blijkt niet, dat de stellers nu 
juist deze bekrompen opvatting huldigen. 

Veeleer komt het mij voor. dat zij wel eens den 
speculatiebouw in zijn gehcelen omvang kunnen be
doelen. 

Die slechte sooit van speculatiebouw, zoo verkondigt 
de Commissie verder, is afkeurenswaardig in alle 
opzichten. 

Bravo! dat is mooi gezegd; maar tot toelichting 
van deze veelzeggende woorden worden alleen eenige al
gemeen bekende feiten aangevoerd en wordt den bouwers 
vooral verweten, dat zij geen gevoel v< >or vorm en 
kleur hebben, iets wat wij ook allen weten, en dan, 
waarschijnlijk duizelig van de beschouwing van zooveel 
wanstaltigheid en wankleur, geraken de heeren uit 
het goede spoor, verlokt door het in de bestaande 
orde van zaken tamelijk wel onbruikbaar gebleken 
denkbeeld van controle en beoordeeling van bouw
plannen door de Gemeentebesturen, ook ten opzichte 
van vorm en kleur, en wordt nogmaals losgebrand 
met de woorden: 

Weidt met gestrengheid aan dc noodzakelijke eischen 
vast gehouden, dan zal iccds daardooi den revolutie-
bouwer een „halt" op zijn :oa: geplaatst si/n. 

Nogmaals , bravo! 
En nu eindelijk , na deze indrukwekkende openings-

kanonnade, volgt er iets over den invloed, waarvan 
in de vraag sprake is. 

E r wordt verteld van haastig. goedkoop en slecht 
werk; van werklieden, die hun ambacht verleeren, 
de „alte Geschichte, ewig neu", of op zijn Hol-
landsch gezegd. de oude kliek. die telkens wordt 
opgewarmd. wanneer de revolutiebouw aan de bit
tertafel ter sprake komt. 1 >e timmerfabrieken krijgen 
tlaarbij een veeg uit de pan, die zij niet ver
dienen . doch zooals zij er meermalen ontvangen, maar 
die men niet verwachten zou van vakmannen. En tot 
slot wordt, waarschijnlijk om een weinig met de mode 
mee te gaan, en toch ook met een argument uit den 
laatsten tijd voor den dag te komen, gewezen op het 
gevaar, waaraan de werkman bij den revolutiebouw, 
meer tlan elders . is blootgesteld. doch dit zal, zegt 
het rapport, slechts duren, zoolang het Staatstoezicht 
op den arbeid nog niet die volkomenheid heeft bereikt, 
waartoe het weldra zal kunnen woiden opgevoetd. 

Dit beteekent dus niet veel, die gevaarquestie 
weegt niet zwaar en zal spoedig uit tien weg geruimd 
zijn. De bekende volkomenheid onzer staatsinstellingen 
waarborgt ons dit ten volle en spoedig zullen we er 
met de meeste gerustheid op kunnen vertrouwen, dat 
de werkman, hij moge dan zijn vak verleeren, bij 
den revolutiebouw ten minste niet meer zijn hachje 
zal inschieten. 

Dit heerlijk vooruitzicht zou mij bijna de kluts doen. 
kwijtraken, evenals dit met de commissie het geval 
schijnt te zijn, want nadat zij al deze wetenswaardig
heden over den invloed van den speculatiebouw heeft 
medegedeeld, kan zij. wellicht ten blijke dat de 
beantwoording der veelomvattende vraag voor haar 
slechts kinderwerk was, niet nalaten nog aan haat-
rapport toe te voegen: 

de voorgelegde viaag zou allicht uitgebreid kunnen 
worden als volgt: kan die nadeelige invloed, indien 
hij is aangewezen, wot den tegengegaan.' 

Kn daarmede heeft zij er zich zoodanig ingewerkt 
en schaakmat gezet. dat zij dadelijk moet erkennen, 
daarvoor geen raad te weten en, om nu toch wat te 
zeggen, worden de geldschieters persoonlijk en met 
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hen cle hypotheekbanken, die de bouwers aan geld 
helpen, onderhanden genomen en klakkeloos uitge
maakt voor de medeplichtigen, voor den steun der 
booze knoeiers, waartegenover elke maatregel mach
teloos blijkt. 

En met deze onbeholpen conclusie, met dit Jantje 
van Leiden, maakt een commissie, waarin minstens 
drie bouwkundigen en twee meesters in de rechten 
gezeten zijn, zich af van het hoogst belangrijk 
vraagstuk van den speculatiebouw, zonder dat er 
iets van blijkt, dat ook maar een der leden op 
het denkbeeld is gekomen, dat dit vraagstuk een 
sociaal vraagstuk is, meer nog dan een technisch, 
en als alle sociale vraagstukken een economischen en 
een moreelen kant heeft. 

Het is te hopen, dat de vergadering der Vereeniging 
t. b. van Fabrieks- en 1 landwerksnijverheid tijd zal 
vinden , om wat dieper in den aard der zaak door te 
dringen en zich niet zal nederleggen bij dit rapport 
van de Amsterdamsche afdeeling of bij een even 
weinig zeggende motie. 

Zij zal dan zeker spoedig tot het inzicht komen, 
dat de vraag niet kan worden beantwoord zonder 
daartoe de sociale wetenschap te hulp te roepen, maar 
dat dit ook dan nog lang geen eenvoudige zaak is. 

Een Engelsche architect heeft onlangs getracht den 
speculatiebouw als sociaal verschijnsel te verklaren 
In zijne beschouwingen was veel waars, maar ook veel 
onwaars. 

Een ding viel daarbij op tc -merken. Hij begon 
namelijk met van zijn hoog voetstuk van architect at 
te stappen en zich te stellen op het standpunt van den 
gewonen burgerman. 

Dit had zijn goede zijde en ofschoon velen de 
conclusion, waartoe hij op die wijze kwam, zeker 
niet onvoorwaardelijk zouden willen onderschrijven, 
die conclusion gaven meer te denken en vrij wat 
meer dan de boven besprokene. Zij zouden in dit 
geval een beter uitgangspunt voor de behandeling 
der zaak zijn geweest dan de groote woorden, dat 
die slechte speculatiebouw afkeuienswaaidig is iu alk 
opzichten. 

Als dit werkelijk zoo is, waartoe dan nog lang 
geredeneerd over maatregelen en middelen ter beteu
geling en bestrijding van het kwaad, waarom clan 
niet dadelijk met den meesten aandrang de eisch 
gesteld, dat het in alle opzichten afkeurenswaar
dige eenvoudig van hocgerhand worde verboden bij 
een wet, die strenge straffen op overtreding stelt en 
ons van den revolutiebouw verlost door de bouwers 
met hun booze geldschieters en directeuren van hy
potheekbanken in een mooie nieuwe gevangenis veilig 
achter slot en grendel op te bergen. 

LUCTOR. 

toongesteld geweest cn later gedeeltelijk in repro
ductie werd uitgegeven, kunnen worden gesteld. Vooral 
de groote teekening der „Hal l" , in blauwgrijze en 
geelbruine tinten aangewasschen, zou Viollet-le-Duc 
wel waardig zijn. Alleen zou deze zich niet van de 
isometrische perspectief bediend hebben, omdat die, 
wat op een afstand ligt, grooter doet schijnen dan 
wat zich naderbij bevindt. De groote I'ransche tee
kenaar was te zeer een man van smaak, dan dat hij 
van een methode, zoo met de werkelijkheid in strijd, 
zou hebben gebruik gemaakt. 

Maar hoe fraaier ons de „restauratie" van den Haar-
bouwval wordt voorgedragen, hoe meer wij het be- 1 

treuren dat zooveel geld en geesteskracht aan een zoo 
wanhopig werk is besteed, om in de 19c eeuw, de 
15e te doen herleven. Nu zullen wij na een korten 
tijd ook ons l'ierrefonds hebben, ja meer dan dat, 
want terwijl Viollet-le-Duc zijn werk half-af in den 
steek moest laten, zullen de heeren Cuypers alles in den 
stijl kunnen voleinden, tot de nachttafeltjes toe, waar
voor reeds 15e-eeuwsche modellen gevonden schijnen. 

De oude heeren Van Zuylen zullen zich omdraaien 
in hunne graven als zij te weten komen, tot welk 
een zinledige mommerij hun nazaat het verguldsel, 
dat hij voor hun blazoen wist te verkrijgen, gebruikt. 

U I T A M S T E R D A M . 
In den winkel van Sinkel, waar, volgens een liedje 

uit mijn jeugd, „alles te koop" zou zijn, als „potjes 
pomade, fleschjes orgeade, drop om te snoepen, 
pillen om te enz." zijn nu bouwkundige teekeningen 
uitgestald. Dat zij te koop zijn, geloof ik niet; waren 
zij voor een prijsje te krijgen, ik wilde ze gaarne 
hebben. 

De teekeningen, die heel wat bekijks lokken, zijn 
ontwerpen voor de restauratie van het huis Haer-
zuylen. Als naam van den teekenaar staat Van 
de Pavert vermeld; het is zeker geen geringen lof 
voor dezen kunstenaar, indien ik zeg dat zijn teeke
ningen op één lijn met de beste van Viollet-le-Duc's 
Oeuvre dessiné, zooals dit indertijd te Parijs is ten-

H E T M A U R I T S H U T S T E ' . s - G R A V E N H A G E 
E N H E T H U I S V A N C O N S T A N T I J N H U Y G E N S 

T E V O O R B U R G . 
Onder het opschrift „Jacob van Campen" komt in 

het vorig nummer van 13 Juni jl . van dit weekblad 
een opstel voor, waarin uit Theod. Schreveli Har-
Icmias of Eerste Stichting der Stad Haarlem enz., den 
vermeerderden druk van 1754, eenige bijzonderheden 
omtrent bovengenoemden bouwmeester worden mede
gedeeld en daarbij de volgende zinsneden (uit blz. 498) 
worden aangehaald: 

„Ook heeft hy dat overheerlyk Gebouw gesticht in 
's Gravenhaage, genaamt het Huis van Prins Maurits, 
zo ongelukkig eens afgebrand, uit wiens assche wel 
een jonge Eenix, doch min schoon als den oude, is 
herbooren". 

„ N o c h is dien beroemden Jacob van Kampen den 
Bouwmeester van het Huis van den Heer van Zui-
lichem te Voorburg naby 's Gravenhaage". 

De schrijver in De Opmerker doet later hierop 
volgen: „Over het „overheerlyk gebouw in 's-Graven
hage" kan niet geoordeeld worden, nu het niet meer 
bestaat" en voorts: „ V a n het huis van den heer van 
Zuilichem weten wij geen nadere bijzonderheden, doch 
het staat vast dat Van Campen dit heeft geordonneerd". 

Ik veroorloof mij omtrent het een en ander hier 
eenige opmerkingen te doen volgen. 

Dat het gebouw van Prins Johan Maurits van 
Nassau niet meer zou bestaan is, op zijn zachtst ge
nomen , eene zonderlinge bewering. Bij den brand in 
1704 brandde het gebouw inwendig geheel uit, maar 
de hechte muren bleven staan en werden bij den 
herbouw behouden. 

Maar wat het oorspronkelijk gebouw betreft, daar
van bestaan zeer betrouwbare afbeeldingen. De bouw 
heeft zeer langen tijd geduurd. In 1633 aange
vangen was die in 1644 nog slechts in hoofdzaak 
voltooid. Dat Van Campen het gebouw heeft gesticht 
kan zoo gaaf niet worden beweerd. Heeft hij wellicht 
het ontwerp geleverd en op den bouw grooten in
vloed gehad, ongetwijfeld was de Haarlemmer Pieter 
Post in hoofdzaak met den bouw belast; in de ver
zameling, in 1715 te Leiden, bij Pieter van der A a , 
uitgegeven, en getiteld: Les ouvrai;es d'architecture 
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onlonnez par Pierre Post, Architccte de /.curs Altesses 
les Princes d'Orange etc. komt in de eerste plaats eene 
beschrijving van het Mauritshuis voor, met zes platen, 
waaronder drie, die den voorgevel, den zijgevel en 
den achtergevel voorstellen, en dc andere verschillende 
details bevatten (*). 

Men kan zich dus van het oorspronkelijke gebouw 
een zeer goede voorstelling maken. E n dat Post, zoo 
niet de eenige, dan toch zeker de voornaamste bouw
meester is geweest, is bovendien met eenigen grond 
af te leiden uit een handschrift, berustende op de 
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, thans ge
nummerd no. Y , 106, en getiteld: Huys van S. Ex" 
Gracf Jan Maurits van Xassau. Byden sclven ge-
bouwt in ' s-Grave nhaghe ten Oosten het Hof van 
Holland. Aldus Getccckcnt ende met sijne voornaemste 
Ltdett uijtgebeeldt door P. Post Architect vandc door-
luehtighe Pi ineen van Oranje etc. 1652, fol. Dit hand
schrift bevat eene verzameling van 37 gekleurde teeke
ningen , meerendeels van de handteckening van P. 
Post voorzien, waaronder de drie boven vermelde 
gevels en een aantal doorsneden en details 

En wat nu het huis van Constantijn Huygens tc Voor
burg betreft, terwijl de door hem met zooveel voorliefde 
op het Plein te 's-Gravenhage gestichte woning heeft 
moeten plaats maken voor het gebouw van het Departe
ment van Justitie, bestaat zijne buitenplaats, die hij heeft 
aangelegd om het hofleven te ontwijken, waarom hij 
haar den naam van „ H o f w y c k " gaf, nog heden ten 
dage, al is zij van vorigen luister beroofd Als men 
de zoogenaamde trekvaart tusschen de Hoornbrug en 
den Leidschen Dam of den daarnaast gelegen weg pas
seert , zal men een wit, vierkant, in het water staand 
gebouw ontwaren, dat, zooals het daar zich voor
doet, nog in hoofdzaak volkomen overeenkomt met 
de afbeelding, daarvan eenmaal door Huygens zelf 
gegeven bij zijn uitvoerig gedicht, getiteld: „Hofwyck" , 
uitmakende het achtste boek in den eersten druk 
('s Gravenhage, 1658) en het zesde boek in den 
tweeden druk (Amsterdam, 1672) van zijn bekende 
verzameling gedichten Korenbloemen. Nederlandsche 
gedichten. Daarbij is eene plaat gevoegd, waarop, 
nevens plattegronden en details, eene perspectivische 
afbeelding van het gebouw voorkomt. 

Wat den bouwmeester van dit gebouw betreft, men 
schijnt niet verder te kunnen gaan dan aan te nemen, 
dat bij cle stichting Jacob van Campen en Pieter Post 
de raadslieden van Huygens zijn geweest. 

Voor wie er belang in stelt van deze stichtingen 
iets meer en met juistheid te weten, verwijs ik naar de 
uitvoerige en uitstekende mededeelingen daaromtrent, 
voorkomende in het eerste deel van de Historische 
Studiën, door Mr. D . Veegens, uitgegeven door Mr. J . D. 
Veegens ('s-Gravenhage 1884), waarin men aantreft: 

1°. Het Mauritshuis en liet huis van Huygens (te 
weten op het Plein te 's-Gravenhage); 

2°. Eene wandeling naar Hofwiick. 

's-Gravenhage, 16 Juni 1896. J . TIDEMAN. 

Het was ons niet bekend dat het Mauritshuis na 
den brand zijn ouden vorm herkreeg en dat het huis 
van Huygens te Voorburg nog bestaat. 

Den heer Tideman dank voor de mededeeling. 
Red 

(*) Dc overige in dat werk afgebeelde gebouwen zijn: De Oranje
zaal of het Huis ten Bosch, Swanenburg tusschen Amsterdam cn 
Haarlem, het huis Ryxdorp bij Wassenaar, bet stadhuis te Maastricht, 
de stedelijke waag tc Gouda, het huis Vredenburg in de Deemster cn 
voorts bevat het zijn werk over de scboor.steenen. 

J A C O B V A N C A M P E N . 
Naar aanleiding van het artikel over Jacob van 

Campen, in het voorgaande nommer opgenomen, 
werd van geachte zijde de volgende mededeeling 
ontvangen: 

„ H e t geheele bericht uit Theod. Schrevelius Harle-
mias van het jaar 1750 omtrent Jacob van Campen 
is woordelijk ontleend uit Jacob Campo Weyerman's 
werk over de Nederlandsche kunstschilders. Dit boek 
is op zijn beurt wederom een plagiaat van Houbraken's 
„Groote Schouburgh der Nedcrlantsche Kunstschilders 
en Kunstschilderessen," opgesierd door tal van anek
doten van meest zeer twijfelachtig gehalte. Tot deze 
anecdotes behoort de eerste helft van uw citaat, ter
wijl dc tweede helft uit Houbraken ontleend is. 

„ D e questie of de Haarlemsche Jacob van Campen 
dezelfde is als de bouwmeester van het Amsterdamsche 
stadhuis is het laatst behandeld in Dr. C. Hofstede 
de Groot's Cjuellenstudien zur Hollandischen Kunst-
geschichte, blz. 442 en 443. Deze schrijver komt tot 
het resultaat, dat het wel nog onzeker maar toch zeer 
waarschijnlijk is, dat er twee Van Campens geweest 
zijn, daar de beroemde omstreeks 159C werd ge
boren en zijn naamgenoot reeds in 1608 als mede
bouwmeester van het Oude-mannenhuis te Haarlem 
voorkomt. Ook zijn er twee sterfdatums 13 September 
1657 voor den beroemden en 4 Maart 1658 voorden 
Haarlemschen v. Campen overgeleverd. Dit laatste is 
evenwel alleen bekend uit een thans onvindbaar ge
dichtje : Haarlems Doodt-Basuin , uitgeblasen op de 
Tombe van den Heer Jacob van Kampen, hetwelk 
door Houbraken als bron wordt geciteerd. 

„ V r e e m d blijft het evenwel, dat Schrevelius reeds 
in zijn eerste uitgave van (1647/48) zijn tijd-en stad
genoot d e n beroemden meester, den architekt van den 
Prins van Oranje enz. noemt, daar dit natuurlijk alleen 
op den heer Van Randenbroek kan slaan. 

„Nadere bijzonderheden omtrent het huis van den 
heer Van Zuylichem te Voorburg zijn in de bekende 
werken over Constantijn Huygens te vinden. Het 
gebouw bestaat nog. Wie van Den Haag naar Gouda 
reist en bij Voorburg rechts uit den trein kijkt, ziet 
het aan de Vliet liggen. De aanstaanden Huygens-
tentoonstelh'ng zal vermoedelijk ook omtrent dit ge
bouw wel een cn ander bevatten. 

„Schilderijen van Jacob van Campen vindt men o. a. 
nog in het Stadhuis te Amersfoort. Zij ademen een 
onverkwikkelijken academischen geest en vertoonen 
sterken invloed van Rubens' school. Zij doen niet be
treuren, dat er niet meer gewrochten van zijn penscel 
zijn overgebleven." 

Naar onze meening blijft het bedenkelijk als bewijs 
voor het bestaan van twee schilders Van Campen aan 
te voeren, dat „de beroemde omstreeks 1596 werd 
geboren, terwijl zijn naamgenoot reeds in 1608 als 
mede-bouwmeester van het < )ude-mannenhuis te Haar
lem voorkomt". 

Uit dit feit toch zouden wij niets anders durven 
afleiden dan dat er, in 1608, te Haarlem een heer Van 
Campen leefde, die aan Lieven de Key werd toege
voegd om toezicht op het bouwen van het Oude
mannenhuis te houden. Want dat deze Van Campen 
den voornaam Jacob droeg, blijkt uit Schrevelius niet; 
dat deze heer Van Campen ook schilder geweest zou 
zijn, is almede niet te vinden. 

Overigens is, zooals wij reeds vroeger zeiden, en 
door den schrijver wordt toegegeven, Schrevelius zeer 
positief in wat hij van Jacob van Campen en dat bij 
zijn leven, vermeldt. 
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Wij zouden dus als vaststaande willen zien beschouwd, 
dat er wel twee Van Campens geweest zijn, doch 
oji andere wijze dan thans aangenomen wordt. 

De eerste zou dan zijn de heer Van Campen, in 
160S met toezicht op den bouw van het Oudc-man-
neiihuis belast, wellicht in het bezit van eenige tech
nische kennis, maar zeker geen schilder. 

De tweede zou dan Jacob van Campen wezen, 
schilder, architect, mathematicus, kortom geheel zooals 
de onweersprekelijke getuigenissen zijner tijdgenooten 
hem ons beschrijven. 

Er blijft dan over de datum van overlijden uit het 
thans onvindbaar boekje, waarop Houbraken in zijn 
opgave steunt. ] )och het halfjaar verschil, waarvan 
hier sprake is, schijnt ons niet veel gewicht in de 
schaal te leggen. Immers de opgaven van Houbraken 
verdienen geen onbepaald vertrouwen, en nu het 
boekje, waaruit hij geput heeft, niet meer is te vinden, 
kan, wat hij hier meldt, niet meer gecontroleerd 
worden. 

De inzender der mededeeling zou den dank van 
alle belangstellenden in onze oude kunst verwerven, 
indien hij zijn aandacht eens aan de geschiedenis van 
Jacob van Campen wilde wijden. 

D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S Q U E S T I E . 
Mug men de dagbladberichten gelooven. dan i-s 

het technisch blad. dat het bericht de wereld inzond 
omtrent de Amsterdamsche beursquestie niet goed 
ingelicht geweest. De tegenspraak is echter zoo vaag 
en onbestemd, dat er genoeg lezers zullen geweest 
zijn, die daarin een bevestiging van het eerste bericht 
hebben gezien. 

Nu staat er in het Nieuws van den Dag het volgende : 
..Men zal zich herinneren dat de Gemeenteraad in 

het begin van 1S94 uit zijn midden een commissie 
benoemde om te onderzoeken hoe de instaande beurs 
zou kunnen verbetetd woiden, tot leden van welke 
commissie werden aangewezen de hh. Serrurier (toen
maals Wethouder van I'. W.), Van Eeghen, Van 
Nierop, Hugo Muller en Korthals Altes. Men her
innert zich ook dat deze commissie omstreeks Mei 
van het vorige jaar met haar arbeid gereed was en 
dat zij een verbetering voorsloeg, welke op een uit
gaaf van 5 ton zou te staan komen. Voorts was nog 
bekend dat de handel, bij monde van de Kamer 
van Koophandel, zich onder protest bij het voorstel 
had nedergelegd. en dat vooral van die zijde gewezen 
werd op de noodig geachte enorme uitgaaf, waarvoor 
't betrekkelijkcrwijze bijna mogelijk was een nieuwe 
beurs te stichten. Sedert hoorde men niets meer van 
de zaak. Thans schijnt 't echter, dat de Raadscom
missie (en 15. en W.) tot de overtuiging zijn gekomen, 
dat verbouwing van de bestaande beurs niet aan te 
raden is. Eenigen tijd nl. is de architect 11. P. Hei
lage N'zn. door /•'. en II'. als adviseerend lid aan 
de commissie toegevoegd en het resultaat der gevoerde 
besprekingen is geweest, dat den heer Berlage is 
opgedragen een ontwerp te maken vooi een nieuwe 
beurs op de oude ptijsviaagplaats, (dus op het Damrak 
tegen het water aan) met aan de Damrakzijde een 
straat van 30, en aan de zijde van de Warmoesstraat 
eene van ongeveer 15 M . breedte. Dit ontwerp zal in 
zijn geheel eerst tegen het najaar gereed kunnen zijn. 
De schetsplannen van den plattegrond en de indeeling 
zijn echter reeds door de commissie goedgekeurd, 
t >f de Raad zich wellicht reeds ter geheime zitting 
heeft uitgesproken over het stichten van een nieuwe 
beurs, is natuurlijk onbekend. in ieder geval zal nu 
de zaak wel zulk een verloop hebben, dat het bouwen 

van een beurs op een tevens aangegeven plaats weer 
eens ter sprake zal komen". 

Zoo staat het in het Nieuws, en al mag men mis
schien hier niet met een officieus communiqué te doen 
hebben, als vaststaande mag zeker wel worden aan
genomen dat tie feiten, in het bericht genoemd, de 
waarheid vrij getrouw weergeven. 

Het bericht kan tot allerlei overwegingen aanleiding 
geven. Wie daarin niets ziet dan een voorbeeld van 
de wijze, waarop tegenwoordig, onder het radicale 
bestuur. de gemeentezaken behandeld worden, zal 
door deze overwegingen de overtuiging verkrijgen, dat 
de velen in en buiten den Raad, wien de handelingen 
van het tegenwoordig Dagelijksch Hestuur, „met 
ernstige bezorgdheid vervullen", het wel bij het rechte 
eind hebben. 

Een commissie wordt benoemd, met het bepaald 
mandaat om te onderzoeken „hoe de bestaande beurs 
zon kunnen verbeterd worden". Deze commissie brengt 
rapport uit. doch dit rapport komt niet in openbare 
behandeling. Daarna voegen niet de Raad. doch 
Burgemeester en Wethouders den heer Berlage als 
adviseerend lid aan de commissie toe, en dit lid weet 
te bewerken, dat hem een plan wordt gevraagd voor 
een beurs op een terrein, zoo algemeen afgekeurd, 
dat men meende er nooit meer van te zullen hooren! 
Zelfs het Nieuws vindt deze handelwijze zoo vreemd, 
dat het aan een ,geheimc zitting" denkt om een 
verklaring te vinden. 

Nu schijnt openbaarheid niet een van de zaken te 
zijn. die de radicale heer Treub vóór alles, waar het 
de publieke zaak geldt, noodig acht. De geheime 
zittingen zijn thans talrijker dan ooit, ja talrijker dan 
onder het oude r é g i m e , dat zoo vaak daarom veroor
deeld is. Kn welke gewichtige zaken dan. zonder dat 
iemand er iets van mag weten, bedokterd worden, 
is bij het telephoon-relletje gebleken. Men gaat zoo 
echter terug naar den regententijd. 

Toen men te Amsterdam tic betrekking van ge
meente-architect meende te kunnen opheffen, hebben 
wij reeds voorspeld, tlat men het op tien duur niet 
zonder architectonische voorlichting zou kunnen stellen. 
Die voorspelling is nu uitgekomen; men heeft geen 
vertrouwen genoeg in de tegenwoordige ingenieurs, 
om hun een vraagstuk van csthetischen aard ter 
oplossing te geven. 

Dat de keuze op den heer Rerlagc als esthetisch 
adviseur der gemeente in deze is gevallen. schijnt, 
met het oog op de groote bekwaamheden van dien 
heer, een goede keuze: het zal echter niet aan archi
tecten ontbreken, die er een hinderlijke begunstiging 
in zien. 

Zonderling echter is het, dat terwijl architecten en 
architecten-vereenigingen bij vroegere gelegenheden, 
als de beursquestie ter sprake kwam, onmiddellijk hun 
krijgsgeschreeuw aanhieven, men thans daarvan niets 
hoort. 

Want de heer G. Emmingmann, die een adres aan 
den Raad zond. waarin hij het af keurt, dat een nieuwe 
beurs zou komen op een plaats, welke vroeger daar
voor niet geschikt werd geacht, is in de architecten-
wereld te onbekend, dan dat zijn betoog demonstratief 
zou mogen worden genoemd. 

Het verzoek van dien heer (die zijn verwondering 
te kennen geeft over het bericht in de dagbladen), 
dat B. & W . zullen uitgenoodigd worden, het ontwerp 
zoo spoedig mogelijk voor het publiek tentoon te 
stellen, schijnt ons billijk. Toch gelooven wij niet, 
dat het ingewilligd zal worden. Van de zijde van het 
Dagelijksch Hestuur zal ongetwijfeld geantwoord wor

den, dat het ontwerp nog niet gereed is, maar dat 
te zijner tijd (dat zal dus, als het Nieuws goed inge
licht was, in het najaar wezen) een expositie zal plaats 
vinden. He heer Emmingmann zal dan wellicht vreezen, 
voor een fait accompli te zullen geplaatst worden, juist 1 
zooals dit ook , waar liet andere gemeentezaken gold, nog ! 
al eens plaatsvond. Kn deze vrees is niet ongerecht-
vaardigd. Doch wat eraan te doen? De geheime 
zittingen zijn nu eenmaal aan de orde van den 
dag; als de openbare behandeling van het beursplan 
begint, kan men zeker zijn, dat over het lot der 
voordracht reeds beslist is. De korte tijd tusschen 
voordracht en zitting moge dan door couranten en 
publiek gebruikt worden tot nog zooveel oppositie, 
het zal niet baten, sinds in den Raad als regel geldt, 
lat de openbare behandeling eener zaak niets anders 

mag zijn dan een echo van de geheime zitting. 

Vroeger zou men het onmogelijk geacht hebben , 
dat de beurs ooit op het Damrak zou komen. Met 
den doctrinair-liberalen Wethouder Bergstna scheen 
zijn plan ook voorgoed van de baan. Maar nu komt 
de radicale Wethouder Treub met datzelfde plan 
aandragen en ziet het is plotseling wat anders 

geworden, nu de tooverstaf der nieuwe richting het 

heeft aangeraakt. 
Tempora mutantur! Toch hebben wij nog een flauwe 

hoop, dat het gezond verstand ten slotte zal triom
feeren , en dat de Raad zal inzien, dat, nu zoowel 
als vroeger, het bouwen van een beurs op een daar-
VOOir ten eenenmale ongeschikt terrein een dwaasheid 
zou wezen en dat het nog maar beter is (als dat dan 
volstrekt moet) een ton of wat te besteden om dc 
oude beurs te verbeteren, dan een millioen of meer 
uit te geven voor een nieuwen sta-in-den-weg. 

Daarom, men hoore naar de stem van den heer 
De Kruijff: „Overijl u niet, bezin voor gij begint!" 

Naschrift. De heer Emmingmann heeft in de laatste 
raadszitting nog minder succ;s van zijn adres gehad, 
dan wij verwachtten. Want de beurs-questie is niet 
eens ter sprake gekomen, doch onder een veelbe-
teekenend zwijgen van Dagelijksch Hestuur en Kaad. 
werd het adres naar de Commissie ad hoe 
verzonden. Inmiddels werd den Wethouder van Open
bare Werken de professorale toga omgehangen; zal 
hij die van zijn schouders laten zakken, 0111 zich aan 
het voleindigen van al wat hij tijdens zijn Wethouder
schap heeft omgehaald en begonnen, te blijven wijden , 
of zal hij zich troosten met de gedachte, dat groote 
zaken niet volbracht behoeven te worden, doch dat 
het voldoende is ze gewild te hebben? 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
.... I.1....H f,.. H r 1)111 n u n u o . , . 

AMSTERDAM, Het gedenkteekeu voor den gemeeiite-archï-
vaiis, Mr. N. de Koever, die in 1898OMTWWachtfenopjeugdigfta 
leeftijd mui zijn nuttigen werkkring werd onttrokken, in in tiet 
tegenwoordige archiefgebouw, de voormalige St.-Anthonieswaat; 
op de Xieiiwniarkt, gepluatst. 

De uitvoering werd, onder toelicht van de Commissie, opge
dragen aan den lieer Hart van Hove. Het i * eeu relief portret, 
in bronze ttntii|ue uitgevoerd; de kop in ongeveer levengroot, iu 
profiel genomen eu naar link* ziende. 

Het liron/en relief, dut een zacht-groeiie tint heeft, is vant-
gehecht op een roodmarmeren plaat van 1 uister hoogte en 
U.ió M. breedte. .Met «ronden kapitalen staat in het rootl marmer, 
Iroven het portet: 

Keu hoofd vau «taal 
O n hart van -oud. 

Ouder het portret htuun de jaartallen JS5Ü— IMÜJÏ en «laar-
onder weer 

aan 
Mr. .\ieohmn de Koever, 
Archivaris van Amsterdam 
/gu vrienden en vereerden*. 

Bjj de overdracht van het gedenkteeken aan liet Gemeente-

bestuur wertr het woord gevoerd door deu Ore-voorzitter der 
commissie Mr. ü. vau Tïenhoven. Mr. J . N. van ll-ill antwoordde 
air- waarnemend burgemeester eu de archivaris Mr. Veder dankte 
voor de eer aau.de usgndachteui* van zyn zwager bewezen, en 
«prak teven* iu naam der beambten vuu bet archief. 

He (ieineeiiteraad benoemde deze week met bijna algemeene 
«temmen tot buitengewoon boogleeruar in de esthetiek eu kunst
geschiedenis, op eeu jaurwedde van t HXHI, Jhr Dr. .1, Siv hoog
leeraar aun de Kijkt* Academie van Beeldende Kunsten, en tnt 
gewoon hoogleeraar in de staathuishoudkunde en de statistiek aan 
de X'diversiteit, buiten de voordracht om, den wethouder \1 -
Treub. met I s stemmen 

He instructie voor deu directeur, hoofd vuu deu tecbnUchen 
dienst der publieke werken, werd ook iu deze zitting TMtgesteld. 

I iKitiiT. De i't't • eniging ran de Xd. vakopleiding voat Hand
werkslieden in Nederland hield haar eerste ulg. vergadering, onder 
leiding vau den heer II. .1. He Groot, van Alkmaar. 

Nit bet lezen van de notulen van de oprichtingsvergadering 
deelde de voorzitter mede, dat bet uautat toegetreden leden thans 
bedraagt 142, eu het aantal donateurs, die f 5 per jaar betalen, 
neht.. Op de iu de opriebtersvergudering vastgestelde statuten is 
reeds de Kou. goedkeuring aangevraagd. 

De Voorzitter bespreekt in verbitud met liet vaststellen vuu bet 
huishoudelijk reglement nogmaals het doel der Vereeniging. eu in 
het bgzouder de wijze, waarop /ij dit doel /ul trachten te bereiken, 
door het houden van vergaderingen, tt-ntoonHtelHngeu eu wed
strijden, het uitgeven vun geschriften, bet geven vau hulp of raad 
met Intrekking tot vakopleiding, het uitoefeningen van het recht 
van petitie, en het behartigen vun de stoffelijke eu zedelijke 
behingen van beu, die zich met bet geven vau vakopleiding 
belasten. 

Jaarlijks, zullen twee ulg. vergaderingen worden gehouden, 
wuarvan tie eerste op den 'iu Zaterdug in de maand Juui iu eeu 
nader aan te wyzen phuits. en do 2e tn de Kerstvncnntic te I trecht 

Tot bestuursleden werden gekozen de heeren \V. De Visser, 
directeur vuu een burgeravondschool te Deventer; I'. D. van de 
Kilt, leeraar aan ecu avondteekeiiMchool te Kotterdam ;<'. /ander, 
leeruar aau een avondniuhuchtsschool te Arnhem ; H J . De («root. 
directeur van een ambachtsschool te Alkmanr; i< VV. Koot K/n . 
leeruar aau een ambachtsschool te Amsterdam ; .Mr. l i . Suiecu.ro 
te Hoogeveeo, II. Van den Hun te Haarlem (deze beiden statu 
buiten het onderwijst; <i. A. SeUoIten, leeruar uuu de burger
avondschool te 'l'iel eu K. Jelsmu. directeur vuu een ambachts
school te Amsterdam voor 'leze twee wan dc keuze vrij'. Tot 
voorzitter werd benoemd de beer II. A. De 'rroot. 

Dl l i i . Voor hot examen H (geheel) en I! (tweede gedeelte! aan 
de polytechnische school hebben zich aangemeld IU4 caiididaten. 
Hiervan hebben zich vóór of gedurende het examen teruggetrokken 
b geheel, 14 gedeeltelijk, terwjjl één door ziekte niet aau bet 
examen beeft kuuueu deelnemen. 

Geslaagd. — Civiel- of bouwk. ing.: U. 1*. van Alpben, A. 
Hacker, G, van Heiuiuel, P. M. van Heuiuiel I'. I.. Klanken. .1. 
Canters, VV. Cool Jr., J . 1'. Croiupvoets, A. I.. de Gelder, 0. de 
Gelder, A. G. vau Hattuin, JL M. Heult*, Ü. II. Koeffelman, F. 
II. Hoegsuia, A. Tb. Hoogeuboom, D. Hoender. II. C. de Jough. 
NV. Kamp, C. C. kwisthout, C. A . K. van I,eeuwen, P. Lindeman, 
J . C Ijouian. VV. (\ van Manen, S. .M. S. Philipse. J . A. Fooi, 
R. Ie Poole, J . A. lïomkes. I'.. J . VV. Heuser. J . D. Buys, C. L . 
S.'huiler tot Peurstim. \V. J . Steiip. II. Varkevisser. J . F. du 
Vogel, A . M. Valkenburg, P. J. Visser. VV. J, Wisaolink en P. 
A. Ypes. 

(ie«lua:rd voor Ht. — Civiel of bouwk.: T. K. J . Heukeuiu. D. 
M. Hol. L I'. K. van Hoogenhuijze, A. van Houd', J . E, hukt I 
vuu Leeuwen, A. v. I-inden v. d. Heuvel. F P. Pietennaat en 
J. v. Hettinga Tromp. 

Werkt. - - II. F. Adams. 1'. J . t*. Krauuw, K. A. du Croo, C. 
H. B. Logeuittu, b\ I,. Scbliugomann, I'. H. Stoll en F. (1. L'nger. 

Scheepsbouwkuudig. M. A. Cornelisseu, VV. C. J . de OruaH-. 
A. Hamer, F. l i . C. M. Hoek, F. II. von Kiuderu. F. Smit eu 
J. P. C. Thiebout. 

Werktuigkundig. — M. II. van Keresteiju, J . T. Bieruiau, A. G, 
HoHtuau, <i. Brouwer, M. II. Damme, F,. H. van Doeuburgh. H t l . 
Duyns, J . VV. van Dijk, C. A. II. \V. i i . Kyken, A. C. Fokker. 
J . A. J . van Haareu, M. 11. van Heel. II. J . Heius'ius, A. van 
Hooff', F. Ilijmaus, J . K. In. kei. J . II. Kramer, II. ('. Meerburg. 
31. E . A. \\ ' . Mohr. C. Muller, F. Nobel, 8. Piek. II. A. Kavenek Jr., 
F. W. Uühle. t i . Hakker Schut, P. J . Stigter. .1. van Hettinga 
Tromp, en I.. Koster van Voorhout. P E R S O N A L I A . 

— By den Watcrntaat in Netl.-ludië ia: 

Ü • ii u e in'I de waarnemend aspirant-ingenieur J . II. Faber 
tot itigeuieur He k l ; 

t o e g e v o e g d : aan deu chef der 8e waterstautsafd. iu bet 
belang der verbetering ven de beueden Serang of Taugoehingin-
rivier. van de bevloeiing en den waterafvoer in het district Widoeng 
en van de monding der Joana-rivier, de ingenieur 2e kl. F. J . 
van Oppen. 

Itjj kon. besluit i * de Oost-Indische smbteoaar net verlof 
J . Landcao. laatstelijk opziener over de icieterij bij den artillerie-
eoostruetiewinkel te BoerabaQa, op zijn verzoek, wegens physleke 
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ongeschiktheid, mot 1 Juli eervol uit 'aland* dienst ontslagen, 
met toekenning van pensioen. 

— Volgens het Hat. Xicuwsbl. zul do hoofdingenieur h[j den 
waterstaat W. F. Hcskes binnenkort met eenjarig Terlof wegens 
langdurigen dienst naar Europa vertrekken. 

Den hoofdingenieur K. Kennemn, wien is opgedragen de ver
anderingen op dc zuidelijke helft vun den Smeroc na tc gaan, is 
de mynopziener le kl. J . V. dc Korte toegevoegd. 

— Te Semnrnug is in het examen voor opzichter der eerste 
klasse hij den waterstaat geslaagd de heer L. V. K. lïeekveld, 
opzichter tweede klasse te Tegol; in het examen A. vnn het 
programma zijn geslaagd de heeren T. II. Wener van Semaraug, 
en II. Westmens van ï'egal. Van dc elf candidatcn trokken zich 
tydens het examen vier terug. 

— Met ingang van l Augustus wordt de adjunct-ingenieur le 
klasse der Staatsspoorwegen, I'. (\ •). Eaumans overgeplaatst van 
Zwolle naar Utrecht, cn ile adjunct-ingenieur '_'e klasse M. E. II. 
(.'. Hongaerts van l'treeht naar Venlo. 

— De Minister van waterstaat heeft benoemd tot buitengewoon 
Opzichter de heeren: E. Bourdrez te Middelburg by de werken 
tot verbeter tig van de Maas M. Van Wijngaarden hij de vol
tooiing van He beide iocleidingskanalen van de sluis te IJmnideti, 
en (i. Gerritsen bij het maken van reservedeuren voor de schut
sluis bewesten Utrecht en voor de Koninginnesluis te Vreeswijk 

— Tot tijdelijk opzichter aan do gasfabriek en waterleiding te 
Deventer is benoemd de heer J . A. II. Albreeht. te Nijmegen. 

— De Gemeenteraad te Rotterdam benoemde den beer H. I*. 
Stiiivinga tot tijdelijk inspecteur bij de bouwpolitie. 

— De beer A. ('. van Loo, bouwkundige bij den dienst van 

bet loodswezen bjj dc marine, herdenkt 1 Juli den dag, waarop 
bij vóór 50 jaren in 's Rjjks dienst trad. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— T e e k e n a a r , volledig bekend niet het maken van plannen, 

detailteekeni ngen. begrootingen en administratie, bjj een aannemer. 
Adres lett. V. T. 770, Nieuws v. d. Dag. 

— I n g e n i e u r bij hot mynwezon in Ned-lndië. Sollicitan
ten, voorzien van diploma van examen l i , genoemd in art. 65 
der wet van 2 Mei 18(33, kunnen zich vóór 30 Juni a. s. aan
melden aan bet Dept. van Koloniën. {Zie verder' Staatscourant 
no 114.) 

— J o n g m e n s e li. met diploma Delfr, voor omnctingen, maken 
van teekeningen, plannen enz. Voorloopig salaris f600. Adres lett. 
I-, drukkerij Corn. Immig en Zu., Rotterdam. 

— T o e k e n a ar voor het maken van eenvoudige teekeningen, 
nu en dan in de middag- of avonduren, te Amsterdam. Adres met 
opgaat van betrekking, lett. S. W. 905, Nieuws v. d. Dag. 

— W a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r Salaris f3 per dag. 
Adres den kapt. eerstnanw.-ingenicur, Amersfoort 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten «etieve van heeren geabon neerden 

tweemaal j>er jaar Iwee achtereenvolgende maten kosteloos afgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— I'laat&ing gezocht als tijdelijk opz. voor iemand, geruimeii 
tijd by dc genie-, waterstaats- en Bpoorwegwerken in Ned.-lndië 
werkzaam geweest. Hoog salaris geen vereischte. Adres onder 
no. 7. {Zie advert, in dit no.) 

A D V E R T E N T I E N . 
Speciaal adres voor 

OPZICHTER. 
Een gegageird ONDEROFFICIER, 

üti jaar oud en sterk van gestel, ge-
ruimen tijd werkzaam geweest bij cL 
genie-,waterstaats- en spoorwegwerken 
in N e d . - l n d i ë , wenscht gaarne ge
plaatst te worden uls T l . l D E I i I J K 
O l ' / K I I T F . I J . onverschillig waar 
Goede getuigschriften staan ten dienste. 
Hoog salaris geen vereischte. Brieven 
franco order no. 7, Bureau dezes. 

Photo-Zincografisch 
ATELIER 

van H A r W K D T A VA!» B F . X H E U 
Marphnti|>nrk H4, Telefoon No- 1847 
AMSTERDAM. 

J. MEEUSSEN & ZOON 
KORTF. POTI'.N .18, Den Haas;. 

Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

VOSKUIL. 
7 Paleisstraat AMSTERDAM. 

S P E C I A L I T E I T 

TEEKENHEIIOEFTEN I 'OOR 
HET HOUW VAK. 

Assurantie Maatschappij 

Brand schade tegen 

D e van 1845. 

F. Til M II II II. 
BilslereliJA stremt IVo. M . 

A M S T E R D A M . 
Inrichtitie voor aanleg van F.lertrlaeh, 

rerllrhtina. Fabriek van M V H T D R T O 
D E I R O P E X E R N , E L E C T R I S C H E SCHEL 
LEN, TELEPHOON8, BLIKSEMAFLEI
DERS en SPREEKBUIZEN. 

OIXEMA&GHABOTI 
BOT! F.RBAff. 

K a l m e v o o r r a a d v a n | 

O R N A M E N T I J Z E R 
voor H e k k e n , T r a p c o n « t r u e - 1 
t i e n , W i n k e l p u i e n , S e r r e » I 
en V e r a n d a h ' H , zoomede voor | 
bekleeding van P r o f i e l i j z e r . 
K o l o m m e n , H u i z e n , afkom-1 
stig van de fabriek der Heeren | 
L. MANSTAEDT & Co. te Kalk 

M . R. G R E V E N S T U K . 
A P K Ï . W O O R X . 

levert deor liet geheele Kijk I . I . A M -
J A I . O I * l C x . < \ i t i t < » i . i \ K i V I . en 
alle soorten VKHI'tVAIIK\ tot ron-
cnrre.Tende prijzen. 

J. D. HOEK, 's Gravenhage. 
S P E C I A L I T E I T IN 

gesmeed Uzi-een HF.KKF.V en fljne 
xt si K i: i >w i•: 11K K v. 11 n v x i > K A N T K X . 

K i l I S U K I iti.x east. 
Vraag attesten van de vuur- cn valproef 

op den 5 Sept. 1895 alhier gehouden. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Hoeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

COLOMBIA'S GARBOLINEUffl. 
naar verbeterde recepten, o v e r t r e f t 
andere soorten door zijne schoone bruine 
kleur. Verkrijgbaar bij U. J . P. V A N 
STRA ATEN, Houthandelaar * Amsterdam. 

M. W. ANDRIESER, 
Kunstsmid, ROTTERDAM. 
Maakt op aanvrage ontwerpen van alle 
soorten konHtsmciMlncrkfn , als Hek
werken, MierankerN. Deurpaneelen, 
Balkon hek Ken. Reelaiuebortleii enz. 

BECKER & BU9DINGH. 
-A_i*nliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - I I O F K H K E T -
KN A N D K K K 

I W S T R I ' M H X T K S , 

voor INGENIEURS, ARCHITECT*», 
LANDMETERS, TEEKENAARS, ens. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i U c h u l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

O --
Tor drukkerij der Naamloozo Vennootschap „Het Vaderland". 
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K K \ K L A V E R B L A D V A N VIKR. 
Daar was ereis (en er is, geloof ik nog) een clubje 

van vier jongelieden, die tusschen de 20 en 40 jaar 
oud waren. 1 let clubje kwam op geregelde tijden in 
een klein koffiehuis van een groote .Nederlandsche 
stad bijeen. 

De jongste der vier was teekenaar op een bureau; 
hij had tevens beslist anarchistische neigingen, die 
zich echter, gelukkig, niet in de practijk openbaarden, 
of het moest dan zijn dat zij tot de keuze van een 
fel-roodc das en een echten bandietenhoed, geleid hadden. 

Nummer twee, wat ouder, was op hetzelfde bureau 
als de eerste werkzaam; hij verfoeide het anarchisme 
van zijn collega, en meende, dat de wereld gered zou 
zijn, als het mogelijk was de vijftiende eeuw weer 
terug te krijgen. 

De derde gaf zich uit voor radicaal, en daar hij 
een klein jaarlijksch inkomen had, kon hij zich niet 
allerlei lielhebberijen, vooral op decoratief gebied, 
bezighouden. Hij zocht de nieuwe kunst. 

De vierde was de oudste; hij was een practisch 
man, en had zich, als architect, al aardig in de klanten 
weten te werken. Dc nieuwe kunst,was hem lief, 
omdat die, meer en meer smaak wordend, goede 
vruchten voor zijn practijk beloofde af te werpen. 

Alle vier zwoeren bij ,, The Studio", dat zij geregeld 
zouden gelezen hebben, indien zij maar Kngelsch 
hadden verstaan. • Nu dit niet het geval was, verge
noegden zij zich er mede. de prentjes te kijken. 

En zoo kwamen zij er langzamerhand toe zich 
Kngeland voor te stellen als het beloofde land der 
nieuwe kunst, la zij wenden zich aan, om met een 
air van gewicht te zeggen: „voor kunst, mijnheer, 
moet je in Engeland wezen. Hier is alles maar lak". 

Dit was nu wel heel mooi, maar zij wilden toch 
ook zelf wel eens de Noordzee oversteken, om zich 
met eigen oogen in al het schoons en nieuws op ar
chitectonisch en decoratief gebied tc verlustigen. 

Botje werd bij botje gelegd, en zoo kwam een 
bedrag bijeen, dat een week verblijf te Londen mogelijk 
maakte. ï )e tocht werd ondernomen en te Queens-
borough betrad het viertal, niet zonder aandoening, 
den Britschen grond. Of die aandoening door de kunst 
dan wel door de verborgen sigaren veroorzaakt werd , 
is nooit goed opgehelderd. 

Zoo reden zij dan op een schoonen voorjaarsmorgen 
naar Londen, en begeerig keken zij uit de portieren, 
of de nieuwe architectuur zich ook wou vertoonen. 
Maar zij zagen niets, dan de bekende cottages, soms 
met een rood dakje, en toen dachten zij . . . . aan 
den Trompenberg bij Hilversum. 

Te Londen aangekomen stapten zij bij Spier en 
1'ond af, om vooral geen t ij tl niet zoeken naar een 
hotel te verliezen. En weldra waren zij <>p weg, zoe
kende naar nieuwe kunst. Doch zij vonden St. Pauls, 
Westminster Abbey, den lower, tie bank van Enge
land, zij brachten hun avonden genoeglijk door in 
the Empire. bij balletten en in music-halls, gingen 
naar de National-Gallery, het Hritsch Museum en de 
Kensington-musea.... zonder dat zij van nieuwe kunst 
ook maar iets bemerkten. 

Dit verdroot hun niet weinig en zij besloten bij den 
uitgever van ,. The Studio" hun beklag te doen. Zij 
vonden hem na lang en vergeefsch zoeken; de man 
was zeer beleefd, maar sprak slechts Engelsch. Het 
viertal was alleen het Hollandsch goed machtig en 
zoo had dit bezoek al heel weinig resultaat. 

Weer werd de onderzoekingstocht voortgezet, dit
maal om Walter Crane op te sporen. Gelukkig zagen 
zij een kennis, die jaren te Londen vertoefd had, en 
deze bood zich aan eens naar Crane te vragen. Een 
deftig uitziend heer werd in den arm genomen om 
informatie; het antwoord luidde „of zij den kruidenier 
op den hoek bedoelden/" Natuurlijk groote veront
waardiging; zij meenden den artist. „Onbekend", zei 
de heer, en ging door. 
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Na vele avonturen was het geld op, en moest de 
terugkeer ondernomen worden. Juist wilden zij te 
Vlissingcn aan land gaan, toen zij bemerkten, dat 
er ook een Nederlandsen architect van naam aan boord 
was. Zij klampten hem aan en vertelden hem hun 
wedervaren, in korte woorden natuurlijk, want de 
boot lei al vastgemeerd. 

En de architect van naam lachte hen uit, omdat 
zij in Engeland nieuwe kunst waren gaan zoeken. Zij 
hadden, volgens hem . . . . naar Amerika moeten 
gaan. 

Sedert kunnen de vier het nog dikwijls hebben 
over de genoeglijke dagen te Londen doorgebracht, 
maar van nieiAve kunst spreken zij niet meer en „ ï'ltc 
Stutfit>" hebben zij afgeschaft. 

Tot dusver hebben zij nog geen reis naar Amerika 
ondernomen. 

N O G E E N S S P E C U L A T I E B O U W . 
Het artikel van l.uctor, in uw vorig nummer, 

heeft op overtuigende wijze aangetoond, hoe opper
vlakkig, zelfs door eene Commissie uit de Vereeniging 
tot bevordering van l'abrieks- en I landwerksnijverheid, 
over het thans meer dan vroeger de aandacht eischende 
vraagstuk van den speculatiebouw geoordeeld wordt. 

Inderdaad , er is speculatiebouw en speculatiebouw. 
Wij gelooven zelfs niet te veel te zeggen, indien wij 
beweren, dat zoo nu, als in vroegeren tijd. de meeste 
bouwwerken, die verrezen, tot den speculatiebouw 
behooren. Deze bewering schijnt een paradox en toch 
is zij dat niet. 

Indien wij dit bewijzen zullen, dan dienen wij eerst 
vast te stellen wat onder speculatiebouw te verstaan zij. 
En dan geven wij als definitie van speculatiebouwer: 
„iedereen die voor de geringst mogelijke uitgaaf de 
grootst mogelijke waarde tracht te verkrijgen". 

Heeft men met deze bepaling vrede, dan volgt van
zelf de scheiding der bouwwerken in twee soorten. 
Een Grieksche tempel, een middeleeuwsche kathedraal, 
de meeste profane openbare bouwwerken tot en met de 
18e eeuw, dit alles zijn gestichten, die, op deze wijze 
beschouwd, buiten het kader van den speculatiebouw 
vallen. Maar haast alle zoogenoemde utiliteitsbouw van 
vroegeren en lateren tijd behoort er toe. Hierbij moet 
in het oog gehouden worden, dat onder waarde nu 
juist niet altijd geldswaarde te rekenen is. Ken ridder der 
middeleeuwen bv., die zich een kasteel bouwde, trachtte 
met de minste middelen dat gebouw zooveel weer
standsvermogen te geven, als mogelijk was. Daarin 
lag voor hem en zijne opvolgers de waarde, want het 
gold de vraag van te zijn of niet te zijn. Later, in 
de veertiende en vijftiende eeuw, toen de kasteelen 
hun beteekenis als versterkingswerken langzamerhand 
begonnen te verliezen , ziet men den toestand anders 
worden. 1 let was in dien tijd niet meer de speculatie 
(overweging) van een bepaald doel, die tot het bouwen 
van kasteelen leidde, doch zij werden alleen gesticht 
om blijk te geven van rijkdom en macht. Hunne 
waarde als beschermings- en verdedigingsmiddelen was 
toen niet meer evenredig aan de daaraan ten koste 
gelegde gelden. 

Wie in een provinciestadje een villa van een kwart 
millioen laat bouwen, terwijl hij vooruit kan berekenen 
dat deze slechts voor hoogstens een vijfde van dit 
bedrag zal zijn te realiseeren, is zeker geen speculatie
bouwer ; ook wie in de hoofdstad een paleis van een huis 
laat zetten , behoort niet tot die klasse van menschen.. 

Wie echter, bedenkende dat in soliede effecten nog 
maar .5 percent te maken is, huizen laat bouwen, die 
te verhuren zijn zóó dat het dubbele van deze rente 

wordt verkregen, mag met volle recht speculatie
bouwer genoemd worden. 

Een architect heeft natuurlijk liever te doen met de 
eerste menschensoort dan met de tweede, die maar 
uiterst zelden zijn diensten begeert, omdat er voor die 
diensten betaald moet worden en dus de bouwkosten 
stijgen. Maar dit mag hem er niet toe brengen om 
tegenover den speculatiebouw zoo onrechtvaardig te 
zijn als de Commissie der Vereeniging tot bevordering 
van Labrieks- en 1 landwerksnijverheid, die den bouwers 
genlis aan gevoel voor vorm en kleur venvijt. 

Dit verwijt, l.uctor wees er reeds op, klinkt al heel 
zonderling. Vorm en kleur zijn twee artikelen, die in 
het dagelijksch leven, waar het de bouwkunst geldt, 
al heel weinig waarde hebben. 

Zelfs een architect, die ooit met zijn wederhelft op 
het huren van een huis is uitgegaan, zal dit hebben 
bemerkt. Bleef mevrouw soms voor den gevel staan 
om het meer of minder geslaagde qua vorm en kleur 
te gaan critiseeren en daarvan het al of niet huren 
van het huis te laten afhangen?,Neen, natuurlijk, zij 
ging dadelijk naar binnen en beoordeelde grootte en 
ligging der kamers, lette op het aantal en de af
metingen der kasten, inspecteerde met kennersblik-
keuken , kelder, ja zelfs privaten en pas na dit nauw
keurig onderzoek gaf zij haar meening te kennen. 

Zooals mevrouw oordeelt, oordeelt ook het buiten 
de bouwkunst staand publiek. Kn de speculatiebouwers 
weten dat. Vandaar, dat zij op „vorm en kleur" van 
het uitwendige al heel weinig letten. Als zij af en 
toe eenig ornement I?) aanbrengen, dan geschiedt dit 
slechts om daardoor wat meer de aandacht te trekken 
doch geenszins uit hooggespannen esthetische over
wegingen. 

Wezenlijk, architecten kunnen dikwijls van speeu-
latiebouwers nog heel wat leeren. Menig speculatiehuis 
hebben wij gezien, dat aan gerieflijkheid weinig te 
wenschen overliet; ja het is ons zelfs eenmaal over
komen, dat wij de distributie van zulk een huis tot in 
bijzonderheden hebben opgemeten en ten papiere ge
bracht , om die als model te gebruiken. De gevels 
van dat huis lokten onze teekenstift niet; het waren 
slechts muren met gaten er in. 

I )och wij hebben (en het spijt ons, dit te moeten 
zeggen) ook menig huis, door een architect ontworpen, 
gezien, dat wel een min of meer prctentieuzen gevel 
vertoonde, doch welks indeeling allerongerieflijkst was. 

Nu mag men ons niet tegenwerpen, dat dan toch 
in ieder geval het huis van den architect solieder is 
geconstrueerd dan dat van den speculatiebouwer, want 
de ervaring leert dit geenszins. Wij herinneren ons nog 
zeer goed het geval van een familie, die, terwijl zij 
in haar door een onzer bekendste architecten gebouwde 
villa aan tafel zat, plotseling het plafond naar beneden 
zag komen en daardoor zoodanig verschrikt werd, dat 
zij, noch haar talrijke en aanzienlijke bloedverwanten 
in het vervolg ooit meer iets met architecten te maken 
wilden hebben. De belangen van den architectenstand 
worden door één dergelijk geval meer geschaad dan 
door alle speculatiebouwers te zamen. 

Over het algemeen mag gezegd worden, dat de 
idealen, die de architectenwereld hier-te-Iande thans 
nastreeft, het publiek volkomen koud laten, omdat het 
voelt, dat zij voor het werkelijke leven geen waarde 
hebben. Wat kan het iemand schelen of zijn huis 
volgens de leer van Viollet-le-Duc is gebouwd, wan
neer hij het somber en ongezellig vindt? Wat geeft 
hem de meest zuiver volgehouden stijl, als hij zijn 
eischen niet bevredigd ziet? 

Het wordt zeker tijd, dat de architecten van den 
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Areopagus afdalen en zich onder het gewoel van het 
Forum gaan mengen. Zij kunnen dit te eerder en met 
te grooter gerustheid doen, omdat zij de zekerheid 
hebben, dat toch maar aan enkelen hunner de eer 
zal beschoren zijn om aan een monument in den 
eigenlijken zin des woords hunne krachten te beproeven. 

Reeds enkelen hebben deze afdaling volbracht, 
anderen weer hebben nooit den Areopagus durven 
bestijgen ; het doet ons leed , om te moeten erkennen, 
dat de hooggezetenen met minachting op die zooge
naamde „practische" mannen neerzien. 

Kn toch is er voor die minachting geen reden. 
Want de hooge kunst, waarvan vele architecten van 
den tegenwoordigen tijd droomen en die hen geheel 
blind maakt voor de eischen van het dagelijksch 
leven, heeft veel van een luchtspiegeling, die ongrijp
baar blijft. Maar die eischen blijven toch om bevredi
ging vragen , en waar nu de meerderheid onzer heden-
daagsche bouwmeesters zich daartoe niet geroepen 
voelt, daar wendt zich het publiek tot anderen, 
zonder te vragen, of het altijd wel aan het juiste 
adres terecht komt. Zoo voor de beoefenaars der 
bouwkunst als voor het publiek zou het goed zijn, 
indien de architecten meer en meer poogden te leeren , 
voor een minimum van geld een maximum van ge
rieflijkheid, dus van rentabiliteit te leveren. 

Het publiek ziet in den architect nog maar al te 
veel een weelde-artikel, dat alleen voor diegenen waarde 
heeft, die ter bevrediging hunner ij delheid of als reclame 
voor hun zaak geld over den balk willen gooien. Als 
reactie tegen deze opvatting was wellicht de „impressio
nistische" bouwkunst bedoeld, indertijd door een der 
meest begaafde jongeren aangeprezen. Wat wij sedert 
van die bouwkunstrichting in tie practijk zagen, is echter 
niet geschikt geweest om het publiek gerust te stellen. 
Zeker, de vormen zijn vereenvoudigd, maar met de 
bouwstoffen „ward einen ivahren IJI.XIIS gctiieben1, 
zooals de Duitsche professor zou zeggen. 

Indien wij met onze gedachten een veertigtal jaren 
teruggaan , dan zien wij hoe destijds het onderscheid 
tusschen architect en speculatiebouwer veel geringer 
was dan thans; misschien drukken wij ons op dc juiste 
wijze uit, wanneer wij zeggen dat de beste architect 
toen niet zoo hoog, de minste speculatiebouwer toen 
niet zoo laag stond. Het bouwen van een burgerhuis 
was toen voor de betrekkelijk zeldzame architecten 
een evenement, een taak waarbij zij alles, wat hunne 
gróotendeels practische opleiding hun geleerd had, 
konden te pas brengen. Maar ook als een dergelijk 
huis zuinigheidshalve toen zonder architect gebouwd 
werd, deinsde de baas, met het werk belast, terug 
voor al die knoeierijen waarmede sinds 1870 de „revo
lutiebouw" ons gemeenzaam heeft gemaakt. 

Want ziet, wanneer wij hier den speculatiebouw ter 
sprake brengen en dien in bescherming nemen tegen 
onverdiende aanvallen , dan is het verre van ons de 
tekortkomingen van dien „revolutiebouw" met den 
mantel der liefde te willen dekken. Gelukkig komt dit 
wanstaltig uitwas alleen in enkele onzer groote steden 
te voorschijn en is overigens een meer soliede specu
latiebouw regel. 

Zij , die in de groote steden wonen, zijn al gauw 
geneigd . alles over één kam te scheren, als zij af en 
toe in hun courant lezen, dat er weer eens een huis 
is ingestort; zij vergeten dan dat er ook zelfs op de 
best geleide en door architecten ontworpen werken 
wel eens ongelukken gebeuren. Ken paar bonte kraaien 
maakt nog geen winter. 

Het kan niet ontkend worden dat de speculatiebouw, 
hij zij dan goed of slecht, aan een behoefte van einzen 

tijd voldoet. I )it feit moge nog zoo zeer bejammerd 
worden, het is nu eenmaal niet ongedaan te maken. 
Als het getij verloopt, verzet men de bakens. 

Wij hebben eens ergens een verklaring gelezen van 
de ongemeen lange halzen der giraffen. Het heette 
daar, dat deze viervoeters aanvankelijk geen langeren 
hals hadden dan andere dieren, maar dat, in den loop 
der tijden, de plantengroei om hen heen van gedaante 
veranderde, zoodat alleen de exemplaren met de langste 
halzen bij hun voedsel konden komen, en de kort-
halzigen onder de rijkbeladen planten van honger 
moesten sterven. Zoo konden alleen de langhalzigen 
in het leven blijven en zich vermenigvuldigen. 

Nu mag men de .speculatiebouwers bij deze giraffen 
met langen hals vergelijken. Door aanhoudend rekken 
is het hun gelukt met den bek steeds op de hoogte 
te blijven waar de vruchten zitten, d. i. waar geld 
verdiend kan worden. Zij weten wel dat hun lange 
hals niet fraai is, doch zij komen aan den kost, He 
architecten zien ook de vruchten wel hangen, maar 
het uittrekken hunner halzen vinden zij onesthetisch. 
Daarom moeten zij menigen welgevulden boom voorbij 
gaan en dikwijls hongerig wachten totdat de eigenaar 
van een boschje, bij welks boomen zij reiken kunnen, 
hen binnen laat. 

De toestand der hedendaagsche architecten zou nog 
heel wat slechter wezen, indien de ingenieurs de prac
tische mannen waren, die zij behoorden te zijn. Ken 
ingenieur, zich niet om eischen van schoonheid be
kommerend, doch slechts op die der gerieflijkheid 
lettend, met een minimum van materiaal een maximum 
van effect bereikend, goedkoop en toch soliede bouwend, 
zou juist de man wezen, dien de speculatiebouw noodig 
had." 

Doch de tegenwoordige opleiding is er allerminst 
voor geschikt, dergelijke practisch bruikbare ingenieurs 
te leveren, en de ervaring, door het publiek met 
enkelen opgedaan, was niet bemoedigend. Deze con
currentie is voor de architecten dan ook niet gevaarlijk. 

Natuurlijk, met revolutiebouwers zou geen architect 
kunnen of willen concurreeren; door echter een studie 
te maken van den gezonden speculatiebouw, zooals 
die, gelukkig, nog meer te vinden is dan men denkt, 
zouden de architecten de behoeften en eischen van 
een groot deel van het publiek leeren begrijpen en 
daardoor in staat gesteld worden, een terrein te helpen 
ontginnen, waar een goede oogst kan worden ver
wacht. 

Als de architecten, die nu in het rapport der 
Vereeniging tot bevordering enz. enz. zulke onnoozel-
heden neerschreven, die studie eens wilden maken, 
zouden zij een heel wat beteren blik op den speculatie
bouw, de bouwkunst, de bouwvakken en de werk
lieden krijgen. 

E . M, E R G O . 

M I N I M U M - L O O N . 
De minimum-loon-questie is door ons herhaaldelijk 

besproken. In den regel was het de gemeente Amster
dam , die door haar verordeningen tot deze bespre
kingen aanleiding gaf. ()ok thans weer is het de 
Amstelstad die ons tot schrijven noopt. 

In het Nieuws toch vonden wij een advertentie, 
waarbij de Gemeente Amsterdam een „Oproeping" 
doet voor „Personeel bij den Dienst der Publieke 
Werken". Met l Juli kunnen bij dezen dienst geplaatst 
worden „5 teekenaar-klerken 3e kl., 1 teekenaar-klerk 
Je kl., I opzichter (scheepstimmerman _>e klasse) en 
I opzichter voor den tijd van 6 maanden". 

Velen die dit gelezen hebben. zal het hart van 
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vreugde licbben geklopt, nu er bij een zoo belangrijke 
administratie als die der Openbare Werken van A m 
sterdam de kans tot indiensttreding bleek te bestaan. 
Maar de vreugde zal weldra verminderd zijn bij het 
lezen van het bedrag, waarop de bezoldigingen be
paald zijn. De opzichter , die tijdelijk wordt werkzaam 
gesteld, komt er nog het beste al", met / 25's weeks, 
doch de scheepstimmerman moet het met ƒ 900 stellen 
en de teekenaar-klerken 3e kl. dienen met / 500 rond 
te kunnen komen. 

Nu is het mogelijk, dat ƒ 9 0 0 in het oog van oen 
scheepstimmerman een goede bezoldiging is. .Maar de 
teekenaar-klerken, van wie verlangd wordt, dat zij 
een diploma van de 11. li . S. of ambachtsschool zullen 
overleggen, ofwel dat zij reeds met goed gevolg 
werkzaam geweest zijn op het bureau van een inge
nieur of architect, krijgen nog minder per jaar dan 
een opperman , die het onder de thans vigeerende 
loonsbepalingen toch al gauw tot j 10 \ / 11 's weeks 
brengt-

Dat ondanks dit alles het aantal candidaten legio 
zal zijn. gelooven wij gaarne. Doch een woord van 
protest mag niet achterwege blijven, wanneer een ge
meentebestuur . dat zooveel voor den werkman doet, 
een voordeel van een honderd gulden of wat tracht 
te bereiken door op de baantjes-jagerij der meer be
schaafde jongelieden te speculeeren. Iemand die het 
hulponderwijzers-examen heeft afgelegd, kan op een 
minimum van / 600 's jaars rekenen ; wie echter het 
zooveel moeilijker te verkrijgen einddiploma der 11. 
l i . S. wist te behalen , wordt met / 500 afgescheept. 

Over het algemeen kan men niet zeggen, dat de 
technische ambtenaren hier-te-lande ruim gesalarieerd 
worden. Vooral die in dienst van gemeenten zijn dik
wijls ware minimumlijders, die zich door allerlei ex
pediënten het ontbrekende moeten trachten te ver-
schallen. Ken dergelijke toestand heeft ernstige na-
deelen, want er bestaat volstrekt geen zekerheid, dat 
altijd langs eerlijken weg verkregen wordt, wat de 
gemeentekas in gebreke blijft te verstrekken. En zoo 
wordt de wijsheid vaak door de zuinigheid bedrogen. 
Van wie goed gesalarieerd worden kan veel geëischt 
worden; zijn de tractementen laag, dan moet er wel 
een oogje dicht gedaan worden. 

Wij juichen het toe, dat men thans tracht den 
werkman een „menschwaardig bestaan" te verschaffen. 
Maar nu moeten de belangen van den kleinen amb
tenaar eens aan de beurt komen. Het is waar, de 
werkman maakt spektakel en de ambtenaar houdt zich 
stil. Doch het is onbillijk alleen de schreeuwers te 
helpen. 

S P K C U L A T I E B O U W . 
Ook in de Haagsche Afdeeling van de Vereeniging 

t. b. der Fabricks- en 1 landwerksnijverheid is dezer 
dagen de vraag, betreffende den invloed van den 
speculatiebouw ter sprake gekomen en de .V. Roti. 
C oitnuil vermeldt daaromtrent het volgende: 

. . l i t het rapport, uitgebracht door de heeren Van 
Malsen, Mondt en Mutters Jr. , bleek dat de invloed 
op de bouwkunst nul is, in de beteekenis dat die bouw 
niet kunst hoegenaamd niets te maken heeft, maar 
dat de speculatiebouw het publiek van wezenlijke 
bouwkunst afkeerig maakt en zeer nadeelig werkt op 
de bouwvakken en de werklieden, daar hij laatstge
noemden ongeschikt maakt voor werkelijke bouwwer
ken. In dien geest werd de conclusie vastgesteld, 
terwijl daarbij nog zal gevoegd worden de noodzake
lijkheid om examens verplichtend te stellen voor alle 
ondernemers van bouwwerken." 

Hieruit blijkt, dat men in Den Haag, ten minste 
in den boezem der genoemde Vereeniging, ook al 
begonnen is met zich op een verkeerd standpunt te 
stellen tegenover een vraagstuk, dat niet door bouw
kundigen alleen kan worden opgelost. 

I Iet vraagstuk is veel meer een sociaal, dan een 
technisch; hiervan schijnt men ook in de Haagsche 
Afdeeling nog niet overtuigd te zijn. 

hvenwel schijnt de Haagsche Commissie beter voet 
bij stuk te houden dan de Amsterdamsche en zich 
in hare conclusie strikt te bepalen tot de letter van 
de vraag. Dat de invloed van den speculatiebouw op 
de bouwkunst echter alleen zou bestaan daarin, dat 
het publiek er afkeerig door wordt gemaakt van 
wezenlijke bouwkunst, deze bewering komt mij voor 
aan ernstige bedenking onderhevig te zijn. 

Van een publiek, dat zich zoo gemakkelijk door 
het slechte en leelijke, maar goedkoope, afkeerig laat 
maken van het goede en schoone, maar uit den aard 
der zaak duurdere, heeft de wezenlijke bouwkunst 
toch niet heel veel te verwachten. 

Kn een goed deel van het publiek ziet wel degelijk 
het onderscheid , schikt zich slechts noode in toestanden , 
die niet door een verordening of wet te veranderen 
zijn en zou wel geneigd zijn mede te werken tot ver
betering van die toestanden, wanneer de weg daartoe 
maar eens duidelijk' en met klem van redenen werd 
aangewezen. 

Veel grooter dan de invloed, door de houding van 
het publiek teweeggebracht, is zeker de invloed, die-
door den achteruitgang der bouwvakken en der werk
lieden oj) de bouwkunst terugwerkt. want zonder goede 
ambachtslieden zal het den geniaalsten architect niet 
mogelijk zijn iets anders tot stand te brengen, dan 
papieren kunst. Kn daarvan wendt het publiek zich 
begrijpelijkerwijze met onverschilligheid af. 

Wat in de afdeeling Rotterdam der Vereeniging 
betreffende de vraag geconcludeerd is, of worden zal, 
is mij nog niet bekend. 

Dat vandaar uit het ware licht ontstoken zal worden, 
valt evenzeer te betwijfelen, als dat de leden der 
Vereeniging op het punt van den speculatiebouw 
veel wijzer van de algemeene vergadering te Wage-
ningen huiswaarts zullen keeren, dan zij er heen zijn 
gegaan. 

Was er in het rapport van de Amsterdamsche 
Commissie een en ander, waarvan men onwillekeurig 
moest denken: ..zouden de heeren dat nu werkelijk 
in ernst meenen?" de laatste zinsnede van het hier
boven aangehaald bericht geeft aanleiding, om van de 
Haagsche rapporteurs hetzelfde te denken. 

Men vermakelijk denkbeeld inderdaad, die nood
zakelijkheid, om de revolutiebouwers te gaan e.vami-
neeren; een kostelijk denkbeeld, dat in de anders 
misschien wat droge, saaie en droefgeestige discussies 
op de vergadering zeker eenige vroolijke afwisseling-
zal brengen, een note comique zal doen hooren in 
de jeremiaden, die er wellicht zullen worden ten 
beste gegeven, zonder dat men ernstig zal zoeken 
naar den invloed van het kwaad en de middelen om 
dien invloed te keeren. 

Maar ik zou wel eens willen weten, hoe de heeren 
zich zulk een geëxamineerden en gediplomeerden re-
volutiebouwer voorstellen en over welke vakken dat 
examen alzoo zou moeten loopen. 

Het is bekend, hoe op algemeene vergaderingen 
veelal, wegens gebrek aan tijd, hoogst gewichtige 
vraagstukken niet dan ter loops kunnen worden be
handeld. Het zou dus geen wonder zijn, wanneer de 
afgevaardigden uit de Residentie geen gelegenheid 
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vonden, liet lumineuze denkbeeld van liet verplicht 
examen in den brcede te ontwikkelen , maar jammer 
zou het zeer zeker zijn, want wie weet of niet het 
denkbeeld, dat nu velen ernstigen menschen misschien 
vreemd, bizar en onuitvoerbaar, sommigen daarbij 
vermakelijk en enkelen wijsneuzen misschien zelfs be-
lachlijk zal voorkomen, bij een met houtsnijdende 
argumenten doorspekte, uitvoerige toelichting zou 
blijken te bevatten, het begin van den draad, die tot 
de oplossing van het groote vraagstuk leiden moet. 

Het is jammer, dat men geen lid kan zijn van alle 
vereenigingen, die op onderscheiden wijs het heil van 
de menschheid beoogen, maar zelfs in ons kleine 
land gaat dit niet. 

De ijverige dagbladpers zal ons echter wel een 
uitvoerig verslag der vergadering brengen, een verslag, 
waaruit wij leering kunnen trekken, ook zonder de 
woorden van wijsheid van de lippen der sprekers 
zelf te hebben opgevangen en waaruit misschien 
over den invloed van den speculatiebouw het nieuwe 
licht als een blozende morgenschemering zal gloren. 

BIJ D È l ' I . A I K ; \ . 
De platen geven eene reproductie van het met den 

eersten prijs bekroonde ontwerp van eene dorpskerk, 
uitgeschreven door de Vereeniging „Friesche Bouw-
kring" te Leeuwarden, liet Juryrapport is mede in 
dit nommer opgenomen. 

V E R K O O P V A X B O U W T E R R E I N . 

Woensdag 24 dezer hield het Domeinbestuur de 
2i>te veiling van geslechte vestingwerken te Groningen; 
de dertien kavels, die onder den hamer werden ge
bracht, konden / 2'j<>jo opbrengen. De zeven eerste 
kavels, aan het verbindingskanaal Boterdiep Dam-
sterdiep gelegen en meer voor stapelplaats dan bouw
terrein geschikt, konden/* 30'>5 gelden, overeenkomende 
niet den middenprijs van / 1.O1 per centiare. 

Voorts werden verkocht twee bouwterreinen aan 
den weg langs het verbindingskanaal Boterdiep— 
Damsterdiep, nabij de voormalige Steentilpoort en wel 
een erf van S M . breedte en 273 M -'. oppervl. voor/2135 

12 „ ., ., 383 - .3410 
makende respectievelijk /'7.S2 en / 8 90 per M - . 
Aan de Winschoterstraat en de Trompstraat werden 

vier kavels verkocht, zijnde 
k a v i 377 M ' , voor ƒ 7 8 1 0 of 

f 20.72 per M -. 
1 85 M - . voor /"2i/>o of 

' / [6.— per M 1 . 
275 M - . voor ƒ4925 of 

ƒ 17.91 per M - . 
286 M - . voor ƒ36.35 of 

ƒ 12 76 per M - . 
liet tiende of meest gekiende bouwterrein is een 

hoekperceel met 17.75 M*. front aan de Trompstraat 
en 16.15 M . breedte aan de Winschoterstraat. 

X, breed 17.75 M-groot 

X I , „ 8 . — „ „ 

XII, „ 1 7 . — ., ., 

XIII, „ 8.— ,. „ 

P R I J S V R A G E N 
()NT\VI.KI' VAN 1:1 :NI: J)<>KI\SKI:KK.. 

Rapport vim il<' Jurj tor beoordeeling vuu de Ingekomen ant
woorden op de prijsvraag voor een ontwerp va» eene Dorpskerk, 
uitgeschreven door de Vereeniging „De IViescho lïouwkring"' te 
Leeuwarden. 

A l l antwoorden, op de bovenvermelde prijsvraag ingekomen, SJjn 
door het bestuurder Vereeniging voornoemd in onze handen gesteld 
volgende ontwerpen van eene Dorpskerk, uls: 

<7. met motto: Oefening kweekt kunst (3 teekeningen). 
t>- i „ Vier uur i3 teekeningen met beechrjylng). 

niet motto: de tul bald nln skolt (1 teckening met toelichting). 
ti. ^ „ A in twee cirkel» (figuur| |.j teekeningen met 

toelichting). 
In 't, ulgemeen dient te worden opgemerkt, dat in de eerste 

plaats de mededingers uan de by liet programma gestelde eisrheu 
moeeten voldoen; daarin wordt sub art. 4 de voorwaarde gesteld, 
dat nevens plattegrond- en opatandtcekeningen, ook de details 
van gevelversicringen, plafondhetiniinering, banken en preekstoel 
bjj liet ontwerp moesten gevoegd zijn. 

De inzender van het sub ,-. vermelde ontwerp met het motto 
„du tyd hiihl niu skoft" heeft daaraan niet voldaan, wijl do detail-
teekeningen geheel ontbreken; uit dien hooide en omdat bovendien 
die ttckeiiingeu voor eene juiste vergelijkende beoonleeling nood-
/.akelijk waren, heeft de Jury gemeend dit ontwerp buiten mede-
dinging te moeten stellen. Zij meent er echter op te moeten wij/.en 
dat, ware dit niet het geval geweest, liet ontwerp, in verband niet 
de juiste opvatting van het karakter, waaraan een protestantache 
dorpakerk moet beantwoorden, onder do beste der ingekomen plans 
behoort en voor eene eerste bekroning in aanmerking /ou zijn 
gekomen. Zoowel de gevelgroepeering als de vorm en de indeeling 
van 't grondplan zgn goed van opvatting en hebben verdienste. 

He overige ingezonden on tv. erpen voldoen aan de eisehen bij 't 
programma gesteld en wij hebben de eer het volgende omtrent 
die ontwerpen ieder in 't bijzonder te vermelden. 

Ontwerp sub ,t., motto „Oefening kweekt kunst'1. Dit omwerp 
mist 't karakter van eene protestantse he kerk de inzender beeft 
zieh niet weten te onthouden van de truditioneelo vormen der 
kerken voor den It.-K. eeredienst. De planverdeeling is daardoor 
voor eene Proteatanteche kerk onpractiach; een groot deel vuu 
de toehoorderaplaatsen is te ver van het spreekgestoelte verwijderd 
en daaromheen ondoelmatig gegroepeerd. 

Dc coneiatoriekamer ia to klein en niet gelukkig van vorm ; 
boter ware *t gewest indien de ruimte tegen de koorvormige 
afsluiting daarvoor geheel was gebezigd, met een portaal van do 
kerkruimte afgescheiden. Bet hoofdportaal ia niet gelukkig; door 
de daarin geplaatste trap wordt het optisch eft eet gestoord, mede 
wordt slechts één toegang onvoldoende geacht voor de veiligheid 
der kerkgangera. 

De gevels .in spitsbogenstijl zijn goed van proportie als ook 
't transepttorentje; de torenverdeeling is niet zoo goed en ontwerper 
bud met gruoter vukverdeeling een massiever aanzien verkregen. 
De Uotbjsebe raamtruceering is niet juist, zooals uit 't daarvan 
gegeven detail blijkt. 

De inwendige architectonische vormen gijn niet in overeenkomst 
met bet uitwendig streng karakter van tie kerk. wijl bier door 
ontwerper aan ruiuissuce-vormen de voorkeur is gegeven. 

Ook uit de conceptie van 't mobilair blijkt eene niet altijd ge
lukkige toepassing van renaiaaance-vormen, duideljjk uitkomende 
in de bekroning van den preekstoel, de consolevornion enz. 

Overigens is, wat de wijze van eon-iruetie betreft en bijzonder 
de vele zorgen aan het teekenwerk besteed, alsmede de ontwikke
ling der details van diverse onderdeden. dit ontwerp niet onver
dienstelijk. 

Ontwerp sub I,, motto „Vier uur". In do planverdeelïng is deze 
ontwerper gelukkiger geweest dan die van 't vorig ontwerp, 
door grooter aantal toegangen, alsmede eene betere groepeering 
van de zitplaatsen rondom het spreekgestoelte. 

De plaatsing van de conaiatorlekamtr is echter ge/ocht en 
geeft den indruk van later bijgevoegd te zijn. Wat de gevel-con
ceptie betreft, is dit plan verreweg van mimhr gehalte. Het uit
gebouwd portaal zal, in nature gezien, wanverhoudingen met de 
lijnen van 't hoofdschip in 't leven roepen; de vorm is gerekt en 
niet aangenaam van verhouding. De bovengedeelten van de groote 
alhinede die van de kleine hoektorens, zijn gebrekkig van vorm 
en afmetiog en ook deugt de verhouding van de torenhoogte met 
die van het kerkruim ten eeneniale niet. De inwendige ordonnantie 
is vrijwel in overeenstemming met de buiten-architectuur, even
als die vuu den preekstoel en de kerkbanken, doch arm van con
ceptie met alledaagsche vormen. De consoles van gesmeed ijzer 
in de overstekende kupgedeelten missen kracht voor tb- functie 
die ze vertegenwoordigen. Met teekenwerk verraadt geen geoefende 
hand en mist smaak, een euvel waaraan, behoudens do goede 
planverdeeling, 'tgebeele ontwerp mank guur. 

Ontwerp motto „A in twee eirkels" (figuur). Van alle inge
komen ontwerpen is deze planverdeeling de minst gelukkige: 
ecu groot gedeelte van de zitplaatsen is onbruikbaar wegens de 
gezochte schuine richting der banken en ofschoon in den govel-
opatand de kerkvorm bl\jkt geelt het grondplan geheel den indruk 
van een groote zaal met aangebouwde gedeelten. De gevels lijden 
aan 't zelfde gebrek; wordt 't reeds niet gelukkig geslaugdt* 
torentje weggedacht, dan blijk een gewone groote zaalvorm over. 
De geheide gevel-conceptie mist verdienste, is zeer oppervlakkig 
en eene pnsbonde gevelgroepeering naar den eiscb van het bouw
werk wordt geheel gemist. Hetzelfde euvel wordt in de detail-
teekeiiingeu teruggevonden; de bankvorm is onbehaaglijk evenals 
de decoratie vuu den preekstoel, met de onrustige en onharmonische 
groepeeriug van Ijjucii. Ook het constructieve gedeelte laat te 
wenschen over, is over 't algemeen zwak en de ondervanging van 
bet torentje in het kapgestel onvoldoende. 

Het teekenwerk munt mede niet uit, is stijl' en mist smaak, 
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en ofschoon de ontwerper zich veel moeite beeft gegeven om 
nnar zijn krachten ren ontwerp ie leveren, behoort zijn inzending 
tot dr minst gelukkige oplossing van de gestelde prysvraag. 

C o n c I a N i e. 
* >j> grond van bovenstaande beschouwingen heeft de Jury de 

eer aan bet bestuur van de Vereeniging, de Friese he Bouwkring 
voor te stellen, 

I. Aan het ontwerp met het motto, .Oefening kweekt kunst", 
toe te kennen den prijs van 15 gulden met het diploma van de 
Vereeniging. 

II. l>e uitgeloofde premie met het diploma der Vereeniging te 
vertoonen aan liet ontwerp met het motto «Vier uur." 

BlSSIW, 20 Me 1891 
De .1 u r v a a b e 0 0 r d e e 1 i n •;. 

A. C. BE EMS, Bouwmeester, 
II. M O K N O . P Z N . Architect, 

.1. E. G. NOORDENDORP, Rapporteur 

ARCHITECTURA ET AMICITIA, 
Voor bet jaar 1896—1897 zyn door het genootschap A r c b i-

t e e t u r a et A mie it ia drie prijsvragen uitgeschreven, waaraan 
alle leden van bet (icnuntschup kunnen medewerken. De prijs
vragen hebben betrekking op dc volgende onderwerpen, als: 

lo. een ge n o o t • c h a p eg ebo u w. Fry's f 1-5 
fÖO; tyd vun inlevering I Maart 18'.i7. 

2n. een d o r p s s t a t i o n. Prys f 75 en premie F SA s ' l i ' ! van 
inlevering I Februari 1SÜ7. 

3o. een I» o s c li w a c b t e r s w o n i u g. Prijn f 40 
f l.'i; tijd van inlevering 4 Januari 

De programmal en algemeene bepalingen /ijn in no. 25 
bet Orgaan van het Iienootscbap i20 Juni 1 HIM») opgenomen. 

en premie 

en premie 

„FR1ESCHE BOUWKRING" TE LEEUWARDEN. 
Wr^Mticring ~tin 11 Jnm I8JM*. 

Do Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom 
aan de leden, die voor 't eerst de vergadering bezoeken 

Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige byeonkomst 
brengt de Voorzitter niet een kort woord in herinnering wat Daar 
aanleiding van eene voordracht door het lid . .de beer Jansina. op 
een vorig.' vergadering omtrent het oprichten van arbeidsraden 
werd besloten; een samenkomst heeft plaats gehad met bet bestuur 
van Nijverheid om te tra.-lii.n door m i ^e/ainenlijk optreden bet 
oprichten van arbeidsraden ot kamers van arbeid tot stand te 
hl engeii. 

liet doet den Voorzitter -euoe^en to kunnen mededeel,-n dat 
de voorloopige besprekingen de zaak ren gunstig aanzien geven, 
doch met het oog op bet aanhangig wetsontwerp der Regeering 
werd besloten om de /aak tot September te laten rusten en 
alsdan opnieuw in behandeling te nemen. 

Omtrent de beden ter vergadering tentoongestelde antwoorden 
op de in dit jaar uitgeschreven prijsvraag wordt toezegging ge
daan, dat aan elk der leden ecu exemplaar van het bekroonde 
ontwerp in druk zal worden toegezonden. 

Nu voorlezing van het rapport der Jury wordt overgegaan tot 
bezichtiging van de ingekomen antwoorden en de door dc leden 
geëxposeerde teekeningen en plaatwerken. Iloze tentoonstelling 
vond belangstelling. Algemeen was uien bet met de Jan eens 
omtrent bet antwoord met het motto „de tyd Int ld uiii skoft". 
welk antwoord wegens het niet voldoen nan dc eischen bij bet 
programma gesteld, buiteu beoordeeling moest blijven; bet ge
leverde Inboort tot de beste der ingekomen plannen en zou bij 
voldoende afwerking voor eene eerste bekroning in aanmerking 
zijn gekomen. 

Overgaande tot de uitreiking der prijzen richtte de voorzitter het 
woord tot don I r D. Melntema te Mantgum, wiens antwoord mat 
den eersten prijs is bekroond geworden en wensebte hem van 
harte geluk met het reeds voor de 2e maal behaalde succes; de 
2e prijs werd door den heer Z. ven, architect tc Franoker, namens 
de heer F. Statema Jr. te Dongjuin in ontvangst genomen met 
een gelukwensch van den Voorzitter, voor de behaalde overwinning. 

Hierna sloot de voorzitter de laatste vergadering in dit seizoen, 
onder dankzegging aan ben die aan de expositie hebben deelge
nomen en aan de aanwezigen voor de talrijke opkomst 

o 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N , c 
's-<ij;\\i M I \ ' . i . Door den Minister van Waterstaat is een com

missie ingesteld niet opdracht om te onderzoeken of oen ge
deeltelijke indijking van de Lauwerzee overeenkomstig hel plun 
door dr heide provinciën aangeboden. zul kunnen strekken om 
een voldoende sfstrooming van Friesluiids boezem tc verzekeren, 
en tie afwatering vau een deel der prov. Groningen te verbeteren; 
en voor hot geval deze vraag ontkennend mocht worden be
antwoord, welke werken alsdan voor uitvoering in aanmerking 
komen om het beoogde dool te bereiken. 

De commissie is aldus samengesteld: Mr. It. I'h. baron van 
llarinxnia time Slooten, Commissaris der Koningin in Friesland, 
lid en voorzitter: J . N. Wittcveen en Mr. A. Bloembergen, leden 
van tied. Staten van Friesland; Mr. J . Leurinudi en I,. A. Dijk-
buiJH. leden van Ged. Staten van Groningen; II. F., di' Krimi, 

hoofding, belast met den ulgemcencu dienst van den waterstaat; 
<ï. A. Ksscber. hoofdiog. van den Rijkswaterstaat iu het lo eu 2e 
district; S. .1. Vermaes en J . Kater Tz., hoofd ing. van den pro
vincialen waterstaat iu Friesland en iu Groningen. 

— Ter voldoening aan het door den directeur der gemeente-
gustabrick gedaan verzoek, hebben B en \ V . den gemeenteraad 
voorgesteld goed te keuren: 

l " . dat de tegenwoordige directeur der fabriek, met ingang van 
1 September, bet thans door hem bekleed e ambt zal verwisselen 
met dat van advisecrend directeur, onder welken titel liy. tegen 
genot eener jaarwedde van /liOOO, aun de fabriek zul verbonden 
blijven hoogstens tot tien dag waarop bij zyn 85ste levensjaar 
zal hebben volbracht. 

2('. dat met ingang van gezegden datum wordt aangesteld een 
nieuwe directeur op eene jaarwedde van /'4000, benevens genot 
van vrije woning en vrij vuur en licht, waarvoor wordt aanbe
volen de heer .1. F. II. Kakhuis, ingenieur, vroeger als zoodanig 
tydelijk gedurende eenige jaren aau tic fabriek alhier verbonden 
geweest zijnde en thans directeur der gasfabriek te Dordrecht. 

In de op 23 Juni gehouden vergadering vau den Kaad van 
bestuur van het Koninklijk Instituut vuu ingenieurs zyn voor 
het iustituutsjaar 18!K»—1807 benoemd: tot president NV. F. 
Leemans, tot vice-president ('. Lely, en tot penningmeester M. 
J. van Bossc, terwy'1 het gewoon lid J . Tidoman bet voorrecht 
had voor tie twaalfde maal tot secretaris te worden benoemd 
voor het volgend driejarig tydvak. 

AMSTERDAM. In tic op u Juli te (ironingen te houden vergadering 
van gasfabrj kanten zal bet voorstel worden behandel tl tot het 
oprichten van een vakschool voor gasdirecteuten. Deze school 
zou bier-ter-stede worden opgericht en de leerlingen moeten 
voorzien zyn van 't diploma eindexamen II. B. School. Het Leer
geld zou worden bepaald op t 4U0. 

— Wij ontvingen het prospectus van het plaatwerk ̂ Schilderijen-
Cabinet vnn Toyler's sclenting te Haarlem, dat den leden der 
Vereeniging tot bevordering- van Beeldende Kunsten dit jaar zal 
worden toegezonden hit plaatwerk zal bestaan uit twnall (linke 
photogravures naar de werken van Anth. van I bjck. Meiudert 
llobbcma, Adriaen van Osiaile, liembi-audl van Kijn. .1. Kakker 
IvorIV. J. Bosboom. Jozef Israels, Anton Mauve en J Weisseri-
brucb. Do daarbij beboorendo tekst schrijft tic heer I'h. Zileken 
en de heer II. J. Scholten, conservator van Toyler's Museum, 
beeft zich bereid verklaard de noodige gegevens voor het opstellen 
eener gedocumenteerde inleiding te verstrekken 

De Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten werd 
iu 1845 opgericht; hel lidmaatschap kost slechts / 5 per jaar, 
waarvoor men een lot in tie tegen het einde van December te 
houden verloting ontvangt, benevens als premie lö'.»t> het plaat* 
werk over het Schilderijen-»'abiuet van „Toyler's Stichting" te 
Haarlem liet plan bestaat om op deze wijze, gedurende de eerst
volgende jaren, de verse billende particuliere \ erzamelingen van 
ons land iu den vorm vuu plaatwerken voor eeu ieder Idijvend 
toegankelijk te stellen. 

KOTTKRU.YM. Bij de nationale tentoonstelling van brandblusch-
en reddingsmiddelen, alhier te houden vau 28 October tot :» 
November, zullen als juryleden optreden de heeren J. A. Milders, 
hoofdman der Üott. brandw. Rotterdam. C. de Wijs, «• ommdt. 
brandweer 's-liravenbage, en .1. II Neiszen. ad j -dir. gemeentew, 
Rotterdam; als commissarissen van toezicht de heeren J . Kramer, 
bootdman der hott, brandweer, Jhr. F. van fitters, wethouder, 
Mr. L. K. vau Kaalte, wethouder. Louis Dubbelman, fabrikant, 
J. I'. J. Lueardie. Directeur der Maatschappij „De Maas", allen te 
Rotterdam. 

De tentoonstelling omvat elf groenen, als I stooinbrandspuiten, 
II. band brandspuiten, l i l . reddingsladders, IV reddingstoentelien, 
V. blusehmiddelen, uitgezonderd stoom- en handbrandspuiten, VI. 
werktuigen, toestellen en gereedschap, beboorendo by brand
spuiten, VIL uitrustingstukken voor tic brandweer. \ l i l alarm
en seininriebting voor hrundweergebrnik, 1 \ , inrichting tot wering 
van brandgevaar iu gebouwen. \ . teekeningen van brandweer
organisatie, brandweerposten eu brandspuithuisjes, \ L inzendingen 
van de beste brandbluscbpreparaten en brandvrije verfstofVen. Kr 
/ijn reeds extra-medailles beschikbaar gesteld, en wtd tweeeere
medailles van de Koningin en de Koningin-Regentes, henevens 
vier medailles van den commissaris tier Koningin in Zuid-Holland, 
den burgemei s.er van Rotterdam, de hoofdlieden der brandweer 
eo van den heer Louis Dubbelman, liet uitvoerend comité ont
ving van tie Vereeniging van assuradeurs 2 verguld-si)vereni 2 
zilveren en I bronzen medail e en ziet nog 'meerden- extra '»e-
kroniiigen tegemoet. 

HAAI;!.MI . Op bet Museum van Kunstnijverheid alhier zal ge
durende de maanden Juli eu Augustus eene tentoonstelling ge
houden worden van ontwerpen, schotsen, teekeningen eu modellen, 
die betrekking hebben op het kunstambacht eu vervaardigd zyn 
door den architect Gr. I'. J . II Cuypers. Het ruime aandeel, 
tlat de loer v.n\pers iu de ontwikkeling van het kunstambacht 
hier-te-lande gehad beeft, is een waarborg dat deze tent 
zt'er belangi yk /al zyn. 

VHOKM non \ . De Koninklijke NederlaLdsche iabriek van gouden 
en zilveren werken, tinna J . AI. van Kempen & Zonen, beeft 
deze week baar zestigjarig bestauu gevierd. De zaak werd in 

toonstelling 

Juni IS3t; door den vader dor tegenwoordige firmanten tc Itrecht 
opgericht en In 185* naar Voorschoten overgebracht. 

B< i u w i x. Terwjjl verschillende gemeentebeaturen in den 
bataten tyd zich beijveren om dc exploitatie der gasfabrieken in 
handen te verkrijgen, heeft onze gemeenteraad besloten de gas
fabriek der gemeente met eene concessie voor 30 jaar voor f 20.000 
te verkoopen aau tien boer W. Dc Liefde, directeur der gasfabriek 
tc Hoorn. Iu het contract is een gasprys van I \ cent per lantaarn-
uur voor de publieke verlichting opgenomen, terwijl do particulieren 
per stère moeten betalen 8 cents voor licht en 6 voor verwarming 
in huis 

— Aflevering u" v n lh Xaiuur uitgave van J . G. Broese te 
I trechu bevat: 

Het hoogste op het gebied van hondetidressuur. door Dr. J . E. 
Rombouts. — De <ilossomotors. door .1. C. Bosch. Een nieuwe 
raderboot. Bij twee radiografieën, door l>r. I'. Seburinga 
Ozoon. (vervolg) door D. Ingermaa.— Fredineeën (roestzwammen), 
door 0. E. Destrée. — Eerwaardig door ouderdom, hoogte of 
standplaats, door Dr. II. J Culkoon De Puurdestaartcu, door 
J. Stiirin?. Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door 
A ut. Pannokoek. Correspondentie. 

P E R S O N A E I A. 
— In Ned-lndië is bij den waterstaat eu "slands burg. openb. 

werken v e r l e e n d : een jaar verlof wegens langdurigen dienst, 
aan den opzichter 2e kl S. F. II. van Kaalten; 

benoemd: tot opz. 2e kl. en geplaatst in de residentie Batavia, 
de waarnemend opz. 2c kl. J K. Lont; 

be las t : met de waarneming der betrekking van opz. 2e kl. 
cn geplaatst iu do residentie Batavia, de ambtenaar op uouuet. 
II van der Bijl. laatstelijk op/. Ie k l . ; 

aangewezen: de ingenieur 2e kl. J C. Voorduin om onder 
de leiding- van don chef tier 5e waterstaatsnfd te worden belast 
met bet doen van onderzoekingen betreffende den toestand der 
rivieren, die vau de zuidelyke eu zuidoostelijk.' helling vun de 
Smeme nfstroomen en bet mu'ten van een voorloopig ontwerp 
tot verbetering daarvan, met bepaling, dat hij belast blijft met 
het behoor der werken en opnemingen in het belang der ver
betering van de bevloeiing en den waterafvoer iu de afdeeling 
Sitoebondo (Bezoekt); 

toegevoegd: aun don chef tier 5e waterstaatsafd.. om te 
worden belast met bet doen der noodige opmetingen in bet he-
lung: der verbetering van den toestand tier voornoemde rivieren, 
de ingenieur 2e klasse W. II. Kloppenburg, 

B e n o e m d : bij tien dienst van het mijnwezen, tot ingenieur 
2e kl., S. .1 Vermaes, thans met do wourn. dier betr. belast en 
gesteld ter beschikking van den hoofdingenieur, chef van den 
dienst tier Staatsspoorwegen eu der kolenoiitgirining ter Sumatra's 
Westkust voor de ontginning van het Omhiliönkolenveld, eu de 
ingenieur 3e kl . C. J . M. Werthoim. 

Door den Minister van Kinnen!. Zaken is met 1 Juli a. s. j 
benoemd tot opzichter bij het bureau van den Ryksbouwkundige 
voor de gebouwen van onderwijs enz. II. van Heeswijk te 's-firuven-
huge. thans tijdelijk np/jchter-teekeiiaur bij dat bureau, 

Bij Koninklijk besluit is benoemd tot onderopzieuer der 
domeinen in het rentambt Zwaluwen, J . Goedhloed. 

— Bij Koninklijk besluit is den opzichter van don Rijks
waterstaat dor Ie klasse. J . l i . Grutterink, wegens ziels- en 
lichaamsgebreken, eervol ontslag verleend. 

—- B. en W. van Leeuwarden benoemden tot opzichter bjj de 
gemeente-gasfabriek den heer J . II. A . Albrecht te Nijmegen. 

— De navolgende studenten der Polytechnische School zyn 
tot hunne practische vorming gedurende de zomermaanden door 
den Minister van Waterstaat als buitengewoon opzichter aange
steld , te weten: 

I. Bij wa te r s t aa t swerken . E. A. Tissot van I'atot by de 
sluiswerken in de Drentsohe hoofdvaart; A. Th. Hoogenboom by 

de werken aan do Zuid-Willemsvaart iu NoorJ-Brabaiit; J . M' 
II. R. Kerseniaekers bij de werken tot verbetering van de Maas 
iu Limburg; A. Zandstru Fz. cn N. M.de Kanter bij het voltooien 
van dc heide toeleidingskanalen unu weerszijden van tie in aan
bouw zijnde schutsluis te IJmuideu; R L. R. de Muralt bjj tie 
wegen in Noortl-llollaud tvak Vel/en—Alkmaar); II. Veth by de 
werken van bet kanaal door Walcheren; A. K. Zweette bij de 
werken vau het kanaal door Zuid-Beveland; W. van der Tak bij 
de werken van don Netlerryu cn de Lek; K J . Ilaitsma Muiier, 
by tie werken op den IJael; M. A. F. II. de Ranitz, bij dc bug-
gerwerken op do hoven-Merwede; II. C C. van Rijsbergen . 
hij do werken tot afsluiting van tie Maas bij Audel; A. J . 
Ilirschig en U. van Tien hoven van den Bogaard, bij tie wer
ken vuu den Rottcrdamm-ucu Waterweg; W. van Veen, by* 
de te stichten stoomgemalen aan het Zuiderkanaal bij Keizersveer; 
J . R. van Musscheiibroek, bij de werken van brugbouw bij Heusden; 
<'. F. W. vun Puiibuys bij tie werken van den bouw van een nieuw 
noorderhoofd aan genoemde brug. 

li. By landsgo b ou w e n. A. Meyers bij den bouw van het 
post- eu tclegrnafgfhouw te Amsterdam; .1. A Kool idem tcTiel; 
J . I*. Ooinpvoeta idem te Hengelo; A M. Valkenburg idem te 
Hurlingon; C. A. F. van Leeuwen hij den bouw vau het postge-
bouw te Leiden, 

f. By de spoor weg w erk en. S. M. S. Kbilipse bij het ma
ken van een werkplaats voor den tractiedienst te Groningen; W. 
F. Ileut/en bij de werken van het station Boxtel; A. K - J . Schill, 
J . van Poelgeest en A C Bunches bij de werken van den bouw 
der brug by \V«stervoort. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— Vijf toeken aar* k l e r k e n 3e kl., een tec keu uur-

k l e r k Ze kl.. eeu o p z i c h t e r (scheepstimmerman 2e kl.t, 
eeu o p z i c h t e r voor zes maanden (uitvoering brugwerken). 
Jaarwedde: toekonuar-klerk 3e kl . t M*0 u /* 800j idem 2e kl. en 
opz. 2e kl. / ttoo a / 1100; tyd opz. / 25 per week. Verslechten: 
voor den opzichter tv kl. grondige bekendheid met bet sebeeps-
timmeruiansvak. voor den tijdelijken opzichter practische kennis 
vau uitvoering van bruggenbouw; voor de teckenaar-klerken: 
.:. leeftijd niet hooger dan 23 jaren; A. goed teekenen en schryven; 
. diploma van het oiud-exuiuen der II. B. School inet 5- of 3-jarigen 

cursus of van eene ambachtsschool of wel bet bewijs reeds met 
goed gevolg tc zyn werk/aam geweest op het bureau vun een 
ingenieur of architect. Adres vóór 1 Juli aan den directeur der 
publ. werken. 

— G e v o r d e r d l e e r l i n g , voor tee ken werk bij een tiwt-
mermuu-aaiiuemer. Adres den boekb. I' N. Sombeek te Zaandam. 

— A s s i s t e n t aau dc school voor kunstnijverheid te Haarlem, 
voor oeuige dagen per week. Aanv. salaris / 250 per jaar. Ver
eischte : akte handteekeuea L. < >. Adres vóór 1 Juli ann den 
directeur, 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r. Adres bij de architecten 
A. L. van Gendt en J. G. van tiendt A Lz., Amsterdam. \Zt< advert, 
iu'dit No.\ 

— Hou w k u n d i g op z i c, h t e r voor minstens 4 maanden. 
Adres lett. O. Itrieveu Knsckedtfs Advertentieblad. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen xcordeu ten eetieve van heeren geabonneerde/: 

tweemaal /er /aar twee achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen. 
De administratie belu<t :ich mei de toezending der eventueel inJt^meude 
brieven.) 

— Plaatsing gezocht als tijdelijk opz. voor iemand, geruiiiien 
tyd hij de genie-, waterstaats- en spourwegwerkeu in Ned.-lndië 
werkzaam geweest. Hoog salaris geen vereischte. Adres ouder 
no. 7. [Zie advert, in no. 25.J 2> 

— B o u w k u n d i g o p z i c k t e r - t o e k e n a a r . practisch 
ontwikkeld, bek en»! met kerkewerk, ook geschikt voor uitvoerder. 
Adres onder no. 8. (1) 

ADVERTENTIEN. 

GEVRAAGD een B o u w k u n d i g 
O P Z I C H T E R . AdresHe Architecten 
A. L .VAN GENDT & J. G. VAN GENDT 
ALz., Amsterdam. 

FABRIKANT « n 
I.i-deren D r | f -

riemen, Maehine-
I en «-IIInder-OllüB. 

Handel in Katoenen 
balatn - ü n me el-
haren. Riemen enz. Zaandam. 

V r a a g p r | | M p n « f . 

BECKER &BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - IIO E K H E E T . 
K N A N D E R E 

I X S T R l ' H E X T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, e u . 

t i i e ë n t a l l l e e r d e 

P e i l Beha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

1> 
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AANBESTEDING. Openbare Aanbesteding. 
Nament zijne principalen zal de Ar

chitect NICS. MOLENAAR te 's-Ura-
venhage, in <le tuinzaal van het Z.-H. 
Km IIKUI is aldaar, op den It Juli 
e. It. p u b l i e k aanbes teden: 

a. l ie t Imiin CM v an i'i'ii I*. l i -
K e r k mei l 'avtorie vu 
bijbehoorei i voor ili-
P a r o r l i i e v i m O . l i . V r . 
v a n « . l i e d e n Itaad. 

H e l iiiiim c ii v a n i i ' i i <• e-
s t I e h t voor L ie fde 
xnsters. 

l iet IIIIUII en van ri'n W o o n -
li ii is. 

stekken en teekeningen zijn tegen 
betaling van / 7.— per exemplaar ver
krijgbaar gesteld bij de lirma OEBKS. 
J . & H. V A N L A N G E N H l ' Y S E N te 
's-Orarenhage. 

Inlichtingen zijn dagelijks te bekomen 
aan het bureau van genoemden Archi 

C W. BLANKE J'. 
^ « ' ' • I s e l i e k a d e t W , 

Urouto aorteuringvan uelianir»<-lpapier 
lo eoneurrcerendo prijzen, alsook i . m v r n 
uoKerernhu «.rzonillieldobchaacMl. 
papier. Stalen worden opaauvraae franea 
nazonden naar Suilen. 

•o 

I». 

Be 

Up HttètiUi iltifi t Juli n. ». 
/.al door het K E R K B E S T U U R O. L. 
Vr. Onbevl. Outv. Ie Leiden, des 
morgens ten elf ure A . T . in het ,,HC">TKI. 
KT.I.ST.ANU" lieestinmarkt, worden a a n 
besteed : 

l»r v e r b o u w i n g i'ii i f i ' j j imi -
l i n g der K . - K . K e r k a d 
II:ii i i i 1>i i i e » bet anio-
M'I rt'ii v a n eenige per 
fl't'lt'll I'll lilt l l l ' M ' l l . n 

Bestek cn teekeningen zijn van af _ _ _ _ _ _ 
den -Jl.-i: dezer op aanvrage \3f KÊ § \ 1\| | fZ 'I' 
/ te bekomen bij den Architect _ * " 
J . LI. TONNAER, I 'ooistraat 27 te Delft. 
De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
Donderdag den 'Sm Juni dei morgens 
ten elj ure locale lijd. 

Gebr. K. & H. MEÜE8, 
in allo Hanlaleenen c n Marmer-
werken, Bral i MI in, ui i; ü i a r -
aerken. 

Woonplaats: Kuslenburgerstraal 30. 
Werkplaats: A/«/>frj/ra«/45.N.-AMSTEL. 

C E S » 

tect van It tot 4 ure. 

a a n b e s t e d i m . 
Op V r i j d a g den l O J u l i a . «. 

des namiddags ten 'i ure, zal door den 
Architect II. WES8TRA J R . namens 
zijnen principaal, in een der lokalen 
van het Café , ,CASINO" aan de Wagen-
Straat te 's-(Iravi ullage worden aan 
besteed: 

Het a f b r e k e n v a n I I panden 
a a n de K e r k s t r a » ! en de 
I 'reil e 1 i k»t ra a l te 's-liira-
vei i l iagi ' i'ii liet « laar ter 
p laat je b <> u vt e n v a n 
W O O N H U I Z E N , bevat-
IIMMII' S he i iode i inon iu-
g e n . I O bovenvt on inge i i 

" -~ en 1 W i n k e l h u i * . 

Bestek en teekeningen zijn adj/5.— 
per stel verkrijgbaar ten kantore van • 
den Architect voornoemd, des morgens 1 

van ld tot 12 uur. 
Aanwijzing op het terrein zal plaats 

hebben op Dintdag i Juli a. S. des. 
namiddags ten Jj ure. 

AAHRESTEDING. 
BUKGEMEESTKIt EN W E T H O U 

DERS der Gemeente ARNHEM,zullen 
W o e n s d a g I J u l i ISJMS. '• voor-
middags l l ' /« uur. in liet openbaar, ten 
l iemeenteliuize aanbes teden: 

BESTEK No. 16. 
H e t vergronten v a n Schoo l 

H u m nu Nt aal . met 
VA'H l e c r l o k a len en/. .: en 
bet ui:ikeii v a n nieubelen. 
B e g r o o t i n g /*:tl.i(M). 

Aanwij/.ii.g: Dinsdag 2.1 .luni a. «., 
nainid.iags 2 ure. op het bouwterrein 

achter School VII. Inlichtingen: alle 
werkdagen, lot en met den dag vóór de 
aanbesteding, van 10—12 uur aan het 
bureau Oemeentewerken Kadestraat; 
bestek met gezegeld inschrijvingsbiljet 
en U teekeningen a f'X. per stel 
v e r k r i j g b a a r aan hel bureau Oe
meentewerken ten Getneentehuize. 

T E K O O P 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-üravenhage, 
ongeveer 45.O0O e l . K O I W -
I . I S O M » geheel ol' gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend Itl l'i'H.X-
V K K H I i l . 1 F . Het B U I T E N V E R 
l i l . IJ I', zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ouk afzonderlijk T K 
H l I K . met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond O. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
3<>a te 's Gravenhage. 

J. H. P. JANSE, 
Marnixstraat :J64. 

A M S T E R D A M , 
PHOTO-LITHOGRAPIE 

en LICHTDRUK 

üiscner cn i,a..,.o.,„i 
inns Panlovniastraat 4, 

s - f , ; i t A V i ; \ i i A f - i : 
ter vermenigvuldigins van A r e l i l 
t i i toniselie en m a r l i i n e 
t eeken ingen . Monsters en prijs 
opgaven op aanvraag beschikbaar. 

i«jgt leverintj. 
Coneurrierende prijzen. 

Maatschappij 

«r. ii. NOJË, 
HilkeiieMüesraclit J, Haarlem. 
l.ooilBieter en zink werker. Aan

leg vim f.0s- en waterleiding. Beveelt 
zich aan tot het «laan van \orton-
« ellen enz. enz. ('ompleete badinrich
tingen dadelijks in werking te zien. 

t e g e n U I ( M U s c h a d e 

m 
van 1845. 

Hyanlseerinrlchlinir. 
H . L E N S I N K , 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
(rot levert panklaar eekyaniseerd 

en awamvrU) 
Rasterwerken, Schuttingen, Vloeren 
Vluerriiihen. Ilrneihakken, enz. ena. 

K e n i g z e k e r w e r k e n d r e u k - en 
k l eur loos m i d d e l . 

D e Lli 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premien. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

STOOMTIMMER-
H O U T W O L - F A B R I E K 

D I J K E R M A N & B D 1 J Z E R D . Breda 
S P E C I A L I T E I T in verp laatsbare 
H o u t e n woonli i i izen. Direct 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 c p e l s . 

CRAMER ELSENBURG & C0., 
Hofleeenincier», 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarminq door heete lucht. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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S C I I R E K l ' W K X D O N R E C H T . 
Het hoogste recht is vaak 

bet stuitendst onrecht. 
In het Verslag van de Algemeene Rekenkamer 

omtrent het resultaat harer werkzaamheden over 1S94, 
komt op bladz. 4, onder de rubriek: „Rrtiactir van 
contracten. Levering van meer dan de daarin ont
schreven hoeveelheden" de volgende opmerking voor: 

„ D e levering van een aantal benoodigdheden voor 
„de Rijkswerkinrichtingen / 'eenhn/sen was in het open-
„baar aanbesteed. Nadat de hoeveelheden, in de con
tracten aangegeven, geleverd waren, bleek behoefte 
„te bestaan aan meer. De levering daarvan werd op
gedragen aan dezelfde aannemers, doch deze bere-
„kenden voor de verschillende benoodigdheden vrij 
„belangrijk hoogere prijzen dan in de bovenbedoelde 
„aannemingscontracten waren bedongen. Zij konden 
„dit doen, omdat die contracten niet bevatten de be
maling, welke in andere werd aangetroffen , dat het-
„geen meer noodig mocht zijn dan in het contract 
„vermeld , eveneens tegen den aangenomen prijs moest 
„worden verstrekt. De verevening der vordering ont-
„moette dan ook geen bedenking. De Kamer vestigde 
„echter de aandacht van den Minister van Justitie op 
„de wenschelijkheid, in 'slands geldelijk belang, om 
„eene bepaling als de evenbedoelde voortaan in alle 
„contracten te doen opnemen". 

In margine van die opmerking is eene door den 
Minister van Justitie gedane mededeeling gesteld van 
den volgenden inhoud: 

„ T e g e n het denkbeeld van de Algemeene Reken-
„kamer bestaat het bezwaar, dat de gegadigden niet 
„weten waartoe zij zich verbinden. Bij het Departement 
„van Justitie wordt dat bezwaar zoo overwegend ge-
„acht , dat besloten is bepalingen van dien aard, welke 
„in enkele contracten voorkwamen, in het vervolg in 
„geen enkel contract meer te doen opnemen". 

Het wil ons voorkomen, dat de Minister van Justitie 

niet alleen zeer juist heeft ingezien dat er tegen den door 
de Algem. Rekenkamer aangeprezen maatregel groote 
bezwaren bestaan, en terecht heeft besloten de be
paling omtrent het doen van bestellingen boven de 
aanbestede hoeveelheden, in het vervolg in geen enkel 
contract meer te doen opnemen. maar wij zouden 
ook wenschen, dat de overige Hoofden van Ministeri-
eele Departementen, waar de besproken maatregel 
nog wél wordt toegepast, zich met het inzicht van 
hun ambtgenoot voor Justitie mochten vereenigen. 

De lezing van het Rapport, dat d.d. 3 Juni jl. 
door de Commissie uit de Tweede Kamer, belast ge
weest met het onderzoek van 't verslag der Reken
kamer , is uitgebracht, geeft ons aanleiding dezen 
wensch nog eenigszins nader toe te lichten. 

De bedoelde commissie ondersteunt nl. het denk
beeld van de Rekenkamer en is van meening. dat 
het wenschelijk is in de contracten eene clausule op 
te nemen betrekkelijk nadere levering van meer be
noodigdheden tegen denzelfden eenheidsprijs, /.ij acht 
het echter niet overbodig een wenk te geven omtrent 
de wijze, waarop aan het door den Minister van Jus
titie geopperd bezwaar zou kunnen «orden tegemoet 
gekomen. 

Wij durven intusschen de onderstelling uitspreken , 
dat het door den Minister van Justitie aangevoerd be
zwaar niet de eenige beweegreden is geweest voor 
zijn besluit om de aanbevolen clausule. in het ver
volg , in geen enkel contract meer te doen opnemen , 
al heeft Z .Ex . van andere motieven voor zijn be
sluit geen melding doen maken in het kantschrift op 
het aan H . M . de Koningin-Regentes aangeboden 
verslag van de Algemeene Rekenkamer. 

Naar onze meening althans zijn er, behalve het 
genoemde bezwaar, zeer overwegende bedenkingen 
tegen den aangeprezen maatregel aan te voeren en 
wij twijfelen niet of de bekendheid met die beweeg
redenen moet de oppervlakkig meest warme voor-
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standers van het denkbeeld in overtuigde tegenstanders 
doen verkecren. 

Wij meenen wel eens de klacht te hebben hooren 
uiten , dat de sommen , bij artikelen der bcgrootingtn 
voor de Departementen van Algemeen Hestuur toe
gestaan , niet genoeg worden beschouwd als maxima 
van uitgaaf voor het onderwerp daarbij vermeld, 
maar dat dc toegestane sommen worden aangemerkt 
als te kunnen dienen tot het daaruit doen van aller
hande uitgaven, voor/.oover die uitgaven, in verband 
met de omschrijving der artikelen van de begrooting, 
voor dc gewenschte aanschaffingen, enz. kunnen wor
den aangewend; met andere woorden: wanneer die 
uitgaven slechts geen bezwaren bij de Algemeene 
Rekenkamer voor de verevening kunnen opleveren, 
het beschikbare geld kan worden aangewend tot het 
doen van alle uitgaven voor zoodanige voorwerpen, 
welke hun omschrijving vinden in het daarvoor aan
gewezen artikel; men meent vaak zoo tc kunnen 
handelen, omdat.. . het geld nog beschikbaar is. 

Die klacht vond, bedriegen we ons niet, ook wel 
eens weerklank in de Tweede Kamer, waar men 
meende, dat de begrootingen per se worden uitgeput 
en de toegestane sommen „opgemaakt" , quandmime. j 

Welnu, in het toepassen van den door de Alge
meene Rekenkamer aangeprezen maatregel ligt juist 
een „geschikt'' middel om zooveel mogelijk de artikelen 
der begrootingen uit te putten en de toegestane som
men op te maken. 

Wij zullen trachten dit met enkele woorden duide
lijk te maken. 

Gesteld dat in de contracten van aanneming een 
clausule wordt opgenomen van den volgenden inhoud, 
(gelijk reeds ongeveer in enkele dier contracten wordt 
aangetroffen): 

„ D e aannemer verbindt zich verder om binnen drie 
„ m a a n d e n , na daartoe ontvangen bestelling, voor 
„dezelfde prijzen en onder overigens dezelfde voor-
„ w a a r d e n , boven en behalve dc hiervoren vermelde 
„hoevee lheden , te leveren nog zooveel van de ge-
„ n o e m d e goederen — tweemaal de aanbestede hoeveel-
„heden niet te boven gaande — als hem binnen zes 
„maanden na den datum der goedkeuring van het 
„contract zullen worden gevraagd." 

Terwijl in den regel voor de levering van de aan
bestede voorwerpen een termijn wordt gesteld, afwisse-
selende tusschen twee en zes maanden, zou de termijn 
voor de levering van het bijbestelde, volgens de aan
gegeven clausule tot negen maanden na den datum 
van goedkeuring van het contract loopen. 

Gedurende die negen maanden zou de aannemer 
dan, ten opzichte van de bijbestellingen, geheel aan 
de willekeur van den aanbesteder overgelaten zijn. 

Betreft de aanneming nu voorwerpen, waarvan de 
marktprijzen aan snelle daling of rijzing onderhevig 
zijn, dan zal de aanbesteder, in 's lands geldelijk 
belang er niet of wel toe overgaan de facultatieve 
bijbestellingen te doen, al naar gelang de prijzen der 
artikelen zijn gedaald of gestegen. Werd de bijbestel
ling steeds geregeld naar gelang der werkelijke be
hoefte , men zou daarmede nog vrede moeten hebben. 
Doch er is nog een andere — en een zeer voorname — 
factor, die van overwegenden invloed kan zijn op het 
al dan niet doen van bijbestellingen, namelijk het 
beschikbaar hebben of komen van de noodige fondsen. 
Blijkt b. v. na afloop van een jaar, wanneer ten laste 
van de begrooting van dat jaar geene contracten meer 
kunnen worden aangegaan, dat op een of ander ar
tikel der begrooting geld zal overschieten, dan kan 
dat geld worden bestemd voor de aanschaffing van 

voorwerpen, die als uitvloeisel der aangehaalde con-
tractueele bepaling, boven de aanbestede hoeveelheid 
kunnen worden gevraagd. Dat de aanbesteder dan, 
wedetom in 's lands geldelijk belang-, in de eerste 
plaats het oog zal laten vallen op die artikelen, 
waarvan de marktwaarde sedert de aanbesteding is 
gestegen, ligt voor de hand. 

Wij hebben zoo even dc mogelijkheid aangestipt 
van het beschikbaar komen van fondsen. I loc vreemd 
die uitdrukking moge klinken, zij is niettemin juist. 
Ziehier op welke wijze die mogelijkheid ontstaat. 

Ken aannemer is nalatig in de levering der door 
hem aangenomen voorwerpen. Dientengevolge ver
beurt hij de bij het contract bedongen boete. De aan
besteder heeft voorts het recht de levering, voor 
rekening van den nalatigen aannemer door anderen 
te doen uitvoeren en hetgeen dientengevolge meer 
moet worden betaald, dan bij het aannemingscontract 
was bedongen, wordt op de rekening van den nala
tigen aannemer gekort of door dezen aan het Rijk 
terugbetaald. 

.Maakt dc aanbesteder van zijn recht tot aankoop 
bij derden , voor rekening van den nalatigen aannemer, 
gebruik en heeft die aankoop plaats in een jaar vol
gende op dat waarin de aanneming is geschied en dit 
zal wel in de meeste gevallen gebeuren, vermits een 
overgroot gedeelte der contracten eerst in het laatst, 
meest op het allerlaatst van het jaar wordt gesloten — 
dan geschiedt de betaling voor het aangekochte ten 
laste van dat volgende dienstjaar, en komen dus ten bate 
van het jaar, waaruit de betaling voor het gecontrac
teerde, overeenkomstig de bepalingen der wet van 10 
Februari 1844 {Staatsblad no. 6), moest geschieden: 

l ° . de verbeurde boete; 
2". de som voor de levering, aan derden voor 

rekening van den nalatigen aannemer betaald, ver
minderd met het bedrag der kosten, die van deze 
levering boven de bedongen aannemingsprijzen het 
gevolg zijn en dat op de rekening van den nalatigen 
aannemer is gekort. 

Er is meer. Ons werd bijv. het volgende geval 
medegedeeld: 

In den loop van een jaar werd, ten gevolge eener 
gehouden aanbesteding, met een aannemer een con
tract gesloten voor de levering van een artikel, waar
van de marktprijs zich regelt naar het beter of minder 
goed gelukken van den oogst der grondstof, noodig 
voor de productie van het aanbestede artikel. In dat 
contract was de bepaling opgenomen, „dat de aan
nemer zich bovendien verbindt om voor denzelfden 
prijs en onder dezelfde voorwaarden, boven en behalve 
de opgegeven hoeveelheden zóóveel van de aanbestede 
behoeften te leveren, éénmaal de aanbestede hoeveel
heid niet te boven gaande, als nog binnen acht 
maanden na den datum der goedkeuring van het 
contract van hem zal worden gevraagd". 

Terwijl tusschen den datum der aanbesteding en 
die der goedkeuring van het contract eene maand was 
verloopen en voor de levering na bestelling een ter
mijn van twee maanden was gesteld, had de aan
nemer zich dus bij het doen zijner inschrijving tot het 
doen van leveringen voor een tijdsverloop van elf 
maanden verbonden. 

De aannemer werd nalatig in de uitvoering der 
bestellingen betreffende de aanbestede hoeveelheden 
cn beliep ten gevolge van te late levering een vrij 
aanzienlijke boete, die op zijn rekening werd gekort. 

Inmiddels was, vóór het verstrijken der vorenge
noemde acht maanden, ten gevolge van de weinig 
gunstige vooruitzichten voor den nieuwen oogst, de 
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prijs van het aanbestede artikel zeer aanmerkelijk 
gestegen, zelfs ver boven den bij het contract be
dongen prijs. Toch werd aan den nalatig gebleken 
aannemer de facultatief gestelde bijbestelling gedaan 
van nog eenmaal de aanbestede hoeveelheid en voor 
de betaling van dc vordering van den aannemer voor 
het bijgeleverde, verminderd met het bedrag der in
middels op nieuw bcloopcn boete, kon, ruim een jaar 
na de gehouden aanbesteding gebruik worden gemaakt 
van het bedrag der boete, op dc levering der aanbe
stede hoeveelheid verbeurd en ingehouden! 

Wie gevoelt niet het stuitend onrecht in zulk een 
handeling gelegen. En toch tegen dergelijke hande
lingen verzet zich geen enkele wettelijke bepaling! 
Integendeel de meermalen, zelfs in officiëele stukken, 
als gebrekkig en onduidelijk gesignaleerde wet van 
10 Februari 1844 (Staatsblad, n°. 6), opent alleszins 
de gelegenheid tot het plegen daarvan. Maar wij zijn 
er zeker van dat niemand een dusdanige toepassing 
van contractueele bepalingen, ook al laat de wet 
daartoe de vrijheid, zal verdedigen. Zoo ooit, dan 
geldt hier het: Summum jus summa injuria. 

De Tweede Kamer heeft, alvorens op reces te 
gaan, zonder eenig debat haar goedkeuring gehecht 
aan het rapport der Commissie uit haar midden. Dat 
daardoor aan het door de Algemeene Rekenkamer 
geopperde denkbeeld steun is verleend — een steun 
dien het zeer zeker niet verdient, - - volgt er gelukkig 
niet uit. De Commissie uit de Kamer, heeft toch op 
meer dan één punt van de Regeering nadere ophelde
ringen gevraagd naar aanleiding van 't verslag der 
Rekenkamer. Wel behoort daar, tot onzen spijt, niet 
de questie onder, die we ons veroorloofden hier te 
berde te brengen, doch niets belet de Kamer om 
nader op de zaak terug te komen. ()m dit uit te 
lokken hebben we de aandacht erop gevestigd. 

EEN" T E E K E X D E S TIJDS. 
Men leest in de Zutphensche Courant: 

„Donderdag werd tc Arnhem aanbesteed het afbreken 
en weder opbouwen van een winkelhuis in de Rijn
straat. E r werd slechts één biljet in de daarvoor 
bestemde bus gevonden. De overige aannemers wei
gerden in te schrijven, omdat zij zich niet konden 
vereenigen met tal van bepalingen cn voorschriften, 
welke door den architect in het bestek waren gezet. 
Het hoofdbezwaar gold het eerste gedeelte van artikel 
16 „regel ing der werkzaamheden", dat aldus luidt: 
» D e aannemer is gehouden al de in dit bestek be
paalde afmetingen, hoeveelheden en gewichten met 
de algemeene bepalingen der werken, dc beschrijving, 
de hoofdafmetingen, de teekeningen cn den bestaanden 
toestand te vergelijken, om bij onverhoopte vergis
singen in die opgaven de leveringen zóó te doen, als 
de aard van het werk vcreischt, zonder daarvoor 
extra betaling te kunnen vorderen. Wanneer er eenige 
bepalingen, hoe ook genaamd, in dit bestek vergeten 
waren, hetgeen evenwel overeenkomstig den aard der 
werken, construction, leverantiën of uitvoeringen zoude 
behooren te geschieden, dan zal de aannemer verplicht 
zijn, om zulks op cle eerste order van den architect 
uit te voeren, alsof zulks woordelijk in dit bestek 
omschreven was. Bij voorkomende duisterheden in dit 
bestek of verschil tusschen bestek en teekeningen zal 
de aannemer zich geheel gedragen naar de verklaringen 
van den architect." De aannemers willen hiervoor het 
volgende lezen: „Bij eventueele geschillen tusschen 
architect en aannemer beslist een gewone arbitrage 
van drie deskundigen, waarvan door beide partijen 
één te benoemen en de derde door de twee gekozenen. 

In het geval dat beiden omtrent den derden persoon 
niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de 
benoeming opgedragen aan den kantonrechter. I )e be
slissing, door deze heeren genomen, zal zijn in het hoogste 
ressort, zoodat een nadere beslissing door de rechtbank 
nooit geëischt kan worden. De kosten op de arbitrage 
vallende worden door de scheidsmannen geregeld en 
komen voor de helft ten laste van beide partijen." Een 
bezwaar van beteekenis is verder de tijd van oplevering. 
Het bestek bepaalt dien op I October; de aannemers 
achten het onmogelijk, een zoo groot werk zoo spoedig 
uit te voeren en willen 1 November als tijd van op
levering beschouwd zien. Ook nog tegen verschillende 
andere bepalingen wordt geprotesteerd en op wijziging 
daarvan aangedrongen. Daar het werk nog niet ge
gund is, wordt door velen met spanning het resultaat 
van de houding of beter gezegd van de onthouding 
der Arnhemsche aannemers te gemoet gezien." 

Tot zoover de Zutfensche Courant, wier bericht 
ons in meer dan een opzicht belangrijk schijnt. Dit 
belang schuilt o. i. niet in het tc verkrijgen resultaat, 
hetwelk gezegd wordt door velen „met spanning" 
tegemoet gezien te worden. Die velen zullen waar
schijnlijk de protestcerende aannemers wezen, die 
leelijk gefopt zijn, nu een hunner collega's toch inge
schreven heeft, zonder op hun bezwaren te letten. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat architect en besteder, 
zoo het biljet aan de vereischten voldoet en de aan
bieding aannemelijk wordt geacht, het werk aan den 
eenigen inschrijver zullen gunnen. 

Voor ons ligt de belangrijkheid der mededeeling 
daarin, dat men ziet, hoe de aannemers zich lang
zamerhand verecnigen, niet alleen om, zoo mogelijk, 
op de inschrijvingssom invloed uit te oefenen, maar 
ook om bepalingen in bestekken, waartegen zij be
zwaar hebben, veranderd te krijgen. 

Reeds werd, nog niet lang geleden, iets dergelijks 
ook te Amsterdam beproefd. Toen sprong de bom 
verkeerd, want de besteders, die zich niet bij de 
eischen der aannemers wilden of konden nederleggen, 
za^cn van den voorgenomen bouw af, en zoo ontging 
den minsten inschrijver het werk. 

In het algemeen kan men zeggen dat de aannemers 
in hun recht zijn, wanneer zij weigeren in te schrijven 
naar werken, tegen de besteksbepalingen waarvan zij 
bezwaar hebben. X u is het door de Zutfensche Courant 
aangehaalde art. 16 van het Arnhemsch bestek, dat, 
zij het in eenigszins gewijzigden vorm, in de meeste be
stekken hier-te-lande voorkomt, zeker een van die 
bepalingen waartegen aannemers al gauw geneigd zijn 
in verzet te komen. 

Abuizen in bestekken zullen blijven voorkomen, 
zoolang alle menschenwerk onvolmaakt is. Met hoeveel 
zorg degeen die het ineenzet, ook te werk ga, fouten 
kunnen niet uitblijven. 1 Iet is daarom dat in schier 
alle bestekken een bepaling is opgenomen, die ten doel 
heeft de aansprakelijkheid van den architect voor die 
fouten op den aannemer af te wentelen. Billijk kan dit 
zeker niet geacht worden, want met hoeveel ijver een 
aannemer zich ook aan het controlecren van een voor 
hem geheel vreemd bestek moge gezet hebben, het 
kan toch van hem niet verwacht worden, dat hij in 
den meestal korten tijd, die daarvoor beschikbaar is, 
fouten zal opmerken, die aan het oog van den archi
tect, die geheel in het werk thuis is, ontsnapt zijn. 

Wanneer men nu architecten vraagt, waarom zij een 
dergelijke bepaling noodig vinden, dan zal het ant
woord in de meeste gevallen zijn: „om van veel last af te 
wezen". In den regel hebben zij dan het oog op allerlei 
kleine onnauwkeurigheden, drukfouten, enz., waarvan 
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een aannemer meent, in zijn voordeel partij te kunnen 
trekken. Is een vergissing in een bestek van ernstigen 
aard, dan zal een architect, die een fatsoenlijk man 
wil blijven, daarvoor den aannemer schadeloos stellen, 
al zou hij zich daardoor misschien ook de ongenade 
van zijn patroon op den hals halen. Waren alle bouw-
patroons maar voor rede vatbaar, dan zou er van 
ongenade zelfs geen sprake kunnen zijn, omdat het 
toch van zelf duidelijk is dat, ware een bestek volledig 
geweest, ook de aanneemsom evenredig verhoogd 
zou zijn. 

Nu zal het niet aan in de practijk vergrijsde ar
chitecten ontbreken, die deze beschouwing veel te 
idealistisch getint vinden, / i j zullen erop wijzen 
dat de aannemers, wien toch meestal van te voren 
gelegenheid wordt gegeven, inlichtingen te vragen, 
dan veelal niets beteekenende fouten ter sprake brengen, 
maar zich wel wachten abuizen van belang aan te 
wijzen; door die, ofschoon ze hun bekend zijn, te 
verzwijgen, meenen zij later, als het werk hun gegund 
is, zich te kunnen bevoordeelen. Wij willen dit niet 
tegenspreken en willen ook niet beweren, dat aan
nemers een soort van engelen zijn. Maar wij meenen 
toch, dat men te weinig bedenkt, hoe de aannemer 
toch al dikwijls genoeg de lijdende partij is. 

Nog maar al te veel staan architect en aannemer 
tegenover elkander als vijandige machten. Men kan 
er zeker van zijn, dat de eerste architect, die een 
artikel „abuizen en misslagen" in zijn bestekken aan
bracht , daartoe is overgegaan, nadat een aannemer 
van eene misschien kleine fout op ongcu enschte 
wijze partij had getrokken ten zijnen voordeele. 

Wij billijken het, wanneer aannemers niet inschrijven 
naar werken in de bestekken waarvan bepalingen 
voorkomen, die hun niet aanstaan. Maar de onder
vinding leert, dat een dergelijke onthouding niet tot 
de gewenschte verbetering leidt. Het Arnhcm.sch geval 
kan dienen als bewijs dat, hoe bezwarend de voor
waarden ook geacht worden , er toch altijd nog wel 
een biljet in de bus komt. 

Verbetering in deze kan alleen van de architecten 
uitgaan. Ieders leuze zij: ,,my deeds upon my head", 
en niemand vordere meer van aannemers, dat zij zich 
aansprakelijk stellen voor fouten, door de directie 
gemaakt. Ieder bestede zooveel zorg aan zijn bestekken, 
dat de „abuizen of misslagen" tot een onschadelijk 
minimum herleid worden. Juiste en nauwkeurige om
schrijving , accurate teekeningen zijn een gemak voor 
directie en aannemer beide Daarenboven make de 
architect zijn patroon er intijds op indachtig, dat een 
tariefrekening bij ieder werk te wachten is, en dat 
tegen bijbetaling, indien zij een zeker bedrag der 
aanneemsom niet overschrijdt, geen bedenkingen 
kunnen bestaan. Komt de rekening dan in, welnu, 
de patroon behoeft, dus van te voren ingelicht, niet 
het bekende zure gezicht te zetten. Geen architect 
heeft zich voor een tariefrekening te schamen, mits 
die binnen zekere grenzen blijft; eerst dan voegt hem 
schaamte, indien hij, om zijne zeker zeer verschoon
bare fouten te bemantelen, er den aannemer laat 
inloopen. 

Doch, zoo op deze wijze verbetering komen zal, 
dan moet de aannemersstand, door fair en coulant 
optreden, daartoe het zijne bijdragen. Niet langer 
moet, bij het minste abuis, moord en brand ge
schreeuwd worden , niet langer moet getracht worden , 
overal wat uit te slaan. Zeker, een aannemer werkt 
niet voor zijn pleizier. maar om wat te verdienen. 
Maar nu ziet het er treurig uit, indien die verdienste 
gevonden moet worden uit de kleine faveurtjes, die 

de abuizen van den architect mede kunnen brengen. 
Is het zóó gesteld, dan zal het werk voor den aan
nemer een schadepost blijken, die door andere werken 
goedgemaakt moet worden. Wat zeggen, in dusdanig 
geval, een honderd gulden of wat? 

Waar twee kijven, hebben twee schuld. Nu is het 
niet anders met de kijfpartijen, die in de heden-
daagsche bouwpractijk zulk een groote rol spelen. 
Maar betrekkelijk zeldzaam treft men bestekken aan, 
die, met zorg en nauwkeurigheid zijn samengesteld, 
die zonder in belachlijke wijdloopigheid te vervallen, 
alles geven wat zij bevatten moeten. Waar een goed 
bestek de basis van de verhouding tusschen architect en 
aannemer vormt, hoort men van kibbelen haast niet. 

Er zijn architecten genoeg, die het samenstellen van 
een bestek als iets, dat te min voor hen is, beschouwen. 
Een hulpkracht wordt daar dan mede belast en deze 
tracht, door van schaar en lijmpot gebruik te maken, 
zijn taak zoo veel mogelijk te verlichten. I'atroon 
en ondergeschikte denken dan bij zichzelf dat, mocht er 
wat vergeten zijn, de „hang- en brandartikelen" wel 
redding zullen aanbrengen. En onder deze artikelen 
behoort dan ook dat betreffende „abuizen en mis
slagen." Het spreekt van zelf dat op een werk, onder 
deze omstandigheden begonnen, nogal eens verschil 
van meening moet voorkomen. 

Het valt niet te ontkennen, dat de bouwmeesters 
uit de oude school, die leefden in een tijd , toen men 
het nog niet zoo druk had over kunst als thans, betere 
bestekken maakten dan het tegenwoordig geslacht. 
Misschien kan hen het verwijt treffen dat zij wat al 
te wijdloopig te werk gingen; doch overigens kunnen 
hunne bestekken nog thans als modellen dienen. Een 
eigenaardigheid dezer documenten is evenwel dat be
palingen , als waarover de aannemers zich thans onte
vreden toonen , omdat zij meenen, dat de macht al 
te zeer aan één der partijen wordt toegekend , schering 
en inslag zijn. Wij herinneren ons nog hoe de be
stekken van een dier ouderen plachten te beginnen met 
een zeer dreigend artikel, dat het weinig goeds be
lovend opschrift droeg: „Macht van den architect.' 
Toch heeft deze architect in zijn tijd een zeer drukke 
practijk gehad en de aannemers werkten gaarne onder 
zijne directie. 

1 Iet schijnt dan ook niet gewaagd, om te veron
derstellen dat in het algemeen de aannemers slechts 
dan over onrechtvaardige of eenzijdige bepalingen in 
bestekken zullen klagen of zich bezwaard gevoelen , 
wanneer zij, terecht of te onrechte, vermoeden, dat 
de architect die zal toepassen. En nu moet erkend 
worden, dat, als er in het Arnhemsch geval vrees 
bestond voor toepassing van het artikel [6, de aan
nemers verwachten konden, aan handen en voeten 
door den architect te zullen worden gebonden. 

Had het artikel niets bevat dan; „ D e aannemer 
is gehouden, alle in dit bestek voorkomende afme
tingen , hoeveelheden en gewichten met de teekening 
en omschrijving te vergelijken en bij mogelijke ver
gissing in die opgaven, de leveringen zoodanig te-
doen, als het werk vereischt" , vermoedelijk zou het, 
zooals zoo dikwijls, onopgemerkt voorbij zijn gegaan. 
Maar de toevoeging: „Wanneer er eenige bepalingen 
hoe ook genaamd, in dit bestek vergeten waren, 
hetgeen evenwel overeenkomstig den aard der werken, 
construction, levcranticn of uitvoeringen zoude behooren 
te geschieden, dan zal de aannemer verplicht zijn, 
om zulks op de eerste order van den architect uit 
te voeren, alsof zulks woordelijk in dit bestek om
schreven was", is wel geschikt om tot nadenken te 
stemmen. Want waar is hier de grens? Wie zal 
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zeggen, wat er vergeten is? Uit den slotzin wordt ons 
dit duidelijk : „Hij voorkomende duisterheden in dit 
bestek of verschil tusschen bestek en teekeningen zal 
de aannemer zich geheel gedragen naar de verklaringen 
van den architect". 

Dat hier de deur wordt opengezet voor de grofste 
willekeur, zal wel niemand willen ontkennen. Ons dunkt, 
een architect, die eenigszins zeker van zijn bestek was, 
had dergelijke draconische bepalingen niet van noode 
gehad. 

Het is dus verre van ons den Arnhemschen bouw
meester in bescherming te willen nemen, doch daar
door willen wij niet geacht worden, ons met de variant 
van het artikel, door de aannemers voorgesteld, te 
vereenigen. Want het denkbeeld van arbitrage, ofschoon 
thans meer en meer in de mode komende, heeft niet 
onze onverdeelde bewondering. I.igt er toch in de al 
te groote macht, die architecten zich soms aanmatigen, 
een kwaad, geen minder euvel schuilt er in het arbi
trage-systeem , wanneer de aannemer dit in werking 
kan brengen zoodra hem dit, ook bij het minste ver
schil , goeddunkt. Zeker, bij geschillen over hoofdzaken 
kan een arbitrage soms nuttig blijken ; maar bij kleine-
zaken is dikwijls het sop de kool niet waard. En wie-
zal nu bepalen waar de grens tusschen hoofdzaken en 
bijzaken moet getrokken worden? Een zeer weinig 
wenschelijke bepaling is zeker ook deze, dat in ieder 
geval van arbitrage de vaststelling van de daaropval-
lende kosten aan de discretie der scheidslieden wordt 
overgelaten en dat beide partijen dan de helft moeten 
betalen. Dit maakt het voor den aannemer al zeer 
weinig bezwarend om de arbitrage in te roepen, want 
ook al wordt hij in het ongelijk gesteld, hij draagt 
maar de halve kosten. 

Onder de bedenkingen, die de aannemers tegen het 
Arnhemsch bestek hadden, kwam, volgens de Zut-
fensche Courant, ook voor, dat de tijd van oplevering 
te vroeg gesteld zou zijn. Het is ons, onbekend als 
wij zijn met de bijzonderheden van het geval, natuurlijk 
onmogelijk om na te gaan, of dit bezwaar gegrond 
is of niet. Maar als wij ons herinneren , hoe . in de-
laatste twintig jaar dikwijls de eisch gesteld werd, 
dat werken in onmogelijk korten tijd moesten worden 
voltooid, dan is er reden om aan te nemen, dat ook 
te Arnhem tusschen den omvang van het werk en 
den daai voor bestemden tijd niet de juiste evenredigheid 
bestaan heeft. 

Als een verblijdend verschijnsel begroeten wij onder-
tusschen, dat dergelijke „stoombouw", waarbij vaak 
de nacht door middel van ljlicht of booglampen tot 
dag werd gemaakt, niet alleen zeldzamer wordt dan 
vroeger, maar dat de aannemer-; daarvoor ook niet zoo 
gemakkelijk meer te vinden zijn. 

Komt het, af en toe, nog wel eens voor, dat in 
een bestek een onvoldoende tijd voor de voltooiing 
gegeven wordt, dit is niet altijd, ja wij zouden zeggen 
haast nooit, de schuld van den architect. Vaak houden 
allerlei zaken, waar hij geheel buiten staat, een aan
besteding tegen. In het bijzonder worden nog al eens 
door het gemeentelijk bouwtoezicht bezwaren in den 
weg gelegd, wier belang voor het algemeen niet 
steeds in verhouding staat tot het ongerief dat architect 
en patroon daarvan ondervinden. En ook, al bestaan 
dergelijke wezenlijke of gefingeerde bezwaren niet, 
men weet het nu eenmaal, dat de ofticieele machine-
niet vlug werkt. In vele gevallen heeft de bouwpatroon 
er groot belang bij, dat de voltooiing op een bepaalden 
datum plaats vindt, en zoo moet dan de aannemer 
den tijd inhalen , die door anderen vertreuzeld is. 

Als middel, om hem in een dergelijk geval tot 

spoed aan te zetten, plegen dan hooge boeten ge
bruikt te worden. Maar dit middel is te weinig doel
treffend gebleken, dan dat het aanbeveling zou ver
dienen. Immers de boeten schrikken van inschrijving 
niet alleen af, doch worden, als zij tot een belachlijk 
hoog bedrag zijn opgeloopen, toch niet toegepast. 
Het uitloven eener (linke premie doet het gewenschte 
resultaat veel beter bereiken. 

Het is goed, dat het Arnhemsch geval wereld
kundig gemaakt werd. Maar al te vaak komen derge
lijke aanbestedihgsquesties, wier bespreking in tech-

I nische bladen zoo gewenscht is, niet verder dan het 
kleine kringetje, dat daarbij onmiddellijk belang heeft. 

()nze technische bladen houden er nog al eens van 
hunne lezers in hooge kun-tsfeeren te verplaatsen, 
en wij zijn natuurlijk de laatstcn, óm hen dat kwalijk 
te nemen. Maar, al ware het maar alleen ter afwisse-

j ling, het is soms goed, wat lager bij den grond te 
blijven en de kunst te laten rusten, om aan de ver
schijnselen , die de dagelijksche practijk oplevert, wat 

i aandacht te wijden. Die verschijnselen zijn het waar-
! nemen evengoed waard; hun bestudeering boezemt 

velen belang in , wier aanleg of neiging hen voor de 
j kunst, of wat daarvoor doorgaat, slechts weinig doet 
j gevoelen. 

D E P O L Y T E C H N I S C H E S C H O O L . 

Er komt van verschillende zijden hulp opdagen 
voor den Raad van Bestuur der Polytechnische School. 
die zich door het wetsontwerpje. hetwelk beoogt het 
bestuur der inrichting bij een Raad van Curatoren 
over te brengen , bedreigd ziet. 

Het eerst schoot de Vereeniging van Burgerlijke 
Ingenieurs tot assistentie toe; later kwam ook het In
stituut van Ingenieurs in het geweer en eindelijk, 
met de nachtschuit , komt de .Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst een handje helpen. Nu 
kunnen, als het wetje in behandeling komt. deden 
Raad welgezinde Kamerleden op drie adressen ter 
bestrijding van het ontwerp wijzen. 

Eigenaardig mag het heeten, dat de beide laatste 
adressen niets dan een betuiging van adhesie met 
het eerste bevatten, doch dat van de gronden, waarop 
die adhesie steunt, niets gemeld wordt. Toch zou 
het wel de moeite waard geweest zijn, indien het 
Instituut aan de questie van ons technisch onderwijs 
eens een vergadering had gewijd en wanneer ook het 
Bestuur der Maatschappij die zaak eens tot een on
derwerp van ampele bespreking gemaakt had. Veel, 
wat in de bijeenkomsten der beide lichamen bespro
ken wordt, is dikwijls minder belangrijk. 

Men weet, welke de conclusies zijn, waartoe het 
eerste adres. dat als basis der beide anderen dient, 
gekomen is. Kerst wordt als eisch gesteld dat het 
geheele technische onderwijs zal worden hervormd; 
maar onmiddellijk daarna volgt de wensch om, als 
die hervorming onmogelijk blijkt, dan toch maar 
alsjeblieft den bestaanden toestand geheel te laten zooals 
die is , en inmiddels een stelletje curatoren te benoemen, 
die niets te zeggen hebben en wier eenige taak zal 
zijn, met den tegenwoordigen Raad van bestuur, uit 
de hoogleeraren bestaande , te overwegen, welke voor
stellen gedaan kunnen worden, die zouden kunnen 
leiden tot een volledige wettelijke reorganisatie van 
het technisch hooger onderwijs. Oefl 

Als dit nu geen staaltje van de langzaamste Hol-
landschc bedachtzaamheid , of liever van het treurigste 
Hollandsche conservatisme is, weten wij het niet. De 
klachten over de onpractische richting, waarin de 
Delftsche School zich beweegt, klinken thans zoo 
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luide, dat zelfs de Regeering daaraan het oor leent, 
en een voorstel doet, om, door een besturend college 
van curatoren, uit de mannen der practijk gekozen, 
verbetering aan te brengen. 

Maar dat mag niet, zeggen de adressen, Kn waarom 
niet? Wel, omdat op deze wijze „de wetenschappelijke 
ontwikkeling" , die de school heet te geven „opzettelijk 
zal verkleind worden", omdat het bewind van het 
curatorium „den doodslag aan de ingenieursweten
schappen zal toebrengen". Welk een ramp, welk een 
ramp! 

Want ziet u, mijnheer, al levert cle Polytechnische 
School slechts technici af, die, waar het dc practijk 
geldt, van toeten noch blazen weten, zij is een tempel 
der wetenschap, zooals er in Kuropa geen tweede 
gevonden zal worden. Kn zouden wij een dergelijke 
inrichting, die zelfs China, het paradijs voor „examen
studie", ons benijdt, een school, waar Li-Hung-Chang 
zich „eu pays de eouuaissaucc" zal bevinden , zoo maar 
prijsgeven? Mogen wij dan niet langer de Chineezen 
van Kuropa zijn ? Voor iets dergelijks hopen wij, 
bewaard te blijven! Daarom, wat ook vall', Delft 
sta pal! 

Nu zijn er wijsneuzen, die zeggen, dat eigenlijk 
noch dc Regeering, noch de haar bestrijdende lichamen 
voor de Polytechnische School veel voelen, maar dat 
wij hier te doen hebben met een questie van Hoogere 
(denk aan de groote II, zetter!) politiek. Het wetje-
zou de wraak van het Binnenhof wezen over het 
Kamerbcsluit in zake de Loterijzaal. De afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen, toon geslagen, zou, haar 
nederlaag wijtende aan invloeden, als wier brandpunt 
de Delftsche School geldt, nu die School, vooral in 
haar hoogleeraren, gevoelig willen straffen. Kn voor 
die straf zouden nu de drie adresseerende lichamen, 
die meer voor den Raad van Beheer dan voor dc 
officiecle Binnenhof-richting voelen, de School willen 
behoeden. 

Maar die wijsneuzen zullen het wel niet bij het rechte 
eind hebben; enfin, bij de openbare behandeling van 
het wetsvoorstel blijkt dat misschien al. 

Intusschen, wij zouden, alle gekheid op een stokje-
latend, de wet wel aangenomen willen zien. Want als 
de keuze der curatoren uit fabrikanten, architecten 
en ingenieurs geschiedt, die dagelijks in de practijk 
verkecren en wanneer die curatoren zoo optreden als 
wij van hen verwachten, dan kunnen zij veel nut 
stichten. Zij zullen heel wat tegenwerking tc over
winnen hebben, doch zij kunnen dan ook, in afwachting 
van eene goede reorganisatie der wet van 1863 , de 
Polytechnische School al vast een deel van haar ver
loren reputatie doen herwinnen. 

D E N A C H T W A C H T . 
Op verzoek van den heer Jan Veth heeft dc heer 

Bode zijn licht reeds over de Nachtwacht-vraag laten 
schijnen. Of dat licht den heer Veth en zijn mede
standers in allen deele zal bevredigd hebben, blijve 
in het midden gelaten. 

Het zij ons inmiddels vergund, het een en ander 
naar aanleiding van de uitspraak des heeren Bode op 
te merken. Hij meent tot een „ziemlich positiven 
Urtheil" te zijn gekomen, een diplomatische wending, 
die ongetwijfeld verstandig is, en altijd veroorlooft 
een slag om den arm te houden. Dit niet zeer zekere 
vonnis luidt dan: „O bei licht, sclbst fin nicdriges und 
bcsonders helles, taugt fiïi Rembrandt so wettig wie 

fur die meisten Hollander". Uit wat daarop volgt, 
blijkt het, dat deze uitspraak steunt op proeven, in 
het Museum te Berlijn, waarvan de heer Bode directeur 

is, genomen. Deze proeven kunnen alleen dan tot 
definitieve resultaten geleid hebben, indien de lokalen , 
waarin zij plaats vonden, aan alle eischen voldeden. 
Is dit nu het geval geweest? Het loont zeker de 
moeite, dit te onderzoeken. 

Op bladz. 178 van onzen jaargang 1894 hebben 
wij een bovcnplattegrond van het Berlijnsch Museum 
gegeven. De heer Weissman schreef daarbij: „ T e 
Berlijn is het vooral het zoogenoemde Alte Museum, 
hetwelk de aandacht verdient. Het werd van 1825 —'28 
door Schinkel gebouwd en toen ingericht naar de 
kunstinzichten van dien tijd. Van 1869 tot 1884 is 
het echter inwendig geleidelijk verbouwd". Nu spreekt 
het vanzelf, dat, als men met bestaande toestanden 
rekening heeft te houden, het resultaat van een Museum-
inrichting nooit zoo bevredigend uit kan vallen, dan 
als men geheel vrij is, cn een nieuw gebouw sticht. 
En dit blijkt ook uit wat dc heer Weissman over de 
zalen te Berlijn, zegt. „ D e verlichting der groote zalen 
met bovenlicht, die geheel volgens de door Tiede 
aangegeven methode heeft plaats gevonden, wordt 
geroemd. Het komt ons echter voor, dat de ver
lichting nog beter zou zijn, indien de verhouding van 
plafondopcning en vloer, die nu in sommige zalen tot 
i : 3.5 gaat, gunstiger was en indien het zenithlicht 
getemperd had kunnen worden. De kabinetten aan 
de N.-O.-zijde hebben prachtig licht, doch in die op 
het Z.-O. en Z . -W. wordt men op heldere dagen geer 
door de zon gehindetd". 

Als men dit leest, wordt het duidelijk waarom de 
heer Bode niet zoo positief in zijn oordeel is, als 
verwacht werd. Hij weet wel, dat zijn bovenlichtzalcn 
niet aan alle eischen voldoen, en dat men daar van 
het „diffuse Zenithlicht" hinder heeft. Maar in andere 
en beter ingerichte zalen behoeft dit niet het geval te 
zijn, dit weet hij ook, en vandaar de slag om den arm. 

Het licht in de N.-O. kabinetten, door den heer 
Weissman „prachtig" genoemd, bevredigt den heer 
Bode niet; over de zuidelijke kabinetten daarentegen 
is de laatste voldaan, terwijl de eerste op heldere 
dagen daar „zeer door de zon werd gehinderd". Voor 
ons is het moeilijk te beslissen, wie hier gelijk heeft; 
de waarschijnlijkheid is aan de zijde van den Neder-
landschen architect. 

Daarenboven schijnt toch zelfs voor den heer Bode 
het tijdperk der proefnemingen niet afgeloopen. Immers 
hij gaat het nu ook met zuiderlicht op een andere 
wijze cn met gecombineerd zij- en bovenlicht probeeren. 

Er mag, ten slotte, nog wel eens op gewezen 
worden, dat de stukken van Rembrandt, waarmede 
die proeven genomen zijn, afmetingen hebben, veel 
geringer dan de Nachtwacht. Zelfs al zou het waar 
zijn, dat zuidelijk zijlicht voor die kleinere stukken 
inderdaad het beste is (wat daarom nog niet wordt 
toegegeven), dan zou daardoor voor een zoo groot 
stuk als de Nachtwacht nog niets bewezen zijn. 

Wanneer zelfs iemand als de heer Bode nog steeds 
proeven neemt, dan is het zeker wenschclijk, ook in 
zake de Nachtwacht-questie den voorzichtigen weg te 
bewandelen, en niets definitiefs te maken, vóór met 
een tijdelijke inrichting een zoo bevredigend mogelijk 
resultaat verkregen zij. E n nu is zeker de minst kost
bare proef, om de schilderij tegen den noordelijken 
wand van een der beste bovenlichtzalcn te hangen. 
Valt de verlichting dan mede, misschien worden dan 
ook de aanhangers van zijlicht wel tot andere inzichten 
bekeerd. 

Vreemd blijft het ondertusschen, dat de heer Bode, 
wien toch wel gevraagd zal zijn, hoe de Nachtwacht 
naar zijn inzicht geëxposeerd moet Vorden, zich daar-
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over niet uitlaat, maar er zich toe bepaalt, behalve 
zijn eigen ervaringen, slechts algemeenheden mede tc 
deelen 

Zou de heer Veth hem er niet toe kunnen krijgen, 
voor het concrete geval zijn wenken te willen geven ? 
Wellicht, dat zijn advies dan meer gewicht in de 
schaal zou leggen. 

K E T E L S T E E N . 
Dc heer Q. T. Kampschrcur, tc Sloterdjjk bjj Amaterduin, hoeft 

aan de redactie van „Do .Nieuwo Amsterdammer, Dagblad voor 
Nederland" oen artikel gezonden, dat in liet nommer van 2 deier 
werd opgenomen. Dc schrijver tracht daarin do overtuiging tc doen 
veld winnen, dat in bijna allo gevallen ketelsteenformatie oorzaak 
ia van ontploffingen on deelt do ondervinding mede, doorhem alH 
aannemer van dc groote keersluis en buitenhaven te Vliaaingon 
in 1867 opgedaan, waar geen ander dan polder- en putwater voor 
voeding van de stoomkctela te verkrijgen was. Binnen twaalf 
weken waren do looomobielkctcls zoodanig met ketelsteen aan
gegroeid, dat er zelf» geen water moer aan do vuurplaten kon 
komen; vlampijpen en vuurhoxen waren zoodanig doorgebrand, 
dat machines en ketels niet meer te gebruiken waren. Het aan
schaffen van roscrvc-machincs vorderdo eene groote uitgave cn 
het kolonverbruik was, ten gevolge der steenformatie, meer dan 
80 pC't. to hoog. 

Het eenige cn radicale middel ia dc zuivering van bet water 
en dit kan niet beter en goedkooper geschieden dan door de in 
den handel gebrachte „Anti-Stone", dal totaal onschadelijk is en 
zoo energieën werkt op de minerale stollen van het vocdingwater, 
dat do lormatio van ketelsteen geheel wordt voorkomen. 

De heer Knmpschreur verklaart zich voor bet geven van nadere 
toelichting bereid. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'SOIIWEXHII.K . Nadat do openbare zitting van don Gemeente

raad Dinsdag jongstleden door eene geheime was onderbroken, 
heeft de Kaad zonder discussie of stemming aangenomen bet 
reorganisatievoorstel betreffende do directie der gasfabriek, waar
door de tegenwoordige directeur van 1 September e. k. tot 1 Sep
tember 18911 adviseerend directeur wordt tegen füOOO 'sjaars cn 
een nieuwo directeur met t September n. s. optroedt op een 
jaarwedde van 1*4000 niet vrjjc woning, vuur en Hebt. 

— Overeenkomstig bet besluit der Xederlandacho Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid is dc gouden modaille en f'ibO, 
door tusHclicnkomst van het Dcpartoments-bestuur van 's-tirnveu-
hage, uitgereikt aau den civiel-ingenieur J . van Heurn, en in 
volgens art 01 der wet, zjjne verhandeling over electrischc be
weegkracht door windmolcnB thans verschenen, en wol bij de 
erven II. van Munster & Zoon te Amatcrdam. Bjj die verhande
ling behoort een groot aantal tabellen met cjjfors tot toelichting 
van schrijvers bewjj»gronden Overwegende dat het drukken dier 
tabellen zeer kostbaar zou zyu en slechts voor oen beperkt aantal 
deskundigen te raadplegen, hebben directeuren besloten die 
tal iel li-n niet te doen drukken, maar in hot archief der Maat
schappij te bewaren. 

AMSTERDAM. Het bestuur van dc Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst beeft drie zilveren medailles toegekend op de 
tentoonstelling van bouwkundige ontwerpen, die in het maat
schappelijk gebouw gehouden wordt en wel aau do architecten 
C. B. Posthumus Mevjcs voor uitgevoerde bouwwerken, 1». van 
Arkel voor ontwerpen van onuitgevoerde bouwwerken en H. P. 
Berlage Nz. voor ontwerpen op het gebied der kunstnijverheid. 

— Hot bestuur van bovengenoemde maatschappij benoemde 
uit zjjn midden den heer Ed. Cuypers tot vice-voorzitter. 

ROTTERDAM. De Gemeenteraad beeft dc som van f 100 be
schikbaar gesteld voor de uitloving eener gouden medaille met 
inacriptie, voor de alhier op initiatief van dc Vereeniging van 
Brandspuitmeesters te houden tentoonstelling van brandblusch-en 
reddingsmiddelen. 

!LEEUWARDEN. De kcldervertrekken van het oude gebouw, 
waarin het Friseh museum is gevestigd 011 die tot heden slechts 
gedeeltelijk to zien waren, zjjn tliuna in ordo gebracht en voor 
net publiek geopend. 

ZAANDAM. Do Znanland»che tentoonstelling, die alhier van 
8 Juli tot 9 Augustus wordt gehouden, onderscheidt zich van 
alle andere tentoonstellingen door deze merkwaardigheid, dat geen 
der inzenders zjjn uitstalling bekroond zal zien. Er worden Roen 
medailles, geene ocrekruisen in uitzicht gesteld, en toch is in 
het hoofdgebouw, met een grondvlak van 2900 vierk. meter, geen 
plaats inecr te krjjgcn. Bjj eene expoaitio als deze, waarmede 
aleebta het zuivero doel wordt beoogd, den omvang en den aard 
der Zaanlandsche industrio algemeen bekend te maken, behoeft 
het rceda al to ruim rondgedeeld eermetaal niet ala lokaas te 
dienen. 

Het zal bjj deze tentoonstelling niet aan vermakelijkheden ont
breken; gedurende de ganacho maand ia er overdag en 'uavonda 
muziek cn op het open terrein zjjn onderscheidene tenten, pavil
joenen en kiosken opgeslagen. 

DELFT. Aan do 1'olvtcchnischo School zjjn geslaagd voor civicl-
in-enie 11 r do hcoren: 'II. van Bcrckel, II. Biezcveld, Cn. II. Bjjl, 
C * L . van der Bi l t , M. B. X. Bolderman, Jl . Ch. E. Hongaerte, 
J BruinB, "W, J . Hurgeredijk, A. \V. C. Dwars, A . J , Dnkstrn, 
Ph. van der Knaden, J . W. do Bruyn Kops, E. A. I. II. -Mod
derman, M. T. 0. Schaap .Ir., Jhr. L. T. Toixcira de Mattos, H. 
E. Verschoor, K. Vos AV.Fzn., L. C. "Westholf, J, Wouters. 

Bouwkundig ingenieur: de heer W. F. C. Schaap .Ir. 
Ycckuoloog: dó heeren F. A . Eijdman Jr., P. M. vnn Haurat, 

A. Heldring, II. J . Koning, S. II. Meihuizen, J . Ruttcn, L . G. 
Vliegonthart. 

— Do Nationale Zuiderzeebond beeft Een kor t woord aan 
het N e d e r l a n d s c h e V o l k verspreid; daarin wordt erop ge
wezen, dat do in 1892 benoemde Staatscommissie in haar verslag 
aan de Koningin-Regentes tot de volgende conclusion is gekomen: 

lo. dnt do vraag of een afsluiting cn een droogmaking van do 
Zuiderzee, op een wijze als door de Zuiderzee-Vereeniging ia 
voorgesteld, in 's land» belang behoort te worden ondernomen, 
door de overgroote meerderheid der commissie bevestigend wordt 
beantwoord, behoudens dc wijzigingen in haar verslag aangegeven; 

2o. dat het antwoord op de vraag, op welke wjjze dit werk tot 
uitvoering moet worden gebracht, volgens do meening van nl do 
leden der Stnat»commiasic, behoort tc luiden: „door den Stnnt, 
op den voet in dit verslag vermeld". 

De Nationale Zuiderzeebond besluit baar „kort woord niet do 
volgende zinsnede: . . . . 

„Eu wat is daarom de plicht van iedcren Staatsburger, die zich 
dc" moeite wil geven zijn oordeel over deze groote onderneming 
te vorineu die is, gedachtig aan de lijfspreuk onzer vaderen: 
„Eendracht mankt Macht", zich aan te sluiten aan den Xationalen 
Zuidcrzee-llond en niet alleen door enkelo stuivers contributie, 
maar door do waarde van zijn inorceleu steun te zorgen, dat binnen 
zeer korten tjjd de volksstem luider en luider wordt, die aan do 
Regeering toeroept: "Wij weten niet nnuwkcurig hoe, maar wjj 
weren wel met zekerheid dnt het groote werk kan worden aan
gevangen; dan zal de Regeering, aterk in den steun der natie, 
het werk ter hand nemen, en ook voor den vreemdeling opnieuw 
worden bevestigd, dat in liet land der kleine Koningin van Holland 
nog kracht aanwezig ia tot grooto dndon." 

— Tuaachcn den aannomor C. Schiero to Boornbergum (Fr.) cn 
de Tweede Xoord-IIollandscbe Traiiiweg-maiitschappjj is een ver
schil gerezen over meer of minder werk aan de in 1895 door don 
heer Schiero gestichte stations te „De Rijp" eu „Schermerhorn.' 
Er zal nu by scheidsgerecht in dit geschil uitspraak worden' 
gedaan. Voor do Maatschappij zul als scheidsman optreden do 
heer Loonian, urchiteet te Alkmaar, cn voor den aannemer do 
heer l i . van Zinderen Hakker te Kortezwnag (Fr.). 

(/)e Aannemer.) 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Xed.-Indië is een tweejarig verlof 

wegens ziekte verleend aan deu opzichter 2e kl. M L. Willemse. 
— De heer J . E. H . Bakhuis, directeur der gasfabriek te 

Dordrecht, ia door den Gemeenteraad van 's Gravenhage benoemd 
tot directeur der gasfabriek aldaar. 

— Door den Minister van Waterstaat zijn benoemd tot buiten
gewoon opziehter A . Bosnia te Kolluin, bij het vernieuwen van 
den bovenbouw van bruggen over het kanaal Dokkum-Gorben — 
Allesverlaat, en A. E. Vcencnbos. bjj het maken van werken tot 
verbotering van de rivier den IJacl en van klcidainmcu hinga 
dc voorhaven van de sluis to Dieren. 

Jtet ingang van 1 Juli is do adj.-opzichtcr van den Rijks
waterstaat W. 1'. Eskes , te Umuiden, verplaatst naar Helmond 
eu toegevoegd aan den opzichter van den Rijkswaterstaat aldaar. 

— De kunstschilders J . Israels en H. W. Mesdag zjjn benoemd 
tot commandeur van de Kroonorde van Italië naar aanleiding 
van do kunsttentoonstelling, in het vorige jaar te Venetië ge
houden, 

— Don heer J . Arentz, sedert 40 jaar onderwijzer aan do 
stndsteokenschool te Zaandam, is op zjjn verzoek eervol ontslag 
verleend. 

— De heer G. J . dc Jongh, directeur der gemeentcw erken to 
Rotterdam, i» door den Koning vau Portugal benoemd tot com
mandeur dor militaire orde van de Heilige Maagd ol der Ont
vangenis van Villa Vicioaa. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Adsnirant-Ingenieur van don "Waterstaai In 

den loop dor maand September zal eon vergelijkend onderzook 
pluata hebben, waartoe worden toegelaten Nederlanders, die een 
voldoend examen al» civiel iugoniour hebben afgelegd aan dc 
Polytcchniacho School te Delft, niita zjj op 1 Jan. e. k, niet 
ouder zjjn dan 28 jaar. 

Verdere bijzonderheden bevat do „St.-Ct." no. 155. 
— A d B p i r n n t - i n g e n i e ur voor het a too 111 we z e 11. Inde 

Staatscourant wordt nader tor kennis van holaughebbenden ge
bracht dat zjj, die aan het examen voor adapirnnt-ingenicurvoor 
het Btoomwezcu wenacheu deel to nemen, zich daartoe bjj den 
Minister van "Waterstaat kunnen aanmelden vóór 10 Juli a. a. 
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— D i r e c t e u r der gasfabr iek en li oog d ru k » a t e rl c i-
d i n g te Dordrecht. Jaarwedde /StiOO, niet vrije woning enz. 
Adres den Burg. vóór 15 .luli. 

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

{Dienttacmbitdmgen wordt* ten enievi van kieren geabonnterden 
tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast ziet met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r - t e e k e n a a r , practueti 
ige lijj een architect. Adres lett. ontwikkeld, liekend met kerkewerk. ook geschikt voor uitvoerder. 

— P r a c t i s e li t c c k e n a a r aan eene fabriek. tegen Hink 
•alarif, zier bekwaam in jjzerconstructics en lirugwerk. Adres met 
opgaaf van referentiën enz., lett. 1'. D. D, Algem. Atlv.-htir. Nijgh 
,V Van DHmar, Rotterdam. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r. Adres bij de architecten 
A. I.. van (tendt cn .1. O. van liendt A.Lz , Amsterdam. (Zit-advert, 
in no. 26.) 

— B o u w k u n d i g tee kun a ar , zelfstandig kunnende 
werken, en ecu b o u w k u u d i g t e e k e n a a r voor een ge-
dieltc van den dag. Adres met opgaaf van referentiën onder no. 
16651, Bureau X. Kolt. Cc. 

— V o I o n t a i r-b o u w k u n d 
'I'. A . 4S2, Meutvs v. d. /'a. Adr, s ouder no. (Z) 

A D V E R T E N T T E N . 
NIMPLKX NIHPLKX 

R I J W I E L E N . 
H a k k e r s t r a n t M , A B N H E M . 

In voorraad de Mortellen isttil cn de 
nieuwste Ou de rrieele n. I'r i jscnurani etl 
gratis verkrijgbaar. Degelijke inrichting voor 
reparation. 

AARBESTEDING. Photo-Zincografiscb 

M . R. G R E V E N S T U K . 
A P E M I O O K X . 

levert door het telicele Hijk (;|,AN-
.IAI.OI Mlr:\ . < \IMIOI.I\KI M. en 
alle soorten V K K t ' W \ l t K \ tot ron-
eiiri rende prijzen. 

T E KOOP 
mede opgrondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhaqe., 
ongeveer 45 ,000 c A . K O I W -
' • R O X I I geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend KI ' I T E X -
V E K K L I . I F . Het B U I T E N V E R -
B L I J i ' , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T l ! 
III I IC met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Print Hendrik straat 
30a te 's-Oravenhage. 

AAHBESTEDIHG. 
Op V r i j d a g den K i n J u l i a. 

des namiddags ten '4 ure, zal door den 
Architect H. WESSTRA JR. namens 
zijnen principaal, in een der lokalen 
van het Café „CASINO" aan ile Wagen-
straal te 's-Gravenhage worden a a n 
besteed : 

Het a fin eken v a n 11 panden 
a a n de K e r k s t r a a t en de 
r ' reder iks traat te 's-Wra-
veiilnige en het diii ir ter 
plaatse h » u w e n v a n 
W O O N III I Z K X , bevat
tende s benedenwonin
g e n , l O bovenwoningen 
en I W i n k e l h u i s . 

Beitek en teekeningen zijn adj/'5.— 
per stel verkrijgbaar ten kantore van 
den Architect voornoemd, des morgens 
van 10 tot 12 uur. 

Aanwijzing op het terrein zal plaats 
hebben op Dinsdag 7 Juli a. s. des 
namiddags ten X ure. 

Door de Directie der II enli'r-
miifiriiiif/iitiuliiij zal op V r i j 
dag 10 . l u l i IS1MJ. des voormiddags 
ten II ure, in KHASNAI'OI.SKI worden 
aanöemleeel i 

Het bouwen van een Kntre
pot-pakhui s op een ter
r e i n , begrensd door de 
Kogge veenst raat en de 
l.e . f lairegraebt, te A m 
s terdam. 

Ilestek en teekeningen zijn & / 1.50 
per stel verkrijgbaar ten kantore van 
de Architecten' \ V . L A N G H O U T GZN. , 
Heesperzijde •/"-. en A. W. WEI8SMAN 

& P. II. VAN N I F T B I K , Prins Hen
drikkade Ui<>, alwaar desverlangd ook 
inliohtingen zijn te verkrijgen. 

ATELIER 
van H A I S T K I I T A VAN U K M M K t , 
Marphatipark «4, Telefoon No- 1347. 
aMSTEKDAM. 

COLUMBIA'S CARB0L1NEUM. 
naar verbeterde recepten, o v e r t r e f t 
andere soorten door zijne schoont bruine 
kleur. Verkrijgbaar bij (i. J . P. V A X 
STIiA ATEN'. Houthandilaai, Amsterdam. 

Maatschappij 

tegen UI UuUschade 

Gehr. K. & H. MKURS, 
in allo Hardateenen en Marmer-
werken, I . ral o nu ten • n tour-
Berken. 

Woonplaats: Riisttnburgerstraat 80. 
Werkplaats: A'»i)vrcr>ï7fl/4o.N.-AMSTEL. 

D e l l l J U L l l L x l l l l / L i l l van 1845. 

'e-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda. Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

BECKER & BUDOf NGH. 
- A _ I * I I I I < * I I I . 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - I I O E K Ï I E E T -
EN ANDKHE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, eni. 

( • e ë m a i l l e e r d e 

JPeil sch i l l en . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Brunswijk Hanoversche Cementwaren Fabrieken. 
SPECIALE VERVAARDIGING van b r a n d v r i j e t ' E . M E X T I I E E L E N 

en « A X D E X voor v loeren , gewelven, tiiasi-heiiiiiureii enz. enz. 
Over 150.000 M-'. alleen in Dusseldorf geleverd. Prospectus en inlichtingen 

te verkrijgen bij den A g e n t voor N e d e r l a n d 

•>. WILLKMN Jr.. Amsterdam, Damrak 82. 
Ter drukkerg der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderlaud". 
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H E T N I E U W E P A R L E M E N T S G E B O U W 
T E B U D A - P E S T . 

Ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van 
Hongarije is de vorige maand het nieuwe Parlements
gebouw te Huda-Pest ingewijd door een plechtige zit
ting van de beide huizen der afgevaardigden. Ofschoon 
het gebouw nog niet in allen deele voltooid is, kan 
het toch niet ongepast hceten er het f.cn en ander 
over mede te dcelen. 

Het schijnt dat den ontwerper het Parlementsge
bouw te Londen als ideaal voor den geest heeft ge
zweefd. Misschien is dc ligging van het gebouw op 
een terrein aan dc Donau bij deze keuze niet zonder 
invloed geweest. Maar evenmin als te Londen, waar 
men naar zijn beste weten Tudorvormen gebruikt 
heeft, een gebouw is verrezen dat aan de eischen der 
pur-sang Gothikers kan voldoen , evenmin is te Huda-
Pest een schepping ontstaan, die ook maar in dc 
verte iets van den geest der middeleeuwen heeft. 

Zeker is het gebouw imposant genoeg; het is .170 M . 
lang en ongeveer 70 M . breed, zoodat zijn oppervlak-
ruim 18000 M 1 . beslaat. Dc spits van den midden
koepel verheft zich 107 M . boven het terrein. Ook 
de planverdeeling mag gelukkig genoemd worden; in 
het midden leidt een zeer monumentale hoofdtrap naar 
een salie des pas perdus, terwijl iedere helft van het 
plan één zittingzaal, omgeven door de vercischte 
lokaliteiten, omvat. Kn ondanks dit alles krijgt men 
van het bouwwerk toch geen bevredigenden indruk. 

Wat is hiervan nu de oorzaak? Wij gelooven dat 
die te zoeken is in het weinige verband dat er bestaat 
tusschen plattegrond en opstand. Niet iedere platte
grond toch is voor iederen opstand geschikt. De 
Weener school, waartoe de ontwerper van het par
lementsgebouw te Buda-Pest ongetwijfeld behoort, 
vergeet dit wel eens. In het bijzonder hebben wij 
hier Friedrich von Schmidt en zijne leerlingen op het 
oog. Schmidt, langen tijd bij restauraties van middel-

eeuwsche kerken werkzaam geweest, had zich daardoor 
een zekere gemakkelijkheid in het gebruik 'n van de 
middeleeuwsche vormentaal eigen gemaakt. Maar toen 
hij die taal bezigen moest voor de moderne gebouwen 
van Weenen, achtte hij het noodig allerlei vreemde, 
speciaal Renaissancetermen daaraan toe te voegen. 
Als zoodanig beschouwen wij niet alleen den koepel 
van de Eünf hauser-kerk, maar ook de Mansardedaken 
van het Raadhuis; daarenboven zijn dc plattegronden 
dezer beide gebouwen z ó ó , dat daar evengoed een 
Renaissance oplossing mogelijk geweest was. En dit 
is een der eigenaardigheden, maar ook een der zwak
heden van de VVecner school, die in de Gothische 
vormen niets anders ziet dan een los kleed, dat men 
bij eenzelfde plan naar willekeur door een ander kan 
vervangen. 

En zoo is ook de plattegrond van het parlements
gebouw te Buda-Pest eigenlijk een Academische 
Renaissance-plattegrond, die in een Gothisch kleed is 
gestoken. Zeer oorspronkelijk is die Gothiek boven
dien ook al niet. De Weener raadhuisgevels zijn al 
te duidelijk te herkennen; daarboven op is dan, met 
haast geen variatie, dc koepel der Fünfhauser-kerk 
gemaakt. 

Als men een werk als het Hongaarsche parlements
gebouw beziet, dan wordt dc onmacht der heden-
daagsche architectuur duidelijker dan ooit. Ruime 
middelen werden den bouwmeester toegestaan; als 
eisch werd hem slechts gesteld, dat hij een waardig 
monument voor een duizendjarig volksbestaan zou 
leveren. En wat is nu het resultaat? Ken bouwwerk 
dat alle oorspronkelijkheid, alle karakter mist, een 
bouwwerk dat, ofschoon door aanleg en bestemming 
echt negentiende-eeuwsch, in opbouw dc vormen van 
eeuwen her en dan nog met een zekere ostentatie 
vertoont. 

Het is zeker jammer dat Oostenrijk-Hongarije, 
waar, misschien meer dan in cenig ander land, ge-
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durende dc laatste vijf-en-twintig jaren monumentale 
gebouwen zijn voltooid, geen architecten gehad heeft, 
die op de hoogte hunner taak waren. Gij behoeft 
maar langs den Weener king te wandelen, om u 
daarvan te overtuigen; gij ziet daar de meest ver
schillende „stijlen" van vroeger met meer wetenschap 
dan kunst toegepast en gij vraagt u af, wat die iye-
eeuwsche architecten gedaan zouden hebben als er 
eens geen Grieken, geen Romeinen, geen Middeleeuwen 
en geen Renaissance geweest waren. 

„Sclnvitst ilir uur immer, Icimt susammen 
„Macht tin Ragout von Andrer Sc/tmaus" 

silhouet mogelijk maakte, dan waren er zeker wel 
andere en meer origineele te vinden geweest. 

Wanneer men langs de Margarethenkadc wandelt, 
die de Magyarcn met den vreemden naam van Margit-
rakpart bestempelen, dan ziet men het Orszaghaz, 
zooals tie Hongaren hun Parlementsgebouw noemen, 
van den gunstigsten kant. Vooral dan wordt men 
eenigszins aan Westminster herrinnerd; de Donaukaden 
zijn echter heel wat imposanter dan de onooglijke 
begrenzingen van den Theems, die alleen voor zoover 
het Embankment strekt, een eenigszins ooglijk karakter 
vertooncn. Er zijn natuurlijk groote verschillen tusschen 
de Kngelschc en 1 longaarsche Parlementsgebouwen, 
maar aan punten van overeenkomst ontbreekt het 
toch niet. In de eerste plaats zouden wij als zoodanig 
willen noemen de veelvuldige horizontale lijnen en de 
al te eentonige venster-architectuur. Te Ponden heeft 
men door de torens aan dit alles een tegenwicht 
willen geven; de I longaarsche bouwmeester vond 
torens alleen nog niet voldoende, maar meende daarbij 
ook nog, zooals wij reeds mededeelden, een koepel 
te moeten voegen. Die koepel, wij merkten het al 
vroeger op, is een vergroote kopie van een Weener 
voorbeeld. Maar ook dit voorbeeld is niet bijster orgi-

de professor als zijn specialiteit | «cel. Wie Parijs kent, ziet aanstonds, dat een ver
niet ' taling van den Invaliden-koepel in Gothick zoo te 

riep Goethe spottend hen al toe, als met pröfetischen 
blik ziende, hoe de 19e eeuw in velerlei kunstvakken 
niets anders dan dergelijke „Ragout" fabrikanten zou 
opleveren. 

Wij meenen de oorzaak van het onbevredigende 
der ( >ostenrijksch-I longaarsche architectuur, vooral in 
het „Academisch" technisch onderwijs te moeten zoeken 
Dit onderwijs toont misschien nergens zoo duidelijk 
als hier, hoe het niets dan treurige middelmatigheid 
kan kweeken. J let academisch onderwijs leert bepaalde 
recepten, doet de vormen en motieven van den be 
paalden ..stijl", dien 
beschouwt, kennen, maar het bekommert zich 
het minst om de individualiteit der leerlingen. 

Kn toch schreef reeds voor jaren een der meest be
kende 1 )uitsche kunstbeoordeelaars: „ W e n n ein früherer 
„Styl ' bei Gebauden, welche einem modernen l.ebens-
bedürfniss angehören , seien es Rathh.ïuser, L'niver-
sit.'iten. Schulen, Theater, Kisenbahngebaude u. s. w. 
zur Anwending gebracht wird , so kruinen wohl Monu-
mente von reiner Stylform daraus hervorgehen ; aber 
sic werden unvermögend sein, mittelst jener Formen-
sprache cine characteristische und allgemein guitige 
Auffassung moderner Mebensverhaltnisse zur Er-
scheinung zu bringen". 

Nu treft het den bezoeker van Budapest niet alleen, 
dat voor een zoo modern gebouw als dat van het 
Parlement de middelecuwsche stijl is gekozen, maar 
het bevreemdt hem nog meer. dat ook voor de hoofd
gebouwen der Tentoonstelling, die daar thans gehouden 
wordt, van den Romaanschen, Gothischen en Renais
sance-stijl is gebruik gemaakt. Als verklaring daarvan 
wordt gezegd, dat hier een retrospectieve tentoon
stelling is bedoeld, die aan het glorierijk verleden van 
Hongarije moet herinneren. Maar er scheen ons in 
de wijze, waarop de stijlen van het verledene waren 
toegepast, niets 1 longaarsch te vinden. 

Eigenaardig is het dat 1 longarije, hoe karakteristiek 
zijn bewoners ook nog thans mogen zijn, toch blijkbaar 
nooit een nationalen bouwstijl gehad heeft. Zelfs in 
Ruda, het vroegere Ofen, dat het oudste stadsdeel 
uitmaakt, vindt men geen oude gebouwen van belang. 
Achttiende-eeuwsche Barokstijl vertoont het hoogge
legen Koninklijk Slot, vertooncn de oude kerken, 
vertooncn de paleizen der Magnaten. Wel staat bij de 
Matthiaskerk nog een i je-ceuwsche toren, doch die-
heeft niets bijzonder Hongaarsch; de moskee, die bij 
het Kaiserbad te zien is, en die boven het graf van 
een Mohammedaanschen heilige werd gebouwd, is 
natuurlijk volstrekt niet Hongaarsch, doch herinnert 
aan den tijd der Turksche overheersching. 

Er kan dus voor de keuze van den Gothischen 
stijl bij den bouw van het Parlementshuis zeker niet 
worden aangevoerd, dat men iets nationaals heeft 
willen maken. En indien men, met het oog op de 
gunstige ligging van het gebouw aan den Donau, 
behoefte had gehad aan vormen, die een levendig 

Weenen als te lest beproefd is, een vertaling die 
zeker verdienste bezit, maar die, als alle vertalingen, 
beneden het origineel blijft. 

Men verder punt van overeenkomst is te zoeken in 
de weelderige wijze, waarop de plannen der Parlements
gebouwen zoo te Monden als te Pest zijn opgevat 

! en uitgevoerd. Maar nu bemerkt men ook aanstonds 
1 een verschil; de weelde der Mngelschen uit zich in 

het bereiken van het grootst mogelijke comfort. Die 
j der Hongaren is aan niets anders dan pronklust toe 

te schrijven De zeer rijke hoofdtrap, de enorme 
koepelzaal zijn alleen gemaakt, om te kunnen pralen. 
Zoo weinig is er aan comfort gedacht, dat er bij de 
plechtige opening van het gebouw voor de leden der 

i kamers geen zetels aanwezig waren. Alleen voor de 
vorstelijke personen was gelegenheid te gaan zitten. 
Toch leverde het geheel een bijzonder luisterrijken 

aanblik op: de leden waren in hunne oude nationale 
kleederdrachten verschenen, elke stam met zijn eigen 
kleuren. Fluweel, zijde, bont, edelgesteenten, dat 
alles gaf een geheel van verbazenden rijkdom. 

liet was een eigenaardig denkbeeld van elen bouw
meester, om de zittingszalen aan wederzijde van den 
koepel te plaatsen en ze als het ware als afzonderlijke 
constructies boven het eigenlijk gebouw te doen uit
steken. ()p deze wijze werd, vooral van de rivierzijde 
het silhouet van het geheel levendiger. Ook het aan
brengen van torens of topgevels op alle risaliten, die 
daarvoor geschikt waren, moet ongetwijfeld aan een 
streven naar schilderachtigheid worden toegeschreven. 

Kr is over Ruda-Pest nog heel wat meer te zeggen; 
de heer Henri Evers heeft echter in ons n". van 
ó Maart 1S86 tie architectuur dier stael zoo uitvoerig 
beschreven, dat wij daar slechts weinig aan hebben 
toe te voegen. Het Parlementsgebouw was toen nog 
pas begonnen, en zoo kon daarover destijds nog geen 
oordeel geveld worden. 

Maar wij achten het niet onwaarschijnlijk, dat de 
heer Evers thans in vele opzichten de bouwkunst van 
Buda-Pest anders zou beschouwen dan vroeger. 
Zeker, de ligging der stad blijft schoon, maar de 
inzichten omtrent architectuur hebben zich gewijzigd. 
Of dc heer Evers ook nu nog de „l iurgbazar" een 
werk van „groote kunstwaarde" zou noemen, of hij 

met de Opera nog zoo zou dwepen, of hij het Kiinst-
lerhaus nog wel zoo mooi zou vinden, wij betwijfelen 
het . zeer. Want iemand, die tien jaar geleden reeds 
de fouten van de „ A c a d e m i e voor Wetenschappen" 
inzag, die toen reeds oog had voor het oorspronkelijke, 
in den bouwtrant van de Redoute aanwezig, moet 
nu anders denken en voelen dan vroeger. < )ok over 
de tentoonstelling zou het de moeite waard zijn de 
meening van den heer Kvcrs te vernemen. 

Ons dunkt, hij zal met ons vinden dat de Buda-
l'ester expositie, hoeveel vermakelijkheden zij overi
gens biedt , zich in niets onderscheidt van zoovele 
vroegere. Het retrospectieve gedeelte , hier met een 
ongemeen vertoon van luxe ingericht, trekt als bij 
alle tentoonstellingen van den laatsten tijd, de meeste 
aandacht. 

R U S S I S C H K H O U W K U N S T . 
De kroningsfeesten te Moskou hebben heel wat 

West-Europeanen naar de oude Tsarenstad gelokt; 
voor het meerendeel waren dat dagbladcorrespondenten, 
die daarheen gingen met het bepaalde doel, artikelen. 
voor het groote publiek geschikt, over te zenden. Nu 
is de bouwkunst geen onderwerp, waarvoor dat publiek 
zich interesseert, en de dagbladschrijvers, dit wetende, 
hebben er zich van onthouden, meer omtrent de ar
chitectuur van Moskou mede te deelen, dan voor een 
passende omlijsting hunner feest- of ongcluksverhalen 
noodig was. Mn zij hebben wijs gehandeld, want zelfs 
die schaarsche architectuurbeschrijvingen wemelden zoo 
van fouten en onjuiste voorstellingen, dat men duidelijk 
zien kon hoe weinig verstand een gewoon dagblad
correspondent van kunst heeft. 

Moskou is een veel oudjre en daardoor ook veel 
interessanter stad dan St.-Petersburg. Aan de Newa 
kunt gij u verbeelden te Turijn, te Parijs of te Mun-
chen te zijn, alleen door niet te letten op de onlees
bare Russische opschriften. Ook aan de nieuwere ge
deelten van Praag of Budapest wordt gij daar herinnerd, 
en dat juist door die opschriftborden, want vermoedelijk 
zal Czechisch en Magyaarsch u even helder zijn als 
Russisch. 

St.-Petersburg is een nieuwe stad, wier openbare 
gebouwen naar plannen van Fransche, Duitsche en 
[taliaansche architecten in deze of de vorige eeuw zijn 
verrezen. De Hermitage is bv. een vervelend staaltje 
van Klenze's Münchener kunst; de Isaacs-kathedraal is 
een dor-klassiek werk uit de Mransche school van het 
begin dezer eeuw. Indien dit laatste gebouw toch in
druk maakt, dan komt dit door zijn vijf vergulde koe
pels, zijn zuilen van gepolijst graniet, zijn mozaïeken 
en kostbare steensoorten. Deze rijkdom van materialen, 
die een bijna barbaarsch effect oplevert, is echt-Russisch. 

Wie Rusland wil leeren kennen, moet meer het 
binnenland intrekken en de gouvernementen Archangel, 
Olonetz of Wologda bezoeken, waar de bevolking 
hoofdzakelijk- van de houtindustrie leeft. In den winter 
trekt de boer daar met zijn bijl naar het bosch en 
velt ile hooge boomen, die hij over de sneeuw met 
behulp van kleine paarden naar den ontvanger ver
voert, 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 van hout, ja zelfs 
de kerken zijn daar allen van dit materiaal opgetrokken. 
De ornementen dezer gebouwen, in sterk sprekende 
kleuren , zijn zeer eigenaardig. 

Een verzameling dezer ornamenten, in kleuren
druk uitgevoerd. is onder den titel van CbOPHNKb 
OPHAMEHTHblXb YKPAEHIN in 1 S 7 4 te Moskou uitge

geven. Het is jammer, dat dit werk slechts Russischen 
tekst heeft en daardoor de onderschriften volmaakt 
onbegrijpelijk zijn. In 1X77 en 1883 kwamen ver
volgen uit. 

Als men dit prachtwerk doorbladert, wordt men 
getroffen door de eigenaardige motieven, die er in 
voorkomen. Men ziet duidelijk hoe de Byzantijnsche 
kunst de basis van alles moet geweest zijn; in den l o o p 
der tijden hebben echter ook Noorsch-Romaansche, 
Duitsch-Gothische, ja zelfs Italiaansch-Renaissance ele
menten aan de Byzantijnsche motieven hun oorspron
kelijk karakter ten deele ontnomen. 

Het is echter niet alleen in de hout-districten dat 
men deze ornementiek aantreft. Ook steenen gebouwen, 
vooral in het midden en het zuidwesten van het rijk, 
prijken er mede. De Russische versieringen houden 
dan ook geen verband met het materiaal, dcch moeten 
alleen als fantastische tocvocgselen beschouwd worden. 

Wij kunnen het begrijpen, dat de meeste West-
Europeanen , die de kerken van Moskou hebben be
zocht , daar niets vonden dan een ()ostersche kunst, 
waar zij geheel vreemd tegenover stonden. Zij zagen 
daar niets dan barbaarsche vormen, dan Byzantijnsche 
praal in Aziatische verwildering. Hoogstens werden zij 
geïmponeerd door de combinaties van goud en kleuren, 
door een getemperd licht beschenen, zooals zij die in 
de interieurs vonden. Van het uitwendige der kerken 
herinnerden zij zich later niets meer dan de grillige, 
schijnbaar zonder orde of regel geplaatste koepels. 

Nu zijn de uit den aard der zaak vluchtige bezoeken 
aan Russische kerken gebracht, onvoldoende om tot 
een ernstige bestudeering van de bouwkunst in het 
Tsarenrijk te geraken. Een veel beter overzicht krijgt 
men door het prachtwerk MawRTNKN, enz., in iSjOte 
Moskou verschenen, te doorbladeren; ook hier is even
wel de uitsluitend Russische tekst voor velen een beletsel. 

Het blijkt dan dat de kerkplattegronden naar die-
van Byzantium zijn gevolgd; dit is ook niet te ver
wonderen , want het waren Byzantijnen die in de 10e 
eeuw de Russen en hun vorst Wladimir de Groote 
tot het Christendom bekeerden. 

De gebouwen, aanvankelijk in Rusland toen gesticht, 
verschillen weinig van de laat-Byzantijnsche. Zoo is 
bv. de kathedraal van den II. Dimitri (Demetrius) te 
Wladimir aan de Klasma. een ongeveer vierkant ge
bouw , in welks midden een koepel zich op vier pijlers 
verheft, en welks k o o r door drie halfcirkelvormige 
nissen wordt gevormd. 'Toch openbaart zich hier de 
eigenlijk Russische kunst in de halfcirkelvormige gevel
bekroningen en de weelderige ornementatie. Deze laatste 
is echter pas geleidelijk tot stand gekomen en moet 
daarom niet als door den oorspronkelijken bouwmeester 
zóó bedoeld, worden beschouwd. 

Byzantijnsch is ook de plattegrond der kerk van 
den I I . Georgius te (trieuw Palsk, die een Grieksch 
kruis vertoont. De middenkoepel heeft hier een hoogen 
tambour, en de calotte bezit den v o r m van een u i , 
die als bijzonder Russisch kan gelden. Het is duidelijk 
dat deze v o r m onder Oosterschen, speciaal laat-Perzi-
schen invloed moet zijn tot stand gekomen. (>ok in 
de decoratie dezer k e r k , die grootendeels uit quasi-
Perzische arabesken bestaat, is de kunst van het (losten 
duidelijk waarneembaar. 

De ornementverzameling, die wij boven noemden, 
geeft voorbeelden uit de ioe, l ie , 12e, 13e, 14e, 15e 
en 16e eeuw, die in iedere aflevering chronologisch 
gerangschikt zijn. Waar dit mogelijk was is ook het 
jaar der vervaardiging opgegeven. Zoo zijn er orne
menten uit de jaren 1056 en 1057 afgebeeld, die als 
staaltjes van den laat-Terzischen invloed kunnen gel-
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den. Andere, van l3"o, dus uit een tijd toen de 
laat-Gothiek in Europa begon te heerschen, zijn 
grootendeels Noorsch-Romaansch, ja zelfs min of meer 
Celtisch, zoo door hun grillige lijn-doorvlechting als 
door de fantastische dierenkoppen, die deel der com
positie uitmaken. Doch eigenaardig is het, dat reeds 
veel vroeger, in 1120 en 1128 een dergelijke be
handelingswijze voorkomt, ofschoon ornementen van 
1125 en 1132, dus ongeveer gelijktijdig ontstaan, nog het 
Perzisch karakter vertoonen. Een versiering van 1296, 
dus uit een tijd, toen Europa nog de strenge Gothiek 
huldigde, heeft een karakter, dat het best bij dat 
der Westcrsche boekversieringen uit het laatst der 
15e eeuw te vergelijken is. Wanneer wij niet mochten 
aannemen, dat de samenstellers van het plaatwerk 
wel hunne goede gronden voor het plaatsen der jaar
tallen zullen gehad hebben, zouden wij geneigd zijn 
te gelooven, dat er een vergissing van een eeuw of 
wat heeft plaats gevonden. 

Perzisch van karakter zijn versierselen van 1056 
en 1057, en dus zou men willen aannemen, dat toen, 
in de elfde eeuw, het Oosten zijn grootsten invloed 
uitoefende: doch deze veronderstelling schijnt gewaagd, 
als men ziet, hoe ook in ornement van 1560 de 
Perzische vormen nog een rol spelen. Of heeft men 
hier met een opzettelijke herhaling van oude voor
beelden te doen ? 

Hij het doorbladeren der ornementverzameling kregen 
wij den indruk, dat een scherpe afscheiding in be
paalde tijdperken, zooals de West-Europeesche kunst 
der middeleeuwen die vertoont, in Rusland niet heeft 
bestaan. En het beschouwen der monumenten kon 
ons niet tot andere gedachten brengen. 

Ook daar zijn motieven, die men in Europa tot 
zeer verschillende stijlperioden zou brengen, naast 
elkander gebruikt. Zoo werden in de Oesbenski-
kathedraal in het Kreml te Moskou Byzantijnsche 
kapiteelen, Romaansche booggalerijen en quasi-antiek 
gecanneleerde zuilen tegelijkertijd gebezigd. De plat
tegrond dezer kerk, die drie beuken van gelijke hoogte 
vertoont, herinnert aan laat-Gothische werken in 
Duitschland, en wij zouden dan ook geneigd zijn aan 
te nemen, dat deze kerk een werk is der 15e eeuw. 
De vijf koepels, waarmede het gebouw prijkt, zijn 
wellicht 16e-eeuwsche toevoegsels. 

De koepels dezer kerk hebben te weinig verband 
met de architectuur van het inwendige, dan dat zij, 
als tot het oorspronkelijk plan behoord te hebben, 
zouden mogen worden aangezien. 

Het schijnt, dat voornamelijk in de 16e eeuw, een 
groot aantal koepels van de meest verschillende vormen, 
als een onmisbaar vereischte eener Russische kerk 
werden beschouwd. Zoo staan er op de „kerk met 
de gouden hekken" in het Kreml niet minder dan elf, 
op de zeer kleine Xicolai-kerk, die daarbij gelegen 
is, vijf. Zij hebben den vorm van minaretten en maken, 
door hun goud en kleuren, een zeer ongewoon effect. 
Doch terwijl in Byzantium, en aanvankelijk ook in 
Rusland, de koepels dienden om het interieur te ver
lichten, hebben de kerken, die wij hier noemden, die 
koepels slechts als uiterlijk sieraad. Want het inwen
dige is laag en donker. 

De meest eigenaardige uitdrukking van deze laatste 
Russische opvattingen vindt men in de Wassili Bla-
gennoi-kathedraal, die in de 16e eeuw door Iwan 
Wassiljewitsj, „de Verschrikkelijke", in het Kreml te 
Moskou werd gesticht. Het is van deze kerk dat het 
verhaal gaat, hoe Iwan, om den bouwmeester te be
letten, een tweede wereldwonder als dit uit te voeren, 
hem eenvoudig de oogen deed uitsteken. O f dit ver

haal nu al of niet op waarheid berust, kunnen wij 
in het midden laten. Het bewijst in ieder geval, hoe 
reeds in de 16e eeuw, dc kerk als iets buitengewoons 
gold. 

Ook voor tegenwoordige West-Europeanen is het 
gebouw zeker nog buitengewoon, al zullen zij het 
misschien niet bepaald schoon vinden, liet schijnt 
vooral pronk en praal geweest te zijn, waarnaar Iwan 
gestreefd heeft. Van binnen is het alles goud cn schil
derwerk , mozaïek en kleuren wat men ziet. Vooral 
de in Rusland altijd aanwezige koorafsluiting is ten 
rijkste versierd. Toch is het interieur gedrukt en 
somber; het spreekt niet van vrije gedachten, van 
bezield voelen. De kerk is het werk van een despoot, 
die de zielen zoogoed als de lichamen trachtte te 
overheerschen. 

De plattegrond vertoont een achtkanten koepel, 
op een vierkant benedendeel rustend. Het koor is, 
vreemd genoeg, naar een trapeziumvormig plan ge
bouwd. De middenkoepel wordt bekroond door een 
toren, die veel op een suikerbrood gelijkt; daaromheen 
staan acht kleinere koepels, waarvan vier achtkant in 
plan zijn, twee vierkant, en twee een allervreemdsten 
onregelmatigen plattegrond hebben. De betrekkelijk 
lage kerk, die door galerijen, portalen enz. omgeven 
wordt, schijnt, van buiten gezien, niets anders te zijn 
dan een voetstuk voor de grillige koepeltorens. Alle 
organisch verband wordt gemist; de ornementen hebben 
hier en daar reeds een Renaissance karakter. 

Van een burgerlijke bouwkunst, zooals wij die hier-
te-lande sinds de 15e eeuw bezitten, is in Rusland 
eigenlijk nooit sprake geweest. De architectuur stelde 
zich daar. tot den tijd van Peter den Grooten toe, 
alleen in dienst van vorst en kerk. Niet alleen de 
lijfeigenen, maar ook de bojaren behielpen zich met 
zeer primitieve woningen. Alleen in de houtstreken 
ontwikkelde zich een soort van burgerlijke bouwkunst, 
die echter blijkbaar naar religieuze voorbeelden ge
volgd werd. 

Men kan zeggen dat de Nationaal-Russische stijl 
(indien men aan de samenvoeging van vreemde ele
menten dien naam wil geven) van de 10e tot de 16e 
eeuw geduurd heeft. Reeds in de 17e eeuw raakte hij 
in verval om ten tijde van Peter den Grooten voor
goed den geest te geven. Peter, die zijn rijk zooveel 
mogelijk gelijk wilde maken aan het overige Europa, 
had met den nationalen bouwtrant niets op en hij 
deed architecten uit andere landen komen, die den 
stijl der 18e eeuw invoerden. Zoo bleef het tot na 
den Krimoorlog. Toen begonnen de Russen voor 
bouwkunst en versieringskunst weer op de oude voor
beelden te letten. Maar zij ervoeren weldra dat die 
voorbeelden voor de moderne behoeften weinig waarde 
hebben. Vandaar dan ook, dat men bij de nieuwe 
gebouwen van Moskou er zoo weinige ziet, die een 
eigenlijk Russisch karakter bezitten. 

Men beweert niet te veel indien men zegt, dat in 
het Kreml de Russische kunst haar eerste en laatste 
woord heeft gesproken. 

E O N D S V A N W I J L E N D. A . T H I E M E . 
Aan het verslag van de Nederlandsche Maatschappij 

ter bevordering van Nijverheid, door Directeuren op
gemaakt en uit te brengen in de algemeene verga
dering van 1896, ontkenen wij het volgende omtrent 
het fonds van wijlen D. A . Thieme: 

Volgens eene bepaling in de statuten van het fonds, 
gesticht ter nagedachtenis van wijlen den heer D . A . 
Thieme, wordt jaarlijks eene premie van f 50 ter 
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beschikking van Directeuren gesteld om uit te reiken 
aan den leerling of de leerlinge van een der Neder
landsche ambachts- of industriescholen, die een uit
muntend voortbrengsel op het gebied van kunstnijverheid 
heeft vervaardigd. 

Overeenkomstig deze opdracht hebben Directeuren 
sedert het jaar 1883 telken jare bij loting bepaald, 
aan welke inrichting de premie moest toegekend worden. 
Aangezien echter deze wijze van toekenning huns in
ziens niet aan het doel beantwoordde, hebben zij 
eene nieuwe regeling vastgesteld, die dit jaar in 
werking treedt. 

Directeuren meenen, bij de toekenning der premie, 
zich in de eerste plaats alleen te moeten bepalen tot 
de inrichtingen, die zich speciaal met de practische 
opleiding voor het kunstambacht bezig houden, omdat 
toch bepaaldelijk een voorwerp van kunstnevelheid 
wordt gevraagd. 

Met het oog op deze bepaling hebben directeuren 
de volgende lijst van instellingen gevormd, wier leer
lingen voor de jaarlijksche toewijzing van de premie 
in aanmerking zullen komen: 

1. De Rijksschool voor Kunstnijverheid te A m 
sterdam. 

2. De Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gra
venhage. 

3. De Academie van Beeldende Kunsten en Tech
nische Wetenschappen te Rotterdam. 

4. De Kunstnijverheidsschool, verbonden aan het 
Museum van Kunstnijverheid te Utrecht. 

5. De Kunstnijverheidsschool Quellinus te* A m 
sterdam. 

6. De Koninklijke School voor Schoone Kunsten 
te 's-Hertogenbosch. 

7. Dc Academie van Schoone Kunsten „Minerva" 
te Groningen. 

8. Dc School van Decoratieve Kunsten te Roermond. 
9. De School voor Kunstnijverheid te Haarlem. 

10. De afdeeling Kunstnaaldwerk der Rijksschool 
voor Kunstnijverheid te Amsterdam. 

11. De afdeeling Kunstnaaldwerk der Industrieschool 
voor meisjes te Amsterdam. 

12. De afdeeling Kunstnaaldwerk der Industrieschool 
voor meisjes te Rotterdam. 

De premie zal elk jaar afwisselend worden toegekend 
aan een werkstuk, betrekking hebbende op de on
derstaande vijf afdeelingen van het kunstambacht, in 
de volgende rangorde: 

Eerste jaar (1896), decoratieve schilderkunst. 
Tweede jaar (1897), decoratieve beeldhouwkunst 

(gipsmodel). Figuur en ornement toegepast op 
het kunstambacht. 

Derde jaar (1S98), bewerking der metalen, toege
past op het kunstambacht. 

Vierdejaar (1899), bewerking van het hout, toe
gepast op het kunstambacht. 

Vijfde jaar (1900), kunstnaaldwerk. 
De verschillende op de lijst voorkomende inrich

tingen zullen telken jare worden uitgenoodigd, ieder 
een werkstuk in te zenden, dat op de school, dooreen 
leerling der school, die het werk inzond, vervaardigd is. 

Dezelfde leerling kan echter slechts eenmaal in 
dezelfde afdeeling bekroond worden. 

Om eene goede beoordeeling der ingezonden werk
stukken te bevorderen, is het zeer gewenscht dat, 
indien het ingezonden werkstuk een onderdeel uitmaakt 
van een geheel, door eene schetsteekening worde 
duidelijk gemaakt, welke rol het ingezondene in het 
geheel te vervullen heeft. 

Overeenkomstig deze regeling wordt voor het jaar 

1896 de premie van het D. A . Thiemefonds uitge
loofd in dc aldeeling: Decoratieve schilderkunst, en 
zijn de op dc lijst vermelde instellingen uitgenoodigd, 
uiterlijk vóór 1 Juli de werkstukken ter mededinging 
in te zenden. 

Tot Commissie van beoordeeling zijn door Directeuren 
benoemd de heeren: 

II. J . SCIIOLTEN', kunstschilder, Haarlem. 
J. A . G. VAN DER STEUR, architect, Haarlem. 
A . LE CoMTE, kunstschilder cn teekenaar, Delft. 
II. P. BERLAGE N z . , architect, Amsterdam. 
E . vox SAIIKR, directeur der School voor Kunst

nijverheid , I laarleni. 

Tegen de nieuwe regeling zijn bedenkingen inge
zonden door de Kunstnijverheidschool Quellinus en de 
Industrieschool voor meisjes te Amsterdam, die des-
wegens niet aan de inzending deelnemen. Die beden
kingen zijn ter advies in handen gesteld van de 
Commissie van het Museum van Kunstnijverheid. 

VEREENIGING V A X ( iASKABUIKAXTKX IX .NEDERLAND. 
Dinsdagavond kwamen ton Raadhuis* to Groningen de leden 

der Vereeniging bijeen, waar zij doorBurgemeester,Wethouder» 
en leden der ges-commissie hoffelijk werden ontvangen. 

De Burgemeester, Mr. S. M. S Modderman, hield daarbij eene 
toespraak, waarin lijj namen» de gemeente Groningen en namens 
de gas-commissie, uilen een hartelijk welkom toeriep en verder 
eenige waardeerende beschouwingen gaf over de groote beteekenis 
der gas-industrie en hare Bnclle ontwikkeling in den loon der 
tegenwoordige eeuw. 

Deze toespraak werd. bij afwezigheid van den voorzitter, beant
woord door den heer Troost uit Sneek, die den Burgemeester 
dankte voor zjjne hoogst waardeerende woorden. Hjj deed uitkomen 
dat een der redeueu. waarom de Vereeniging van (l&sfabrikanten 
hare keus dit jaar op Groningen gevestigd had, deze was. dat 
Groningen de tweede is geweest, die een gemeentelijke gasfabriek 
heelt durven oprichten (de eerste was Leiden), en die thans eene 
fabriek bezit, onder directie van den aan uilen welbekenden 
practiseben directeur, die het gas levert voor een prijs, waardoor 
het onder ieders bereik kun komen. Spreker eindigde met een 
hattelijkeu gelukwensch voor deze fabriek en baren degelijken 
directeur. 

Xadat de ecrowjjn was aangeboden, vertrokken de leden naar 
de Harmonie, alwaar zjj onder de tonen der muziek nog eenigen 
tuil gezellig bijeen bleven om Woensdagmorgen te '.i uren weder 
bijeen te komen. 

De vergadering vond plaats in de bovenzaal van de Harmonie 
en werd gepresideerd door den vice-president Breunissen Troost, 
directeur der gasfabriek te Sneek, die in eene redevoering een 
algemeen overzicht gaf van de gas-injustric en van den rijken 
inhoud der op deze vergadering te behandelen onderwerpen. 

l i t de mededeelingen bleek, dat een gift vnn de Imperial 
Continental Gas-Assoeiation was ingekomen, dut er eene uit
noodiging ontvangen was van het Comité der in October te Gouda 
te bonden gas-ieutoonstelling om die tentoonstelling gemeen
schappelijk te bezoeken eu dat de Vereeniging 158 gewone en 
51; buitengewone leden telde. 

De rekening vun den penningmeester werd ter kennis der leden 
gebracht en daaruit bleek dat de tinancieele toestand niet ongunstig 
was; bet verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd 
en 1I0 heeren Van der Horst eu (leerling werden herbenoemd als 
redacteuren vnn het maandblad „Het (las", dat iu verbeterden 
vorm zul worden uitgegeven 

De heer Worn uit Arnhem bracht een rapport uit over den 
Xederlandscheu photometer, waaruit blijkt (lat dit instrument ten 
volle uan de gekoesterde verwachtingen beantwoordt eu zeer uan 
tc bevelen is, waarnu dc Voorzitter den leden verzucht vooral dien 
photometer aan to schaffen. 

Het betrekking tot den cursus tot opleiding in het gasvak geelt 
het bestuur de inlichting, dut deze cursus niet dient tot liet 
vormen vun bekwame gas technici, doch alleen tot het opleiden van 
personen, geschikt voor inferieure betrekkingen. 

Do heer Blom las eene zeer belnngryke bfidrage over carburatie 
van bet gas door benzol. De heer l'rius uit (iouda voegde daaraan 
toe do door hem verkregen ervaring, zoodut het blijkt dut carbu
ratie van gas door benzol of carburine zeer is aan te bevelen en 
goede uitkomsten in de pructijk verschaft. 

De heer Dr. Neurdenburg uit Leiden hield eene verhandeling 
betreffende muntgasmeters, waarvan er in Leiden reeds üïO /.(ju 
geplaatst en welke daar ter stede veel ingang vinden. Het ge
middeld gebruik per gasmeter was 500 en de kosten vun 
aanleg bedroegen I' 50 per gebruiker. Hg gaf de voorkeur nan 
hut gebruik van droge gusnieterautomuten en vindt de prysver-
hoo"1n" van 1 cent per M 3 . voldoende om de kosten te dekken. 

De heer v. d. Horst uit l'trecht deed de mcdedeeÜDg, dut aldaar 



O 
der Uchtkrachi, die spiritus allo n zou kunnen ver-T74 muntgasmeter-- geplaatst /ijii cn aanvragen zjjn in ge- ! verminderio 

kuinen. doi'h dat dc konten van aanschaffing norzaak zijn dat men oorzaken. 
langzaam voortgaat met plaatsen, ten einde In-t eerste dienstjaar. ISij de bespreking van liet pensioen voor directeuren cn weds, 
waarin deze nieuwigheid werd ingevoerd, niet al te zeer te 
drukken. 

Het gemiddeld gebruik per muntgasmeter was aldaar ."»!] M : ; . 
en de toepassing vindt enthousiasme, de gasprüs moet evenwel 
zooals te Itreeht liet geval is. zeer laag zijn. zalmen succes van 
de invoering hebben. 

Vervolgens is aan de orde bet acetyleen en zijne toepassingen 
IV heer Itreunissen Troost deelde mede dat te Sueek80 toestellen 
zijn geplaatst, dat de branders in den beginne nog al eens Ter-
stopten en dat dit steeds een blijvend nadeel van liet acetyleen 
voor verlichting is. terwijl een onaangename lucht verspreid wordt, 
zoodat men eene fabriek of woning binnenkomende, onmiddellijk 
ruikt dat zij met dat gas wordt verlicht. 

De lieer V. d. Horst beschrijft drie verschillende toestellen tnt 
bereiding van acetyteengas en hoopt de leden morgen met een 
toestel te doen kennismaken. Hem komt het voor. dat alle toe
stellen, die ten huize der verbruikers acetyleen ontwikkelen, gevaar
lijk zijn. I'e resultaten zijn nog zeer gering, groote toepassing 
heeft het nog niet gevonden. 

Allen, die het gebruiken, ondervonden het bezwaar van walmen 
en daarmede gepaard gaande roetafsi dieiding. wat men niet gering 
moet achten en een zeer groot bezwaar is. 

Toen de vraag behandeld werd of er ook gasglociliehten met 
minder dan 50 liter verbruik bestonden, werd de brander van Fr. 
de la Mave te Parijs genoemd als een nieuwe uitvinding, welke 
hier-te-lande nog niet bekend is. 

De beer Blom uit Arnhem besprak het publiceeren van liclit-
krachtenfers en geeft uit zjjn ervaring deu raad dit niet te doen. 
omdat dit geen nut sticht. ib.ch aanleiding tot besprekingen geeft 
door personen, die niet liet minste begrip van liclitkraehtcijfers 
hebben. 

Dc vergadering besloot eenstemmig de volgende motie aan te 
nemen: 

.Aangezien de lichtsterkte-ctjfers met deugdelijke instrumenten 
door bekwame waarnemers bepaald, tot zeer uiteenloopendo eon-
• lusiëu in handen van leeken moeten leiden, acht de Vergaderin
de publiekmaking van deze cijfers ongewenscht." 

De lichtkracbt van bet gas besprekende, werd nog eene motie 
aangenomen: 

„De Vergadering, gelet op het zeer kostbare en moeilijke om 
de lichtsterkte van het gas op lü kuarsen te handhaven, besluit 
om in den vervolge veertien kaarsen als minimum tv beschouwen.'1 

De heer Moissevain uit Amsterdam iraf iulichtingen omtrent 
het werelds vndh-nut der afnemers van bet afgewerkt ijzerowd 
en voegde een duidelijke verklaring van de prijsvermindering van 
dat artikel daaraan toe. 

Dc In-er II. Dicke, civiel ingenieur te Essen, hield een voor
dracht over het watergas, systeem Dell wik, gebruikt tot ver
lichting, kamerverwarming, fabrieksvuur en drijfkracht van mo
toren en behandelde inzonderheid de goedkoopere stadsverlichting 
door vermenging van watergas voor plaatsen, waar steenkolen-
gasfabrieken bestaan. Ken sehoone toekomst heeft dit gecarburearde 
watergas, vooral voor groote steden, waar de cokes geen aftrek 
hebben. 

De vergadering werd te 4 uren gesloten, waarna de leden zich 
te 6 uren aan een gemeenschappelijke!) maaltijd vereenigdeii, om 
nieuwe kraehten te verzamelen voorden volgenden dag-tot voort
zetting van het congres. 

. ...iwen 
werd liet voorstel van den beer Prins bij acclamatie aangenomen 
om bet bestuur uit te noodigen zich in verbinding te stellen met 
de Vereeniginj; van gemeenteambtenaren. 

De vraag: komt deu directeur voor ingenieursarbeid, ultbrei-
[ ding of verbouwing eene belooolng boven zijn salaris too, gaf 
. aanleiding tot verschillende mededeelingen. .Men komt tot de 
| conclusie, dat het bouwen ol reeonstrueoren van een gasfabriek 

niet het gewone werk van den directeur-dirigent is. Heeft men 
\ een directeur, die de capaciteit bezit boven zjjn kennis van diri-
J gent om een fabriek te houwen, dan dient men hein in die bjj-
i zonden- kwaliteit ook extra te betalen. .Men moet wel weten dut 
j de zaak drieledig is, a. het ontwerpen, b. het uitvoeren en c. het 

dirigeeren eener gasfabriek, terwijl de belooning meestal alleen 
berekend is op het dirigeeren. Het blij kt dat de meeste gemeenten 
gratificatiën ju zulke gevallen verleenden, maar vele ook niet. 

De volgende motie wordt bij acclamatie aangenomen: 
..Noor elke betrekkelijk groote uitbreiding en verbetering van 

, de gasfabriek, ontworpen en uitgevoerd onder leiding van den 
directeur, komt dezen een extra honorarium toe boven 
jaarwedde". 

liet Laatste punt ter behandeling werd naar bet maandblad „Het 
! tins'' verwezen. 

Na arloop der vergadering maarten de leden een rijtoer door 
| de stud en bezochten de gasfabriek, alwaar zij door de gas-com-

missie werden ontvangen. Hier bood de bekende firma August 
i Klümic, die tevens een hierh/ouwerij in Duitsehhmd beeft, van 

baar fabrikaat ter verfrissching aan. 
De gasfabriek was keurig in orde en toonde aan degenen, die 

j 'tniet wisten, den overgang tusschen het oude en liet nieuwe aan. 
De lieer Payens, directeur der fabriek, bood ververschingeii 

aan, waarna de leden zich per stoomtram nuar Zuidluren begaven, 
! om zich aan een gezelligen diseh te vereenigen. 

Kn hiermede eindigde de J4c algemeene vergadering. 

zijne 

I N G E Z O N D E \ . 

In de maand Juni j l . werd door mij onder meer ook aan den 
beer L'direr aanvrage gedaan om teekoning en prijsopgaaf voor 
een lantaarn raam. Door allerlei bezigheden bleef de afdoening 
dezer zaak tot 7 Juli j l . vertraagd eu zond ik ami den heer 
Löhrer de teekening terug met begeleidend schrijven, dat ditmaal 
de opdracht niet kon volgen. Daarop ontving ik S Juli j l . de 
volgende briefkaart, die ik noodig acht publiek te maken, opdat 
heeren collega's zien kunnen, boe sommigen ineenen dat bet 
mei onze vrijheid is gesteld. Ik citeer woordelijk : 

lh II'A.M Heer A. Fte Amh 

In de vergadering van Donderdag 9 Juli werd in plaats van den 
heer Brender a Brand is te Haarlem, die niet herkiesbaar was. tot 
voorzitter gekozen de hoer lïreuuissen Troost te Sneek, tot vice-
voorzitter de heer Van der Horst te 1'treclit eu tot lid de heer 
Brender » 1.nitidis. 

Alvorens tot de behandeling der vragen over te gaan, stelde 
de .Mij. de Kaam. Acetvleen Cie. uit Sneek de Vergadering inde 
gelegenheid kennis te maken met een barer toestellen tot het 
produceeren van dit gas. Alhoewel het bidder dag was. viel de 
glans van dit licht bijzonder op. Het bleet evenwel onopgelost 
ot de in de vorige zitting genoemde bezwaren waren overkomen, 
daar de proef van te korten duur was. 

Kr had eene uitvoerige discusme plaats omtrent verschillend.-
vragen, in den oproepingsbrief vermeld en wel in de eerste plaats 
over het plaatsen van luchtkokers in de kolen en de maatregelen, 
die bij het ontstaan van brand in een gasfabriek moeten genomen 
worden. 

Tot bevorderiog van het gebruik van gastnuns had de heer 
Breunissen Troost zich gewend tot den voorzitterder Vereeniging 
van tramwegen, zoodat dit punt op de agenda dier vereeniging is 
geplaatst en deze hare vergadering te Maastricht zal houden om 
tevens kennis te maken met de daar in gebruik zijnde gustrams, j kunst aan 

Over de kleur van het animoninkzoiit. groen, geel, rood en 
blauw, voerden verschillende sprekers het woord 

De heer Van Krp Taalman Kip Jr.. Itreeht, deed eene mede-
deeling over zuivering van ga* door zuur superphosphuat. waarbij 
blijkt dat deze methode hier-te-lande niet in gebruik is. 

Tegen napthaline-verstoppingen gaf de heer Prins. Gouda, 
zijne ervaring met den carburateur van Dr. Kuu ten beste, waarbij 
benzol in het gas dit opneemt. De heer De Kielde uit Hoorn 
bad gunstige resultaten met spiritus verkregen. Dr. Neurdenburg j 
gebruikte een mengsel van benzol eu spiritus en voorkomt aldus | 

J>e handelwijze van K is mijn vreemd, dit is reeds de2emaal 
dat l ' eene sebets laat imiaken en niets bestellen, ik moet mijn 
personeel ook betaaleu. schetsen kosten geld en V heeft eene 
schets opgedragen, bijgevolg moet \ deze betalen. I' heeft de 
sebets 1.*) Juni ontvangen eu gehouden tot 7 Jul i . dus tijd om 
van de een naar deu anderen te gaan. om voor een •ruhlen minder 
klaar te komen, ik ben Vrijdag in den Kaag, en zal informeeren 
desnoods bij V patroon zelfs,//.// bouwheer. II heeft mijn verzocht 
eene schets te muaken mei prijsopgaaf eu moet 1.' Ed, van dit ver
trouwen geen misbruik muaken; de schets kost ,MJ, dit bedrag 
verlang ik van K Kil. anders zul ik beide brieven van K,de bestelling, 
alsmede de terugzending weken hiaten, mijn raadsman over
handigen. 

In afwachting enz. 
Utrecht. 8 Juli E. Köiiiii.n. 

AVat al de bedreigingen betreffen, 
duidelijk eu heb ik dun ook aan den 
dat ik mij steeds en tea allen tydi1 

Opgaven blij! voorheb muien, Daarbij komt m(j de wijze van nota 
zenden zeer eigenaardig voor. 

A. lï. V\\\\.\\. 

is mij tot heden niet recht 
heer K. ouder meer bericht, 
de vrjje keuze van diverse 

H L' I T K N I. A X D S C H I: li K R I C H T E N . 
-- Professor Lucien Courajod te Parijs is na een ongesteldheid, 

die in enkele dagen /iju Krachtig gestel vernietigd beeft, ge
storven. De overledene was conservator aan liet Louvre voor de 
middeleeuwsche beeldhouw knust, die der Renaissance en die der 
moderne tijden; bovendien leeruur in geschiedenis en beeldhouw* 

te Eeole du Louvte. zoodat de l-'runsche archeologie 
en kunstgeschiedenis een zeer groot verlies geleden beeft. 

— De opgravingen der Anicrikuunsche ouheidkundige sehool te 
Corinthe hetd>ea onlangs de bouwvallen van liet theater weer aun 
het litdit gebracht, benevens de overblijfselen van een lange 
zuilengalerij. Verder zijn hij deze gelegenheid een groot aantai 
zeer oude vazeu gevonden, die tot een periode hehoorca, vooral-
gaande aan het zoogenaamde Trojaansene tijdperk. 

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

VGn.vvi MIV..I. Ui- commissie, door den Minister van Water
staat benoemd tot het afnemen van het examen voor adspirant-
ingenieur voor het stoomwezen, bestaat uit de heeren S. L. 
Kempen, hoofdingenieur voor het stoomwezen (tevens voorzitter), 
Pr. C. A. Sehidtema, II. A. Kavenek. .1 A. Snijders C.lzn. en 
I >r. I.. Aronstein, allen hoogleeraar aan de Polytechnische school 
te Delft, en W. A. M. Piepen, ingenieur der Ie kl. voor het 
stoomwezen. 

Km ii i inui . Door het comité voor de nationale brandweertcn» 
toonstelling werden zilveren medaille's ontvangen van Jbr. F. 
van ('ilters. wethouder, Mr. E. E. van Kaalte, wethouder, en ti . 
II. Heijlcveld. voorzitter van het l'itv. Comité. 

AnxtlKM. Dom- de llnndelsvereeniging idbier is het plan ont
worpen, om in I8!lï van 15 Mei tot 1 October i Geldersche 
tentoonstelling van nijverheid cn handel tc houden, voor welk 
doel het landgoed Konsbeek is afgehuurd. 

Z i i M n i i . De tentoonstelling te Zaandam werd Woensdag met 
feestelijke toespraken geopend. De heer Groote», voorzitter van 
het uitvoerend comité, heette allen welkom en gaf het woord 
aan den burgemeester, die hierop de feestrede hield. Deze sprak 
een woord van hulde ann de mannen, die deze kloeke onderneming 
met zooveel energie tot stand hadden gebracht; hij wees voorts 
op den hijzondcren aard dezer tentoonstelling, die geen wereld-
kermis is, maar een locaal karakter draagt, enten doel beeft een over
zicht te geven van dc industrie cn den bundel der Zaanstreek, 
een streek, die de roemvolle traditie van bet verleden heeft boog 
gehouden, waar men niet is ingeslapen op den roem van het 
verleden tur waar men de bakens verzette toen het getij ver
liep, waar men dc oude windmolens verving door stoommachines, 
en waar men nieuwe industrieën begon. Dit alles te doen zien. 
is bet doel der tentoonstelling cn haar groote verdienste-, / i j 
toont ook aan, dut deze streek in den economisehen strijd onzer 
dagen een is en onverdeeld. Spreker deelde verder mede, dat 
de Koningin-Regentes een blijf van belangstelling gul' door de 
heeren Grootes cn Zwaardemaker, voorzitter en secretaris van 
de tentoonstelling, te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-
Xassaii Hiermede vcrklita-dc dc „preker de tentoonstelling voor 
geopend. 

l ivi iM vi 1.1. De fraaie oude koperen kroon, die vroeger in de 
Hervormde kerk hing en daar reeds veler aandacht trok doch 
sedert vele jaren in dc ritu.lzuul bij andere oudheden prijkte, is 
thans voor fSOOO voor bet Rijks-museum te Amsterdam verkocht. 
Dit bedrag komt ten bate van dc llcrv. kerk. doch bij den ver
koop is bedongen, dut dc konper aan de gen it. 
koperen kroon van dinzelfilen vorm moet leveren, 
plaats van de andere ten ruudliuize op te hangen. 

Rmi.iv. De Raad heelt in de op G dezer gehouden zitting aan 
de heeren 'I'll. A van den Broek cn l i . W. van BarneveldI Kooj 

Amsterdam eonces-ie verleend voor den aanleg en da ex-
waterleiding in het dorp Vclp. uit welke con-

en dat vele contracten voor belangrijke leveringen in het najaar 
en het daaraanvolgende voorjaar zijn afgesloten. 

Ook de straatklinkers kunnen door de vele aanvraag een Imogen 
prijs bljjven houden, vooral ook. omdat op veel straatwegen dit 
jaar door gebrek aan straatklinkers het werk is uitgesteld tot het 
jaar ÏS'.IT en dus dubbele hoeveelheden bcnoodigd zullen zijn. 

, De Turf* en Sleenvtduitfie.) 
— Omtrent de steenfabrikagc aan dc fabrieken laugs den Neder-

Kyn wordt aan het Handelsblad geschreven : Men besteedt franco 
boord voor gevelsteen f lü 11 /'17, straatklinkers f\V< .1 f 1», mis
kleurige klinkers f l\ hurdgrauw boerengrauw / 13.."i0. rood 
/"11.5II it M- . ' i ' i . Dc voorraail is totaal verkocht, en verlangend 
wordt daarom uitgezien nuar het nieuwe baksel, dat tegen half 
Augustus of begin September gereed zal zijn. 

l ' i : R S 0 X A L 1 A. 

een nieuwe 
om die in de 

Jr. te 
ploitatie van 
cessie geen linancieelc verplichtingen voor de gemeente nu 
ccnigcr tijd zullen voortvloeien, terwijl de hoofdvoorwaarden dier 
concessie'zijn: verplichting voor den concessionaris tot levering 
van een alleszins deugdelijk drinkwater in steeds voldoende hoe
veelheid voor de behoefte gedurende den geheelen duur der con
cessie: concessieverlening voor den duur van 50 jaren, met 
bevoegdheid voor de gemeente geen verplichting) tot tusschen-
tijdsche overname. cn overnemen 1111 iitlnop der concessie. De 
gemeente krjjgt vrij gebruik van 50 hrundkranen. 

— Onder de annonces zul men er eene vinden van de \\ ur-
temburgschc houtwnrenfftbrick Baijcr & l.eibfried, waarvan dc 
heeren W. Remmers & Co. te Amsterdam vertegenwoordigers z ijn. 
Deze fabriek is specialiteit in de vervaardiging van houten rol 
jaloezieën, rolluiken en zonneschermen. D 
laatste jaren zulke reusachtige vorderingei 
ook op dit gebied niet onbetuigd gelaten, lh 
deze artikelen volgens verschillende systemen. 

— De heer I'. Broek.x Smulders te Tilburg, aannemer der 
putten ten behoeve van de waterleiding, had Vrijdagmiddag, hij 
liet verrichten van werkzaamheden bij de putten der prise dean, 
bet ongeluk in een put te geraken en tc verdrinken. 

— Van verschillende zijden komen berichten bij ons in, waaruit 
blijkt dat de steenprjjzen, vooral die der Waalsteeo, langzaam 
rijzen; de oorzaak hiervoor moet hierin worden gezocht dat alles, 
wat uit de eerste ovens ter beschikking komt, reeds verkocht is. 

nijverheid. die dt 
maakt, heeft zich 
fabriek vervaardigt 

— Bij den Waterstaat in Ned.-ludië: 
b e n o e m d : tot ing. Ie kl.. de iog. 2e kl. I.. <>. de \ a l ; tot 

ing. 2e kl., de ing :te kl. .1. H Palier en .1. 1'. Quant; tot mg. 
3e kl.. de udsp.-ing J. Kuringhuizeii. 'I'ot opz. 2e kl., de ambte
naar op wachtgeld .1. W. Coorengel. 

t o e g e v o e g d : ann den chef der irrigatie-afd. Brantas, met 
aanwijzing van l.cngkong als standplaats, de opz. 2e kl. C. Swart-
hof. thans in de res. ('Iierihon geplaatst; aan den chef der 2e 
waterstants-afd. in bet belang der verbetering van de hevloeiing 
door dc sindapnulju- en Doetamatieleidingen (Indramajoe, Chcri-
IIDOI de opz. 2e ki. .1. W. Coorengel. 

- Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ridder in do orde van 
< iriinje-.Nassnu Chr. lirootes Mz.. tc Westzaan, cn II. Zwiiardc-
inu'ter .lz . te Zaandam, voorzitter en secretaris vim het comité 
voor de Nijucrheidstentoonstelling te Zaandam. 

I'e heeren I'. II Kijdinan Jr.. werktuigkundig ingenieur cn 
technoloog, en \V. I'.c Schaap J r , civiel en bouwkundig ingenieur, 
worden als ussistenten benoemd aan de Rolvtechnische School te 
Delft, respectievelijk voor dc scheikunde en de scl 11e bouwkunst. 

— Ily Kon. besluit is, met ingang van I Augustus 1890, benoemd 
tot opzichter der 2e klasse voor het stoomwezen, II. A. Kolk. te 
Rotterdam. 

— Door den Minister van Waterstaat zijn benoemd tot buiten
gewoon opzichter: A. .1. Vos. bij bet onderhoud der werken op 
den Anic-r. dc Deiige. enz. D A van der Straaten, bij bagger-
werk in dc Boven-iter wede; .1. Mellin.k te Zntfen, bij bagger-
werk tot voortzetting der verbetering van dc rivier het Pannerdensch 
kanaal, enz., en II Nnoder, tc Hoorn, bij het onderhoud van de 
Rjjkshavenwerkeu te Uedemblik. 

-• De heer .1. II. Boezemen te Zwolle is met ingang van 15 
.luli benoemd tot opzichter aan dc gasfabriek te Leeuwarden. 

In de op Maandag 7 dezer gehouden bestuursvergadering 
der Nedcrhmilsche Gasgloeilicbt-maatscluppjj werd in plaats van 
den beer .1. Sollen, die 0111 gezondheidsredenen zijn ont-lsg ge
nomen heeft, tot directeur benoemd de heer C. A. Nagaay, 
directeur der gemeente-gasfabriek te Doetiohem. Deze zal met 1 
Augustus als zoodanig optreden. 

- Met I Aug. zullen bij dc .Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen de navolgende inutatiin plaats nebben, als: 
de udjunet-iogenicur le kl. II. V Gatsonides te Zwolle, naar 
l'treclit. dc adjunct-ingenieur le kl. M. II l'. Kramers, van 
Tilburg naar Zwolle; de adjunct-ingenieur le kl. P. ('. J . I.au-
muns. van Zwolle naar Tilburg; de adjunct-ingenieur le kl . 1>. 
Verloop, van Venloo naar Zwolle en de adjunct-ingenieur 2e kl . 
M. E. H. t'h. Itiiugaerts, van l'treclit naar Venloo. 

-- Met ingang van 1 Augustus zjjn bij de Maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen benoemd tot udjunct-ingenieurs 
eerste klasse de heeren Jhr. L. M. von Weiier en 11. E. II. C. 
Bongnerts, thans adjunct-ingenieurs bij den dienst van tractie en 
materieel te Itreeht. 

De heer J . A. Schuurman, oud-directeur der publieke werken, 
is Vrijdagavond overleden. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
B o u w k u n d i g opz i ch t e r . Adres lett. 1', Boekh. M. M , 

- Olivier. Rokin TH Amsterdam. 
D i r e c t e u r der gasfabr iek en I100 

ding te Dordrecht. Jaarwedde 
Adres den Burg. véér 15 Juli. 

/ B600, 
•d r u k w a t e r I e i -
vrije woning enz. 

ADVERTENTIËN, j. B E L T M A N Juk. 
X A X D O T B E U . II A R I I S i T K K X . 

KweeiWrli «.ranlel . Kelen. Knik, 
Ceramique .t Namensche VLOERTEGELS. 

P I E R R E JANSSEN. 
A S T W K K P B R . B O B B M O l f l » . 

Alles rechtstreeks vnn de Carrières. 

l^nl>riktint in 
s*l>i:< I VI.K IMtll II I IM. voort 

l.l-'.v i : m » « VAX 

Deventer. Handelskade. 
Molenwerken. 
M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS, 
BAKKERIJEN, GRUTTERIJEN. 
OL1E 1'AllR 1EK EX, HOUTZAGERIJKM M 
OLIE-GASMOTOREN. 

IM I Ih l . m lI0LK\BK\00mGUHEÜE\. OLIE-



HERBESTEDIKG AANBESTEDING. 
Het B E S T U U R DER W A T E R K E E 

RING VAN DEN C A L A M I T E U Z E N 
V L I T . T E P O L D E R zal op EUnneleie, 
2 / J tl li # « » « . des voormiddag» te 
16 uren, te II 'ISSEKERKE (bij E . P . 
VAN DAJIMK) , onder nadere goedkeu
ring , a a n b e s t e d e n : 

H e t verbe teren en o n d e r 
h o u d e n der wnterkee -
rende w e r k e n .1:111 ge-
•nelden po lder , over den 
d ienst ! * » « — » 7 . 

Do aanbesteding geschiedt bij enkele 
inschrijving ingevolge 

Het bestek ligt ter 
dagverblijf der Directie en ten kantore 
van den Secretaris-Ontvanger en is 
aldaar, tegen betaling van (>0 cent, op 
franco aanvraag verkrijgbaar. 

Aanwijzing der werken op Dinsdag 
den lln Juli 189(1, des voormiddags 
te !)'/« uren en op Vrijdag den 17n Juli 
18'-iii, des namiddags te 1 ure. Samen
komst in het dagverblijf der Directie. 
Buitendien geschiedt geene aanwijzing. 

W I S S E K E K K E , den ln Juli 189(1. 
VADER V A N *s GRAVENPOLDER, 

Voorzitter. 
C. N. V A N DER 1IEIJDE, 

Secret.- On tv. 

1 der A . B 
inzage in het 

AANBESTEDING. 

Op JTfaaneteif/ 30 Juli iHnu, 
des middags te 3 u r e , zal in het 
Koffiehuis . , D E R O O D E L E E U W " , Vijgen
dam te imnleieliiin worden aan
b e s t e e d : 

H e t bouwen v a n een W I X -
K IS met B O V E N -
W O M X . In de R a a d -
l i n l t r 11111, hoek l lee-
r e i i g r a c l i t , t er plaatse 
v a n de pereeelen H e e r e n -
grncht X<>. -if.i en R a a d -
h u l s s t i a a t \ o . 1!» t e A J I -
S T I K l ) t 11. met de 
l e v e r a n t i e v a n al le m a 
t e r i a l e n en arbeids loo-
n e n . 

Het bestek is ad ƒ0 .80 te verkrijgen 
ter Stoomdrukkerij van R O E L O F E Z E N 
E N HUBNER, N. Z. Voorburgwal te 
Amsterdam. 

Inlichtingen geven de Architecten 
A . L . V A N G K N D T en J . G. V A N 
GENDT A . L Z N . te Amsterdam. 

T E K O O F 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 45,O0O c A . l t O I ' W -
•LiKOM» geheel of gedeeltelijk, mot 
een zich daarop bevindend M l ' I T E X -
V E H H L I J F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T K 
H I I l ' R , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 

VOSKUIL. 
Paleisstraat AMSTERDAM. 
S P E C I A L I T E I T 

TEEKENBEHOEFTEN I 'OOR 
HET BOUWVAK. 

Het BESTUUR VAN H E T WATER
SCHAP D E 80 (IEMEENSCHAPPE-
I.IJKE POLDERS op TEXEL, zal op 
M a a n d a g 27 . l u l l IM'Mi. 'smid-
dag» 12 ure, in het Café DKN BURI; 
aan Burg aldaar, bij enkele inschzijving 

AAJNBESTEDEN: 
H e t v e r b e t e r e n v a n den 

kunstv ieg van den R u r g K. 
n a a r de W a a l , l a n g 1 3Öa te 's-Gravonhag< 

Het bestek is voor f 0.50 verkrijg
baar lor Secretarie van het Waterschap 
aan Den Burg. 

Aanwijzing 2'2 Juli 1896,'smorgens 
9 ure, van af Ven Burg. 

T K X K L , 2 Juli 1896. 

Het Bestuur voernoemd. 
J . J. ROEPER. Voorzitter. 
Sn. KEI.ISER Pz., Secretaris. 

"AANBESTEDING. 
Op M a a n d a g :>7 J u l i 1896, 

des middags te l'i uur zullen BUR
GEMEESTER EN WETHOUDERS van 
DELFT, in het openbaar, ten Raad-
huize aanbesteden : 

H e t houwen v a n eene H E -
W A t K M ' H O O I . a a n het 
U i i g ij 11 li o I" ( Z u i d z i j d e . ) 

Aanwijzing Dinsdag 21 Juli ten 11 
uur op Bureau Gemeentewerken, al
waar inlichtingen zijn te bekomen alle 
werkdagen, tusschen 10 en 11 uur; 
het bestek met teekening is tegen be
taling van ƒ 0 . 7 5 ter Secretarie ver
krijgbaar. 

ZUIVER DRINKWATER. 
Voor grondboringen ter verkrijging van 

zu iver d r inkwa te r of voor lub r i e k e n 
waar niet voldoende watervoorraad In, 
bevelen zieh beleefd aan 

G R U T T E R I X K A Co. 
Ifttn-m. 

W . II. K O K , 
•afcemeeaeg-raeal 3, Haarlem. 
I.omtcleter en elakwerker. Aan

leg van gas- en waterleiding. Beveelt 
zieh aan tot liet slnmi van Xnrton-
vyellen enz. enz. ('oniplcete badinrich
tingen dagelijks iu werking te zien. 

IC Maatschappij 

tegen 

KT 
schade 

van 1845. De 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Gebr. K. & H. MKUKS, 
in nllo I I - \ r i i « * r e n e n en M n r n i e r -
werk«B t ( - r u r i t i o i i u m e n t o i i cn G r a f 
z e r k e n . 

Woonplaats: Rustenburgerstraat 30. 
Werkplaats: Kuiperstraat 4b. N . - A M S T E L . 

R i e t p l a n k e n . 
ISOLEERSTEENEN, 
Fluaten, 

tegen vorweering van alle S'I 'KKH-
S O O R T E N en H O R T E L S . 

ttX 

BECKER & B Ü 1 I I C H . 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAN 

W A T E R P A S - H O E K J I E E T -
I N .ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, ent 

<>el :mailleerde 

P e i l s chalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Hot Vaderland". 

REDACTEUR : F . W . V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van-I!ylandtstraat 116, 's- Gravenhage 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. . . . / 5*— 
voor België, bij vooruitbetaling „ 6 . 5 0 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-IndiC cn Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
v o o r de overige landen, bij vooruitbetaling „ 1 0 . — 
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U I T A M S T E R D A M . 
Het onverwacht overlijden van den oud-directeur 

der Publieke Werken, de heer J. A Schuurman, heeft 
de technische wereld alhier uitermate smartelijk ge
troffen. De afgestorvene, die reeds tijdens zijn loop
baan bij de genie als humaan chef bekend stond, 
had zich ook in zijn nieuwen werkkring door zijn 
aangename vormen cn groote welwillendheid vele 
vrienden gemaakt. 

Dc betrekking van Directeur der Publieke Werken 
te Amsterdam was, toen die werd ingesteld, eigenlijk 
niets anders dan het beheer van enkele takken van 
technischen dienst, die buiten de bemoeiingen van 
den stads-architect en den stads-ingenieur stonden. 
Met het optreden van den heer J. Kalff veranderde 
dit echter cn werd de directeur aan het hoofd van 
het geheel gesteld, ofschoon hij zich toch nog met 
het projecteeren en uitvoeren van enkele werken bleef 
belasten. In den tijd van den heer Kalff waren dit 
voornamelijk de bruggen, de handelskade cn het 
abattoir. 

Toen, naar aanleiding van de Liernurstelsel-questie, 
de wethouder Tromp voor zijn tot raadslid gekozen 
hoofdcommies Bergsma had moeten wijken, koos de 
heer Kalff zich een werkkring te Utrecht. Naar een 
nieuwen directeur werd omgezien en men vond dien, 
naar ik meen in 1882, in den luitenant-kolonel der 
genie Schuurman. 

Zijn taak was niet gemakkelijk. Een van dc grootste 
grieven tegen zijn voorganger was diens al te groote 
zelfstandigheid geweest. Dc heer Schuurman was tc 
lang militair geweest, om op deze klip te stranden. 
Zijn houding was altijd correct en daardoor gelukte 
het hem, gedurende een reeks van jaren de Publieke 
Werken tot algemeene tevredenheid te dirigeeren. 

Langzamerhand echter werd dit anders. Een met 
veel overleg geleide perscampagne, in het belang van 
zekere politieke partijen ondernomen, had tot resultaat, 

dat zich de overtuiging vestigde, als zou de afdeeling 
1'. W . aan alle mog-'lijke gebreken lijden, liet gas-
proces kwam aan die beweringen een schijn van 
waarheid geven; later was ook de Wilhelmina-gast-
huisquestie een welkom wapen voor de couranten-
schrijvers. Toch mag het hier nog wel eens herhaald 
worden, dat het gasproccs slechts aan een schrijffout 
van een ondergeschikte is te wijten, en dat de gasthuis
overschrijding een gevolg was van de handelingen 
van het Dagelijksch bestuur der gemeente. 

Ambtenaren kunnen zich echter nu eenmaal niet 
verdedigen. De afdeeling P. W., niet of op onhandige 
wijs door een allesbehalve competent wethouder in 
bescherming genomen, bleef een hoofd van Jut, waarop 
ieder die raadslid wou worden, zich verplicht rekende 
eenige flinke slagen te doen. 

Nu kwam de „kentering". Een burgemeester uit 
Rotterdam kwam aan den Amstel den scepter zwaaien, 
het kiezersvolk vond smaak in de „moreele" politiek 
en zoo werd de Raad vele leden rijker, die alleen 
door kunstmatige combinaties van minderheden op 
het kussen kwamen. 

„Reorganisatie der P. W . " werd nu de leus, natuur
lijk reorganisatie naar Rotterdamsch model. 

De heer Schuurman had tc veel gezond verstand 
om niet in te zien dat een zoo uitgebreide orga
nisatie als de openbare werken eener groote gemeente 
is, zich in elk bijzonder geval op eigenaardige wijze 
heeft ontwikkeld en dat daarom geen de minste zeker
heid bestaat dat, wat aan de Maas voldoet, ook aan 
den Amstel tot bevredigende resultaten zal leiden. 
Doch men hoorde hem niet en dreef, ondanks zijne 
waarschuwingen, de reorganisatie door. Vandaar dat 
het niemand verwonderde, toen de heer Schuurman 
verleden jaar zijn ontslag nam. Op inderdaad treffende 
wijze gaf toen het personeel blijk van de hoogachting, 
die het hem toedroeg. 

Ln thans, nu onder een nieuwen directeur, die zijn 
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sporen nog moet verdienen, de reorganisatie pas een 
dag of wat „in werking" is, nu de wethouder, die 
met den burgemeester de reorganisatie doordreef, in 
de studie troost gaat zoeken voor de onaangename 
ervaringen als dilettant-technicus opgedaan, nu sterft 
reeds de heer Schuurman. Dat de toekomst hem gelijk 
zal geven, daaraan bestaat bij mij geen twijfel. 

De talrijke werken, onder zijn beheer gesticht, 
zullen aan het nageslacht verkondigen hoe in zijn tijd 
veel goeds en doeltreffends tot stand is gebracht. 

Ik kan het mij begrijpen dat de oud-directeur, toen 
hij op zijn wandelingen de gemeentelijke telefoonpalen 
vcrijzen zag, blij moet geweest zijn, dat zijn naam 
niet aan deze monstruositeiten verbonden is.Inderdaad, 
de afkeurende oordeelvellingen, in Amsterdamsche 
bladen van de meest verschillende richting voorko
mende, zijn wel juist. De gemeente-exploitatie heeft 
zich nu gedenkteekenen gesticht, die men vooreerst niet 
kwijt zal raken. Zag Huyghens die monumenten, zijn 
spitse pen hadde den schepper daarvan zeker niet ge
spaard. Wellicht hadde de sneldichter hem toegeroepen: 

„ Gkij schiept een ondergrondtsche telephoon, 
„Maer, om als eijndlyck se// ghij' „ondergtonts" suit 

raecken , 
„ Oock van dnakomelin<>h t' ontvang/ten nogh uw loon : 
„Deedt ghij, vooiwacr, uw „opstijghpunten" matcken!" 

Maar niets is zoo Ieelijk, of het vindt nog welzijn 
verdedigers, vooral in een tijd als deze, waarin de 
leuze „le beau , e'est le laid" niet als paradox, maar 
met volle overtuiging wordt geuit. Moesten de tele-
phoon-palen geprezen worden, dan zou men de lof
trompet gerust kunnen toevertrouwen aan den heer 
Van der Pek, die de altijd nog te schaarsche lezers 
van De Kroniek op een dithyrambe naar aanleiding van 
het kantoorgebouw aan het Sophiaplein heeft onthaald. 
Men behoeft maar enkele woorden te wijzigen en ver
scheidene der volzinnen passen ook voor een ander 
doel. Men oordeele. 

* * * 
„ H e t plaatsen van de telephoonpalen op verschil

lende pleinen en grachten is een hoogst verblijdende 
gebeurtenis in de geschiedenis onzer Amsterdamsche 
architectuur, en ik verheug mij daarom zoo bijzonder 
in dit werk, omdat de gelegenheid zich nu voordoet, 
om iets te zeggen over sympathieke kunstenaars en 
hun streven met enkele woorden bij het publiek in 
te leiden. Telkens en telkens lees ik met gevoelens 
van weerzin de afkeurende courantenberichten daar
over , en dan is gewoonlijk mijn ergernis te groot, 
om aan die rarigheden nog den tijd te besteden, 
welke noodig is tot het schrijven eener critiek. Maar 
als werken, zooals deze, voortkomen uit het streven 
van kunstenaars, als er werken gemaakt worden die 
fatsoenlijk zijn van contouren, fatsoenlijk van kleur, 
fatsoenlijk van lijnen en fatsoenlijk van details, dan 
wenschte ik meer ruimte beschikbaar te hebben, om 
de hoedanigheden van zulke werken te verduidelijken. 
Dat de kunstenaars met hunne contouren iets bijzon
ders gewild hebben, zal den lezer onmiddellijk blijken, 
als hij ziet hoe de paal, beneden, dun gehouden is 
en afgesloten wordt door het dradenrek; hoe dat 
langzamerhand hooger gevoerd wordt, om te eindigen 
in een piramidevormige afdekking; hoe die zich weer 
verhoogt door een rechte belijning en gesteund wordt 
door groote bogen, eindigende in bevallige afsluitin
gen. Deze verhoogingen en verlagingen zijn gewild. 
Het doel was een bepaalde lijn tegen de lucht te 
verkrijgen en dit doel is bereikt." 

* . * 

„ D e kleur is goed. Het geheel is mooi vlak ge
houden , met weglating van nutteloozc verdeelingen 
door banden. Het meniebruin wordt geschakeerd 
door parelgrijs, terwijl de ijzers zonder profielen tegen 
elkaar gezet zijn. Nergens ziet men pukkeltjes of 
knobbeltjes, nergens diamantkopjes, draaiommen, bal
len , balusters, kapiteelen, karakterkoppen, pinakels, 
schilden, cartouches, druipertjes en hoe die dingsig-
heden verder heeten mogen, waarmede bv. het Ste
delijk Museum en de Schouwburg ontsierd zijn; maar 
een heerlijk-deftige, een opvallend fatsoenlijke eenvoud 
is verkregen door het met voorzorg weglaten van al 
die kleinheden, van al die burgerlijke verfraaiings
middelen, waarmede futlooze en karakterslappe tele
phoonpalen soms opgefianst worden tot schijn van 
rijkdom. Iemand, die zijn werk durft maken van 
mooi prima qualiteit ijzer, met terzijdestelling van zink, 
dat altijd onbeduidend strak en poenig kantig werk 
oplevert, en dan den paal durft voorzien van rond
om uitstekende weerhaken, zoo iemand heeft méér van 
zich af moeten zetten en is méér moeten doordringen 
in het soortelijk-mooie van een telephoonpaal, dan 
de beschouwer zoo maar in eens bij machte zal zijn 
te begrijpen." 

* 
„ O o k de lijnen zijn g ° e d . De openingen in den 

paal zijn rechthoekig gehouden, die bovenaan zijn 
halfrond. Het bovendeel zou, dunkt mij, nog con
structiever geweest zijn, bij weglating van de ietwat 
gezochte hoekoplossingen, die dienen moeten om de 
spanning van het rek wat te verkleinen en als zoo
danig doel treffen; doch de oorsprong van het rek 
is nu wat fantastisch geworden en minder eenvoudig, 
minder constructief, dan wel wezen kon. De verdee
ling der lijnen is daardoor iets te wild, maar dien
tengevolge is ook gemist het saaie, duf symmetrische 
van zes evengroote gelijkvormige draadondersteunin
gen , driemaal op rijtjes boven elkaar geplaatst. Het 
benedendeel van den paal bestaat uit hoekig ijzerwerk, 
voorzien van een afgeschuinden kant. Het is niet 
mogelijk dit eenvoudiger te doen." 

„ V a n de details noem ik de hoekstijlen logisch, 
voortkomend uit het benedendeel en daarmede één 
geheel vormend. Zij bestaan niet uit afzonderlijk aan
gebrachte en later ineengedraaide balusters, doch zijn 
ijzeren hekwerken, gemaakt van hetzelfde materiaal, 
waarvan de geheele paal vervaardigd is en zijn dus 
niet anders dan opengewerkte stukken ijzer. Goed 
constructief zijn ook de rekken voor de draden. P̂ n 
dit is karakteristiek in des kunstenaars werk, dat hij, 
afstand doende van alle aangeplakte uiterlijkheden, 
zonder aarzelen terugkeert tot de meest eenvoudige 
oplossing. Den beschouwers, die zulk werk niet reeds 
van vroeger kenden, zullen de oplossingen te rauw, 
te bruut schijnen. Doch om zulke palen te construeeren 
als hier gemaakt zijn, moet meer gedacht en meer 
doorleefd worden, dan noodig is tot het samenstellen 
van die poesmooie palen, versierd met die motieven, 
die, steeds meer verslapt en nagemaakt, nu gemeen
goed geworden zijn van den vijfden-rangs-architect, 
van den bouwenden makelaar en van den eigenbouwer." 

* w. * 
* 

„ D e geheele compositie is samengesteld met een 
vooropgezet en goed doorgevoerd begrip van vlak-
houden. Vandaar dat de palen, hoe ook gezien, indruk 
maken. Als de zon schijnt, vullen zich de inspringende 
deelen met schaduwen , diep en toch doorschijnend. E r 
ontstaan geen gaten in de lucht, maar wel schaduwen. 
Poenige versierselen zijn aangebracht om dit schaduw-

2 2 8 

effect te verhoogen. E n bij de kleurige vlakken, de 
eenvoudige lijnen, bij de sterke contouren van het 
geheel sluiten zich de omtrekken van den top zeer 
gevoegelijk aan, terwijl de rekken belangrijk worden 
door de roodkoperen draden, die zich voordoen als 
teedere plekken in dit indrukwekkend krachtig geheel, 
een geheel, dat door het samengaan van al deze goede 
eigenschappen een pootig front vormt voor de daar-
achterliggende huizengroepen. Voorwaar een goede 
compositie." 

* 
„Of er geen aanmerkingen op dit werk zouden 

gemaakt kunnen worden en of alles even constructief 
is? Dit zijn nevenbedenkingen, waarmede ik mij voor 
ditmaal niet zal bezighouden. Een ding is opvallend: 
de uitstekende weerhaken zijn beslist te klein, te nietig 
voor dit werk. Doch ik zou niet gaarne op onvolmaakt
heden willen wijzen en daardoor de aandacht op bij
zaken vestigen, waar voor mij dit cine hoofdzaak is, 
dat. wij hier te doen hebben met werken van mannen, 
die hun leven aan de telephoon gewijd hebben, die van 
krachtig willen hier uiting geeft. Want tot het maken 
van aanmerkingen voel ik mij allerminst gestemd, nu 
het een voldongen feit geworden is, dat met de tele
phoon te Amsterdam de vaderlandsche architectuur een 
nieuwe periode is ingegaan. Reeds hier en daar heelt 
een enkele — een zeer enkele — telephoonaanlegger 
als gevolg van zijn bijzondere gevoelens getracht van 
zijn willen blijk te geven. Doch geen was het door 
de omstandigheden of door het onvoldragene zijner 
gedachten tot nu toe gelukt een werk zoo belangrijk 
als dit samen te stellen. En zeker is het, dat Wans 
duidelijk gebleken is, hoe wij op den weg der architec
tuur veel kleins, veel burgerlijks gepasseerd zijn, wat 
nu voor altijd achter ons ligt, en dat deze telephoon
palen — merken aan den weg der komende kunst — 
als grensteekenen zullen staan tusschen de klein
burgerlijke , altijd nietiger en peuteriger wordende 
schijnkunst en de met het leven rekening houdende 
en uit het leven voortkomende kunst. Het zal weldra 
blijken, dat bouwwerken als de Schouwburg en het 
Stedelijk Museum en dergelijke (men bespare mij 
de overigen te moeten noemen) van geen waarde meer 
zijn voor onze vaderlandsche architectuur, en dat de 
jongere architecten den geest in zich zullen opnemen 
van hen, die thans wat bijzonders willen en waarvan 
de bouwmeesters der telephoonpalen karakteristieken 
zijn, en gene zullen voortzetten wat deze begonnen. 
Doch buiten degenen die dezelfde richting op willen 
als deze telephoon-bouwmeesters, zullen er maar weinige 
vakmannen zijn, die de beteekenis van dit soort werk 
begrijpen, omdat zij zullen blijken te zijn onafscheide
lijk verbonden aan uiterlijkheden, niet werkend volgens 
hun innerlijk constructief gevoel, en, omdat zij zullen 
blijken te zijn samengegroeid met hun knutselige ver
sieringen, hun balusters, kapiteelen en banden en aan de 
verdere geestlooze hulpmiddelen van dat uiterlijk gedoe 
— niet in staat zich van dat alles te ontdoen en te 
geraken uit hun schijnwerk, om door zelfbeschouwing 
te komen tot het geven van. . . . zichzelven!" 

„Ik heb de telephoonpalen gezien onder mooie 
luchten, heel teer blond-bruin uitkomende tegen sterke 
tinten van cobalt en ultramarijn en hel geel-wit; dan 
was het geheel zeer mooi en zonder kleinheid. En als 
de wolken werkten en er een groote wolkenschaduw 
over den paal viel, dan kwamen de contouren won
derlijk statig uit tegen de lijnen der aldoor verande
rende wolken. En bij een dag met grauwen hemel 

werd ik getroffen door het imposante der palen als 
massa. Vergelijk, onder welke lucht ook, daar nu 
eens onze nieuwste bouwgewrochten bij; die blijven 
klein en knoeierig hoe zij ook verlicht zijn. Bij sterke 
of bij strakke luchten, bij regen, mist of duisternis, 
bij zonne- of maneschijn, 't zijn altijd samenstellingen 
van hinderlijk kleine details, van knutselige torens en 
gekunstelde geveltoppen. En als ik dan naga hoe de 
telephoon-bouwmeesters nu ruim vijftien jaar geleden 
hunne palen en dakrekken maakten en ik zie dan hoe 
zij, zichzelven verbeterende, door voortdurende zelf
beschouwing ertoe kwamen door een geregelde reeks 
van palen heen — door de dennenhouten palen, 
de Amerikaansch-grenen palen, de palen op het Dam
rak, de palen op het Rokin, — door deze geheele 
reeks heen, steeds zoekend naar de middelen om 
hun rijpend willen te vertolken in bijzondere palen, 
hoe zij ertoe kwamen deze palen te ontwerpen, dan 
prijs ik de mannen gelukkig, die in vijftien jaren tijds 
zóó groot een stap vooruit hebben kunnen doen." 

* * * 
De heer Van der Pek zal zeker niet gedacht hebben, 

dat zijne beschouwingen zoozeer op een geheel ander 
onderwerp konden passen. Misschien stemt het hem 
tot nadenken en komt hij tot de overtuiging, dat 
schrijven over bouwkunst, vooral op de wijze, zooals 
dit tegenwoordig smaak is, al heel weinig te beduiden 
heeft. 

Ik heb reeds verscheidene malen mijn meening 
over het kantoorgebouw aan het Sophiaplein gezegd. 
De toekomst zal leeren, wie gelijk hadden; zij die 
daarin niets zagen dan het voortbrengsel eener voor
bijgaande mode, of zij die daarin het hoogste willen 
zien, hetwelk de .Nederlandsche bouwkunst tot dus
verre bereikt heeft. 

D E P O L Y T E C H N I S C H E S C H O O L . 

Wij hebben reeds zoo menigmaal betoogd, dat de 
Delftsche School lijdende is aan „onpractischheid." 
Een prachtig bewijs voor onze stelling was het on
bekookte Atjeh-omdijkingsplan dat iemand, reeds 
sinds lange jaren aan die inrichting verbonden en 
pas tot hoogleeraar gepromoveerd, niet als grap, doch 
in vollen ernst openbaar maakte. 

Het scheen ons echter in vele opzichten wenschelijk, 
tot deze zaak het zwijgen te doen, zoolang er niet 
uit de ingenieurswereld een stem opging, om de 
dwaasheid van het plan aan te toonen. Dit is nu 
gebeurd, en de heer Van Sandick leest den heer 
A . Huet op duchtige wijze de les. 

Als een pleister op de wonde noemt hij den Delft-
schen hoogleeraar nu den . . . . dichter-ingenieur! 
Maar ons dunkt, daarmede verergert hij de zaak niet 
weinig. Want wat moet men nu wel denken van 
eene inrichting tot opleiding van practische technici, 
aan wier hoofd dichters staan? Dit soort van poëten 
blijve op den Parnas, bestijge den Pegasus; wat doet 
men er mede te Delft? 

1 let spijt den heer Van Sandick voor den Delftschen 
hoogleeraar, dat deze met zijn dwaas plan voor den 
dag kwam. Wij zijn het daarmee eens; toch heeft 
het geval, hoe treurig overigens ook, zijne nuttige 
zijde, wanneer het eindelijk eens de oogen doet 
opengaan van hen, die meenen dat de Delftsche School 
geen verandering behoeft. 

Wat is er van de leerlingen te wachten, wier 
leeraren op dergelijke wijze voorgaan? 

•o-
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BIJ D E P L A A T . 
De bij dit nornmer gevoegde plaat stelt een fragment 

van het Stadhuis te Middelburg voor en is gerepro
duceerd naar eene schets, vervaardigd door den heer 
Ant. J. Sanders alhier. 

E E X T E E K E N D E S TIJDS. 
De heeren aannemers te Groningen hebben zich tot 

taak gesteld den architect J. 1'. Ilazeu eene kleine 
bestraffing toe te dienen. In de Provinciale Groninger 
Courant van 1 6 dezer prijkt eene advertentie, onder 
het hoofd: „Overeenkomst van aannemers te Gronin
gen en omstreken", van den volgenden inhoud: 

„ V a n af heden (13 Juli 1896) heeft een getal van 
ongeveer So aannemers onder contract besloten om 
voor minstens een jaar, hetzij bij publieke of onder-
handsche besteding, hetzij in daghuur, geen werken 
meer aan te nemen of uit te voeren onder architec
tuur van den heer J. P. Ilazeu. Redenen van genoemd 
besluit zijn de in den laatsten tijd gemaakte te lage 
begrootingen door genoemden architect en de aanne
mers alzoo zich willekeurig moeite en kosten moesten 
getroosten. 

„Verder werden cr op deze algemeene vergadering 
door eenige aannemers verschillende grieven tegen
over den heer Hazeu blootgelegd, en allen alzoo 
(behalve een, die zich tegenover genoemden architect 
niet vrij gevoelde) eenparig instemden om het contract 
met hunne handteekening te bekrachtigen." 

Onder de ingekomen stukken, opgenomen in het 
volgende nornmer dier courant, vindt de belangstel
lende lezer een kort antwoord van den gevonnisden 

architect: 
„L. S. 

„ D e annonce in uw geacht blad van gisteren, 15 
dezer, waarin met vette letters mijn naam prijkte, 
is door mij met zekere voldoening gelezen. 

„Immers ieder goed lezer zal daaruit de gevolg
trekking hebben opgedaan, dat steller dezes beter 
voor zijne lastgevers zotgt als bedoelde h h. aanne
mers wenschen. 

„ D e z e wijze van lezen zal echter zeer waarschijnlijk 
niet de bedoeling van „de stellers" zijn geweest als 
wel, indien mogelijk, mij te benadeelen. 

„In het midden latende of het niet beter ware be
doelde annonce te ignoreeren, meen ik het toch langs 
dezen weg niet ondienstig h.h. uitbesteders erop te 
wijzen, dat wanneer eene aanbesteding door te hooge 
inschrijving tot mijn spijt niet aan den laagsten in
schrijver kan worden gegund, of indien cr geene 
inschrijvingen mochten inkomen, ik steeds bereid zal 
zijn het werk voor eigen rekening voor de begroo-
tingssom uit te voeren. 

„Onder dankzegging voor de opname dezer regelen, 
verblijf ik met hoogachting, mijnheer de Redacteur, 

Uw dw. dienaar 
J. I'. H A Z K U , architect." 

H E T O N G E V A L T E N I J M E G E N . 
RAPPORT uitgebracht ilove de heeren J. II'. Boerbooms, 

A. B. feeem, architecten te Arnhem, en .1. •!• W'evc, 

ijeinceiitc-nrc/titect tc Nijmegen, uls betast met het 

instellen von een onderzoek naai' de vecinucdiiijUc oor

zaken van het instorten tan ccn gewelf, in dc in uan-

bouw zijnde kerk iter £07*10. Paters Jezuïeten, uan dc 

Molenstraat tc Nijmegen, up den. derden Aiiril MUG. 

Do ondergeteekenden, belast met het instellen vun een onderzoek 
naar de vermoedelijke oorzaken van bet instorten van een gewelf 
in de in aanbouw zijnde kerk der Eerw. Paters Jezuïeten, aan de 
Molenstraat te Nijmegen op den 3en April 1896, en bet daarom

trent uitbrengen van eeu schriftelijk rapport, bieden hierbij een over
zicht aan van hunnen arbeid cn conclusies waartoe deze heeft geleid. 

Vooraf zij het volgende medegedeeld: 
Sedert het begin van Juli 18Ü4 is, in Nijmegen, onder leiding 

van den heer Nicolaus Molenaar tc 's-llage, een door hem ont
worpen kerk met pastorie iu aanbouw, bestemd om du bestaande 
kerk enz. der Eerw. 1'ntcrs Jezuïeten aan de .Molenstraat to vor-
vungen. 

De bouw is aangenomen door den heer YV. J . II. van der 
Waarden te Nijmegen. Voor den architect fungeert als opzichter 
de heer 11. J . Claase, die, van den aanvang der werkzaamheden 
af, het dugolyksche toezicht heeft uitgeoefend en, door soortgelijko 
betrekking elders, mag beschouwd worden nis met het hem opge
dragen werk voldoende vertrouwd te zijn. 

Dc aannemer, die een uitgebreide bouwkundige practijk in 
de plants zijner inwoning bezit, beeft, vóór de aanbesteding van 
het reeds genoemde kerkgebouw, geen dergelijk gewelfd gebouw 
uitgevoerd, eu is ook, voordien, nimmer in de gelegenheid geweest 
zien iu soortgelijke practijk te bekwamen. 

De architect, de heer .Molenaar, heeft, met gunstig gevolg, 
reeds vele en daaronder belnngrgke kerkgebouwen in ons vader
land ontworpen en uitgevoerd, en geniet ulgcineeu liet vertrouwen 
als een bekwaam bouwmeester, die met de pruetyk vuu kerken
bouw geheel op de hoogte is. 

De kerk, die in Nijmegen onder zijne leiding wordt gebouwd, 
beeft den basiliek-vorm (middenschip met lagere zyheukon), is 
voorzien vun eeu kruisbeuk of transept, waarbuiten bet midden
schip met één travee (pijler-afstand), is verlengd cn wordt afge
sloten door eeu pulygouual koor. In do hoeken, die ontstuan 
tusschen de ktuisarmeu en dc travee van het koor, zijn veelhoekig 
gesloten kapellen aangebracht. De kruisnrmen zijn vlak afgesloten 
en hebben oe breedte der zijbeuken tot lengte. 

De geheele bouw is bestemd om met baksteen-welven te worden 
overwelfd Onmiddellijk vóór het plaats hebben van bet ongeval, 
dat tot het ingestelde onderzoek aanleiding gaf, waren voltooid: 
do welven vun het koor (polygone-afsluiting en travee), de welven 
der transept-armen, eu de overwelving van het groote vierhoe
kige veld, oat iu den plattegrond ontstaat door de kruisiug 
vuu het middenschip met het even breedo transept. Dit vior-
hoekige velu wordt iu bet algemeen met den naam, „viering" 
bestempeld. 

Daarenboven was eeu gedeelte der welven boven de genoemde 
hoek-kupellcn gereed, en was een begin gemaakt met de welving 
van bet eigenlijke schip aau de westzijde van bet kruispuut ot' 
de vieriug. 

In het algemeen biedt het ontwerp der kerk, zoouls het hior-
boveu iu een paar lijnen is geteekend, geen bijzonderheden aau, 
waardoor bet van talloos andere, daarmede overeenkomende con
structies verschilt. In ééu eukel opzicht wijkt bet echter vau 
de meerderheid der iu ous land vroeger eu later uitgevoerde 
soortgelijke kerkgebouwen at, namelijk door de breedte van bet 
middenschip, die grooter is dan doorgaans voorkomt. 

Die breedte beuraagt 12 meter iu de as-of hartlijnen der pijlers, 
en duur de bogen, die deze pijlers vereenigen eu de daarop steu-
ueudu muren bt> cM. zwaar /ijn, Wijlt voor dcu afstand van 
zijmuur tot zijmuur 11.34 Meter over. Deze afmeting is tevens 
die der zijden van het kwadraat der vieriug', waarboven het op 
'ii April ingestorte welf was opgetrokken. 

Aimetingcn van vieriugsgewelven, dio hiermede overeenkomen, 
treft men 111 kerken, welke hier-te-luude in de luatstc jaren zijn 
opgericht, aau als volgt: tc Hilversum (St. Vitus) gebouwd door 
Dr. (Juypers, met een kwudraat van 11.35 M. zyde; te 's-Ilugo 
(St. Joseph) gebouwd door wyleu K. Margrij, niet een kwudraat 
vau 1I.0U meter, te Rotterdam (iloschjeskerk), architect wijlen 
E. Margry, met een kwndraatzyde van ± 11 meter. 

De meeste, uls ruim bekeud staande kerken hebben een schip 
van 1b meter of minder breedte. 

.blijkt uit deze opgave, dut gewelven over vierhoekige ruimten 
van ± 11 meter zijde, ten onzent vrij zeldzaam zyn, dun volgt 
daaruit dat do uitvoering, uit den aard der zaak, grooter oplet
tendheid eischt dan by de kleinere, meer dagcljjks voorkomende 
welven bet geval behoeft te wezen. 

Ter betere beoordeeling van deze bemerking vinde eon zeer 
korte uiteenzetting vuu bet denkbeeld, dut aan de constructie 
van welven ten grondslag ligt, alhier ecu plants. 

Het deukueeln van overwelviug vindt zijn oorsprong in de 
beboette om eeu duurzame, nagenoeg onverstoorbare eu daardoor 
monumentale overdekking saam te stellen. Als materiaal beant
woordt uatuurlyke eu gelmkken steen volkomen aun het gestelde 
doel. Het groote soortelijk gewfeut vun dit materiaal leidde reeds 
iu vroegere tijden tot zitiryke constructies, teneinde met zou ge
ring mogelyke bouveelheüen, zoo groot mogelijke ruimten te 
overdekken. Dit werd ten slotte bereikt door de drukking eu 
zydeliugscho persing der weltuiussa zoodanig to verdoelen, dat 
deze door sleclits weinige, daarvoor berekende en relatief zwakke 
steuupuuteu konden worden opgenomen, Hierbij outstond het 
gothiesch ribbengewelf, ulwaar de steenen graatbogen of ribben 
nou druk en Ue persiug der tusschen hen gespauneu welfkappcu 
overbrengen uuur huekpylers of andere vaste steunpunten. De 
eenvoudigste vorm vuu eeu dergelijk welf is het kruisgewelf, 
waarbij ue gebogen gruatribbeu van het punt van stimuli komst 
gericht zijn uuur du boekpuuten der liguur, die de te overwelven 
ruimte omsluit. 
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Wanneer tie zyden dier grondfiguur beduidend groot zyn, kunnen 

de alsdan eveneens /eer groote welfvlukkeii duur tusschenribbou 
wederom in kleinere vakkeu worden verdeeld. Deze verdeelende 
ribben vinden buu steunpunten dan eensdeels iu de boekeu van 
liet gewelf', nuuut de hoofdribben, en teu andere iu bet kruispunt 
of punt van samenkomst dier hoot'dribben. Zoodoende oututaat 
uit eeu vierhoekig kruisgewelf het eenvoudige stergewelf, waarvan 
het thuus ingestorte gewelf een voorbeeld was. 

lie heehtheid vun zulk eeu welf hangt af van zijn gedaante, do 
sterkte der samenstellende ouderdueleu, de gebezigde metselspecie, 
de nauwkeurigheid, bjj de uitvoering in het oog gehouden, het 
geschikte oogeublik van wegneming der tijdelijke ondersteuningen 
; t'irniri'li'ii i eu dergelyke voorzorgen moer. 

Ofschoon lungs theoretischen weg de verklaring kan gegeven 
worden van alle versebyuselen, die zieh voordoen by een iu even
wicht verkeereud gewelf eu dat, bij benadering, zelfs de grootte 
en richting der daarbij werkende krachten kan worden bepaald, 
kan men toch, iu strengen ziu, een gewelf niet zuiver berekenen. 
Theoretische beschouwingen hebben by dergelyke vruugstukkon 
meer ten doel om een begrip te vormen van do verschil
lende werkingen, die optreden in den toestuud van evenwicht, 
zoowel als bij verstoring daarvan, dun wel om de werkende 
krachten elk ufzonderlyk nauwkeurig te leuren Hennen, zoouls by 
brugbouw eu dergelyke constructies. Up geheel theoretisehen grond
slag zal dan ook wel zeldzaam of nimmer een gewelf zyu uitge
voerd, terwijl dit by ijzeren bruggen eu soortgelijke werken als 
regel geschiedt. 

Veeleer is by het ontwerpen eu uitvoeren van welven de pruetijk 
de voorname richtsnoer, zoozeer, dat bijzonder duariu geschoolde 
werklieden doorgaans uitsluitend mot de uitvoering worden belast, 
en men zich voor een groot deel op hun wijze van werken verlaat 

Lieden, die met goed gevolg meerdere welveu hebben uitge
voerd, genieten bygevolg een niet onverdiend vertrouwen. 

l>e uitvoering van het thans ingestorte welf was ook ditmaal 
op de gebruikelijke wyze, aau daarmede vertrouwde werklieden 
opgedragen. Op aanraden vau den architect, den heer Molenaar, 
hud de aannemer Uuarmede belust den metselaar H. A. lirunt» 
uit Eindhoven, die, herhaaldelijk, ouder deu heer Molenaar, met 
gunstig gevolg had gewerkt, en te Nijmegen bet werk met zyu 
broeder eu een derden metselaar, persoonlijk heeft uitgevoerd, 
zonder ooit eenig bedenken te opperen tegen deu vorm vau het 
gewelf, of tegen eenige andere omstaudigheid, die de betrouw
baarheid daarvan voor hem iu twijfel kon stelleu. Ja, genoemde 
metselaar verkluurde aau ondergeteekendeu, dut uy met de grootste 
gerustheid het geweli had opgemetseld, eu niet dan uuu oor
zaken vau geheel toevalligeu aurd het ongeluk meende te mueteu 
tocschryven. 

Na achtereenvolgens te hebben gehoerd den aannemer vau het 
werk, den dugelykseheu opzichter, den metselaar vuu het welf, 
den onderbuus, den architect eu eenige werklieden; na vervolgens 
hiiuue getuigenissen te hebben vergeleken ouderling en nut de 
overgebleven resten vuu het ingestorte welf eu na, op een zeker 
getal door hen gestelde vragen, van drio bekeude kerk-urchitecteu 
in ons land inlichtingen te hebben verkregen omtrent de door 
hen gevolgde wyze vuu werken enz., stelden de ondergcteekeiiüeu 
zich de vraag; iu welk opzicht is beantwoord geworden aau al 
de eischen, die bij de degelyke overwelv.ng vuu eeu beduidende 
ruimte, zooals iu dit gevul, konden gesteld worden. 

De beantwoording dier vraag wordt door hen gesplitst, met 
betrekking tot do verschillende eischen, in dc onderstaande punten: 

a. de vorm vuu het welf, 
b. de gebezigde materialen en 
c. de wyze vuu uitvoering, 

A. De conn of gedaante can tiet ivetf. 

De vorm van het welf was, in het algemeen, voldoende gunstig 
gekozen. Wel is waar bevatte een door den architect aau deu 
opzichter toegezoudene, met woorden verduidelykte eu ons ter 
hand gestelde schets vau het welf, eeuige tegenspraak, die aau-
vuukeiijk een ouguustigeu vorm deed vermoeden, maar de bu-
doeling van den architect om de te voreu mondeling uuu den 
opzichter medegedeelde en juiste auuwyzing te doen volgen, was, 
na verkregen opheldering, duidelyk. liet feit, dat het welf uuur 
dien guustigen vorm was opgemetseld, bleek den oudergeteekeu-
deu door vergelijking der inlichtingen, hun door sommigen der 
ondervraagde personen verstrekt. Aan den ringvonmgen sluitsteen 
wus dientengevolge de oodersteuuiug verzekerd, die deze noodig hud. 

li. De gebezigde materieUeti 
zijn drie in getal: 

l ' 1 . de profielsteenen voor de grautribben, 
2°. de inetselsteenen der welfkappen eu 
3° de metselspecie. 
1 ° . De jbrofidsUenen, waaruit de gruatribhen zjjn opgetrokken, 

hebben een ouguustigeu vorm, teugcvolge vau de opening of het 
gat, dat, ter vermijding vau krimpseheureu by het bakktn, tamelijk 
unvoordeelig, iu het smalle gedeelte vau het profiel is gespaard. 

Door dit gat is mul. elke steeu merkelijk verzwakt, in verge
lijking met het volle profiel, dut, zouder besparing dier opening, 
zou verkregen zyn. De uitgevoerde nog aanwezige wolf kappen 
toonen evenwel uun, dat deze verzwakking op zichzelf geen 
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schude doet aan de soliditeit der welfribben, die iu de zijarmen 
van het transept minstens evenveel spanning hebben, als in het 
neergestorte stergewelf voorkwam. Wel kan in die verzwakking 
een oorzaak ziju gelegen vau spoediger bezwijken, nadat een 
andere oorzaak de evenwichtsspuiining vau het welf dreigde te 
verstoren. 

De profieleteenen zijn zeer glad in vergelyking tot de metsel-
steeneu, welke uan de kappen zyn verbruikt, maar die gladheid 
is niet grooter dan doorgaans by profielsteenen iu welfribben wordt 
uungotrollcii. 

2U. Dc metselsteen** voor de welfkappen, zoogenaamde Usel-
oudersteen, komen geheel overeen met wut onder dergelyke 
omstandigheden ploegt verwerkt te worden. 

'ó. De metselspecie is verschillend voor de grautribben en de 
welfkappen. Ofschoon in het bestek voor alle welven éénzelfde 
specie, uml. slappe basterdtrss, is omschreven en iu - 29 uitdruk
kelijk is bepaald dut bet daarbij te bezigen zand, scherp en zuiver 
rivierzand moet zyn, is duor deu aannemer vau ecu en ander 
afgeweken. Vooreerst is slechts weiuig rivierzand bij Jeu bouw 
der kerk gebezigd. Het zand, dut by do untgaving der l'uiidt eringen 
werd gedolven, werd door den aannemer en deu architect volgens 
beider verklaring, van zulke goede hoedanigheid bevonden, dat 
het uls metselzand kou worden gebezigd. Volgens verklaring van 
den uaunemur zou de architect bedongen hebben, dut bg het 
opmetselen der hoofdpijlers niettemin uitsluitend scherp rivierzand 
zou worden gebezigd, terwyl de architect tegenover ons ver
klaarde, zich alleen te herinneren, dat hy het gebruik vnn berg-
zund, uitsluitend voor de fuudeeringeu bad toegelaten. Hoe het zy, 
iu plaats van rivierzand, is, bijna /.ouder uitzouueriug, bergzund by 
deu geheeleu bouw der kerk iu de metselspecies verwerkt, en niet 
alleen het bergzund, dat op de plaats werd ontgraven, maar ook 
zand dat vau elders werd aangevoerd. Volgens de verklaring van 
den aannemer was dut bergzund van onberispelijke kwaliteit. 
Ook beroept by zich op het plaatselyk gebruik te Ngmegen alwaar 
iu verreweg de meeste gevallen met bergzund zou worden 
gemetseld. 

De ondergeteekenden kannen over het reeds verwerkte zand 
uiet oordeeleu, maar zeker is het, dut het bergzund, dut op het 
bouwterreiu aanwezig was, tijdeus hun eerste samenkomst ulduur, 
d. 1. daags ua de instorting van het welf eu welk zund voor bet 
metselen vau het welt boven een der hockkupcllcu, iu buu ijzyrj, 
werd gebezigd, wegens ziju zachtheid eu onzuiverheid bepaald 
behoorde te zyn afgekeurd. Met ooortgelyk zand moeten niettemin 
do kuppen vuu het geheele, thans ingestorte geweh zijn opge
metseld geworden, zouder dat daartegen eenig bezwaar ia geopperd 
van de zyde des opzichters, ot' zelfs van den architect, die op 20" 
Muart op liet werk aanwezig wus, terwyl het metselwerk toeu 
zoover was gevorderd, dut naar zijne schatting nog J_ lb M 1 

gewelf te sluiten bleet. 
De aannemer der welf metsel werkeu uchtte de gebezigde 

metselspecie zeer geschikt, hetgeen begrijpelijk is ornaat zij de 
voor het verwerken gewenschte lenigheid bezat. Wel verklaart 
ook hy, dat zuiver eu scherp rivierzand bovtn het verwerkte zand 
te verkiezeu is, muur hy zegt teveus gewuou te ziju die specie 
te verwerken, weUe hem wordt verstrekt, zouder zich met een 
nauwkeurig onderzoek der duariu gemengde muterialcu iu te laten. 

i'roefstukkeu vuu metselspecie, ontnomen uuu do uangevuugeu 
sr hipgewelveu, iu ouderdom ougeveer overeenkomende met die 
van eeu notabel gedeelte vau het ingestorte well, tijdens diens 
verstoring, toonden een zekere vettigheid, die het glyden der met-
selsteeueu muet iu de baud gewerkt hebben. Andere proefstukken, 
ougeveer veertien dugeu oud, vertoonden voldoende stevigheid om 
dergelyk glyden te beletten, lïy gebruik vau scherp zand ware de 
geweusckto stroefheid spoediger ingetreden, eu, op deu duur, een 
vastheid te verkrygen geweest, die aan do verwerkte specie nimmer 
eigeu zal zyn. 

De uauuemer heeft voor het metsclcu der grautribben, uit 
eigeu beweging, iu plaats van tras, portland-cement iu dc specie 
gemengd eu hierdoor een spoediger verstceniug bewerkt vuu deze 
beluugryke coustructie-deelen. N olgeus verklaring vau den op
zichter, wus ook door hem over het gebruik van portland-cement 
niet den aannemer der weltmetoelwerken gesproken, eu was, nu 
het verwerken vuu dit materiaal, hetwelk uoor deu architect werd 
goedgekeurd, bybetuliug aan den aannemer iu het vooruitzicht 
gesteld. 

Het kwam deu ondergeteekenden voor, dat deze specie, tijdens 
de ïustorting vau het welf voldoende hard moet geweest zyn, te 
meer daar ue graatribbeu reeds veertien dagen vóór het ongeval 
wureu voltooid. 

G* De uitvoering* 
Ouder do uitvoering moet worden verstuan: 
lo. het maken eu opstellen der houteu tormeelen, die de welt-

gruteu, tijdens het metseleu vau het welf, ondersteunen; 
Uo. het eigenlijke metseleu, met do daarbij behoorende voor

zorgen van belastiug der weltuoekeu enz.; 
im. het lossou of wegnemen der formecleu of schenkels. 
lo. JJet maken cn opstellen der jotmeeten was opgedragen aan 

don aauuotner, ouder het toezicht vun deu opzichter. Eene eerste 
opstelling heeft van de zyde des areuitecteu, by gelegenheid 
eener inspectie, omstreeks half Februari 'ÖÜ, bedenking uitgelokt, 
waarop een achets op '/ioo schual door hem aan den opzichter 
is toegezonden, welke schets iu ouze handeu is gesteld. 
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ID verband met mondelinge mededeelingon omtrent de hoogte-
%g' n f f T a n d e sluitBteencn der tusschenribben, door den architect 
aan don e;>?.ichtor gedaan, is door den laatste hot welf zoogenoemd 
uitgeslagen, d. i . zjjn door hem de juiste afmetingen der bogen en 
de ligging hunner middenpunten bepaald en ann den onderbaas 
opgegeven. Daarna zjjn dc formeclcn getimmerd en opgesteld 

Zoover thans is na te gaan waren tegen dit work geen beden-
kingen tc maken goweest. Do weerstand dor formeelen tegen te 
groote vervormingen mag beschouwd wordon als voldoende te zijn 
geweest, wanneer wordt afgegaan op de formeelen, thans nog 
aanwezig voor de in aanbouw zjjnde wolven. Merkbare overmaat 
van sterkte wordt aldaar evenwel niet aangetroffen. 

2o. liet meisden der welven. Het metselen der welven waB door 
den aannemer uitbesteed aan den mr. motsolaar to Kindhoven, 
hem door den architoct bijzonder daartoe aanbevolen ten einde 
voor ongelukken gevrijwaard tc bljjvon. Aanvankelijk toch, had 
de aannemer zjjn eigen volk met het metselen der welven willen 
belasten, maar aan den wcnBcli dcB architecten gaf hjj gehoor, 
ondanks daaruit voor bet oogenblik voor hem voortvloeiende 
hoogcro onkosten, ten einde beter tc zjjn verantwoord. 

Aan dezen metselaar liet dc aannemer alle zorgen over, tc 
meer omdat eerstgenoemde hem, zoowel als den onderbaas 
als onkundigen beschouwde en behandoldo, redenen waarom 
aannemer en onderbaas zich zoo min mogelijk op de steigers der 
metselaars vertoonden. Onder het door de metselaars aangenomen 
werk was, behalve het metselen, het verlecnen van hulp lijj het 
maken der steigers en bjj het stellen der formeelen begrepen, 
maar, wegens verschil van opvatting omtrent de hulp hjj het 
Hteigcrwcrk, leverde de aannemer, geheel voor eigen rekening, op 
den duur twee man, die bjj bet steigeren werkzaam waren en ook 
materiaal naar boven droegen, naar gelang hun dit door de met
selaars werd gelast. 

Volgens verklaring vnn den opzichter begon het metselen 
der welven op 27 Januari 1896 in de veelhoekige koorafsluiting, 
gelijktijdig; met het langwerpige kruisgewelf tusschen viering en 
koorafsluiting, ter oppervlakte van | «0 M J . Nadat deze welven 
gesloten waren, werd begonnen met dat van den noordcljjken 
transeptarm, zjjnde eveneens | 60 M ' . groot, en omstreeks 1 
Haart, toen ook dit welf gesloten was, werd eon begin 
gemaakt met het zuidelijk transeptwelf en het groote vie
ringsgewelf dat een oppervlakte beslaat van ong. 128 M2. 
Het welf boven den zuideljjken transeptarm werd danrbjj het 
eerst voltooid en het metselwerk van het vieringgewelf, omstreeks 
20 .Maart, onderbroken, liet wns toen gevorderd tot de sluit-
steenen der groote driehoeks-velden, terwijl de graten reeds allen 
voltooid waren. 

In dozen toestand werd bet op 20 Maart door den architect 
geïnspecteerd De sluiting hnd plaats op 'Woensdag 1 Apri l , des 
avondB omstreeks 8J ure. nadat met 3 man, gedurende twee 
dagen daaraan gewerkt was. Toen bet stergewelf zoo goed als 
voltooid was, is begonnen met het overwelven van de noordelijke 
altaarkapel. Met het aanzetten der schipgewelven werd omstreeks 
acht dagen vóór hot ongeval een begin gemaakt. 

Omtrent de materialen hebben «ij sub. />. het noodige mede
gedeeld en zjj alleen nog opgemerkt, dat de metselspecie om 
practischo en Bteeds bjj welfmetselingen wederkeerende oorzaken, 
zoo droog mogelijk werd verwerkt, en dicntengovolge de ver
binding met de baksteen, tijdens het ongeval, vrjj gering was. 

Er rest een opmerking te maken over een belangrijk deel der 
uitvoering, d. i. de bezwaring of beballastlng van de welfhocken, 
iichter de graten en welfkappen (dc zoogen. welfkolken) welke 
belasting, bij alle welven, bestemd is om opheffing der lngero 
gedeelten van het welt te beletten, wanneer mogcljjke zakking 
van don niidclelsten sluitsteen, na het lossen der lormeelen, hiertoe 
aanleiding zou kunnen geven. De wijze van beballasting was ge
heel overgelaten nan de zorgen van den aannemer der welfmetsel-
werken, aangezien de architect, die in dezen volkomen op diens 
kundigheden vertrouwde, geen enkele aanwijzing had gegeven. 
Deze aannemer nu, vergenoegde zich met in de welfkolken ecu 
hallast te storten van klein geslagen baksteen (baksteen-puin) 
welke invulling, zonder vermenging met metselspecie geschiedde 
en alleen van boven. d. i . ter halve hoogte van het gewelf, werd 
afgesloten door een horizontale laag metselsteen, op baar heart 
met een laag metselspecie bedekt. Ofschoon deze wijze van 
werken, volgons verklaring van den metselaarsbaas, door hom 
zonder uitzondering bij kleine en groote gewelven werd en wordt 
toegepast, meenen ondergeteckenden daartegen bedenking te 
moeten opperen, zoo dikwijls het eenigszins belangrijke welven 
geldt. De onvermengde, droge puin, moet uit den aard der 
zaak, een gemakkelijk verplaatsbaren weerstand vormen, die bjj 
beschadiging van het welf, beweging of belting der graatribbcn 
toelaat, en daardoor bjj aanleiding tot ernstige evenwichts-vcr-
storingen slechts onvoldoende waarborgen biedt. 

Ofschoon het vermengen van de puin met specie, dio daar
mede tot een geheel versteencn kan, om het vochtig blijven der 
benedenste doelen van het welf SOIIIB wordt nagelaten, schjjnt 
het niettemin algemeen gebruikelijk om, waar eigenlijke belon-
invulling achterwege blijft, niettemin achter do belangrijkste welf-
ribbeu muurtjes in goed verband en van uitstokend muteriaal to 
metsolen, die de ruimte tuBsehcn hoog en sluitmuur tot zekero 
breedte aanvullen en de welf kolk in kleinere doelen verdeelen, 
waarin nu do droge puin wordt gestort. Dergeljjko achtermetselin" 

waro bjj het ingestorte welf zeker van nut geweest, op het 
oogenblik toen een of andere oorzaak hot evenwicht van bet welf 
met noodlottigcn uitslag bedreigdo en dienB val tengevolge had. 

8o. Het lossen en wegnemen iet formeelen. Hier komen wjj op 
een belangrijk onderdeel van uitvoerenden welfbouw. Daar oen 
versch welf zjjn sterkte hoofdzakelijk ontleent aan do wrjjving, 
die de samenstellende deelcn belet langs elkaar te glijden en 
deze wrjjving wordt opgowekt door den druk, dien de onder-
deelcn op elkander on de steunpunten uitoefenen, is hot nood
zakelijk dat, nog vóór dat hot metselwerk geheel versteend zjj, 
aan het geheele samenstel de gelegenheid worde gegeven, om, 
zoonoodig, een juiste drukvordeeling te ondergaan. Zoolang de 
welfribben op de formeelen rusten, zjjn zjj nagenoeg onbeweeglijk 
en kan do drukvordeeling daarin niet geregeld worden overeen
komstig de beboette dio hot vrjjstaande gewelf medebrengt. Daarom 
is hot noodig reeds spoedig nadat al het metselwerk is voltooid, 
de formeelen een weinig te laten zakken (zoogenaamd lossen der 
formeelen). De ribben kunnen zich dan oenigszins vervormen, 
waarbjj alle onderdeden behoorlijk aaneengesloten raken, en 
waarbjj zich, afhankelijk van den vorm van het welf en do aan
gebrachte belasting, plaatselijke rijzingen of dalingen vertoonen. 
De rjjzingen worden in don top tegengegaan door houton stempels , 
in do lendenen van het welf door de belasting mot puinbeton en 
achtermetselingen. 

Ken te vroeg lossen der formeelen kan nu voor een welf even 
nadeolig lijn, als een te lang voortgezette ondersteuning. Als 
regel mag wel gelden dat bjj kleine welfjes, die, nadat zjj ge
sloten zjjn, niet meer werken, do formeelen, daags na het sluiten 
worden gelost. 

Omtrent grootore welven bestaan geen eigenljjke regels. Voor
zichtig is het do formeelen na de lossing niet te spoedig weg te 
nemen, maar ecnigen tijd te laten Btaan. Wanneer toch het ge
welf bljjft nazakken moeten dan somwjjlen de formeelen later 
opnieuw worden gelost. Eirrst als men de overtuiging heeft ge
kregen dat er zielt geen beweging meer in het gewelf vertoont en dat 
do verlangde evenwichtstoestand bijgevolg is ingetreden, behoort 
tot het wegnemen der formeelen te worden overgegaan, waarbjj 
dan nog dc grootste voor-.iehtigheid geboden is, opdat het versche 
en dus beweeglijke gewelf niet aan trillingen, stooten of schokken 
worde blootgesteld. 

Het lossen en opruimen der formeelen heeft, in het door ons 
onderzochte geval, evenwel niet met die voorzorgen en dat over
leg plaats gehad, als bjj een zoo belangrijk gewelf had mogen 
wordon verwacht en met recht bad bebooren te geschieden. De 
aannemer der welfmetselwerken was, wol is waar, tjjdens het 
lossen der formeelen in het gebouw aanwezig, maar heeft er 
zich persoonlijk niet mede bemoeid, ofschoon hij volgens zijne 
verklaring had gezegd, bjj de eerste de beBte waarschuwing te 
zullen tegenwoordig zijn. Terwijl hij aan het metselen was van 
bet goweif der noordelijke hoekkapel, ondernam de dageljjksche 
opzichter tegen 4 uur in den namiddag, de lossing der formeelen, 
daarin geholpen door den onderbnas en in tegenwoordigheid 
van een timmerman. Dit werk geschiedde zonder eenig bezwaar 
op te leveren. Het welf kwam geheel vrjj en baarde dus voor 
het oogenblik niet de minste zorg. Met het ooe op den onge-
hinderden voortgang der stuendoorswerken, heeft daarop de op
zichter, in plaats van mogcljjke bewegingen in het welf to con-
troleeron, do formeelen terstond laten verwijderen, zooals hjj 
trouwens to voren aan den aannemer had voorgeslagen. De onder
baas belastte met dit opruimen een timmerman en drie opperlieden, 
waarna de opzichter zich voor eenige oogenblikkcn heeft verwjjderd, 
om vrjj spoedig terug te kcoren, daar hjj zorg kreeg of, bjj het af
breken der formeelen, wel de noodige voorzichtigheid werd in het 
oog gehouden. Het was toen ongeveer halfvjjf. Zeer kort na do terug-
koer van den opzichter stortto het welf in. De formeelen worden 
ucdergelaten door middel van een zwaar touw, dat over een 
katrol (of blok) was geslagen, welk blok was bevestigd aan de 
verbiudingsplaat der kapankers, juist boven het midden van den 
steenen sluitring van het welf, en ongeveer 1.25 meter hooger. 
De steenen ring, die een opening vrij liet van 1.10 meter mid
dellijn, bezat een hoogto van 0.40 meter. 

Het is duidelijk dat onder dergelijke oniBtandighcden gemakkelijk 
het bjjschtouw met den ring in aanraking kou komen. Tc meer 
was dit het geval omdat bet bevestigen van het einde van het 
touw aan de formeelen, niet onder den ring, maar verscheidene 
meters zjjwaarts daarvan plaats had, en het touw bjj gevolg 
daarbij schuin was gericht. Nu is het, wel is waar, niet to ont
kennen, dat bjj het aflaten het touw van zelf van den ring moest 
vrij komen, maar een eenigszins haastig werken bjj het aanslaan 
lof bevestigen) van het formeel, kan onder de gegeven omstandig
heden zeer wol mogelijk schuring langs den ring ten gevolge 
hebben gehad. Keu dergelijk schuren kan het gewelf hebben doen 
instorten, ofschoon het niet bewezen is dat het heeft plants 
gehad. 

.Maar het uit elkander nemen der formeelen, ofschoon deze vrij 
stonden, was, op zich zelf, reeds ecu gewaagd werk. Daar hot 
door sommigen heter wordt geacht dergeljjko formeelen niet dan 
met schroeven, in plnats van met spijkers aan elkander te ver
binden, en dit eenig en alleen wcnschcljjk is met het oog op 
verminderen van gevaar voor het welf bij het we g n e m e n, is 
het duidelijk dat, vooral hjj groote gewelven, meer dan gewone 
voorzichtigheid plicht iB. 

— O 
Het uitnemen der formeelen geschiedde in het onderzochte 

geval zonder leiding van daarmede vertrouwde personen en door 
lieden, die aan dergelijk werk vreemd waren. Zelfs dc aannemer 
der gewelven, ofschoon in de onmiddellijke nabijheid, WBB niet 
gewaurschuwd daurbjj tegenwoordig te zjjn. 

Toch is een versch gesloten gewelf altjjd te wantrouwen, (lennge 
druk, zooals het stevig aanleunen met do Behouders, muar vooral 
schokkon of stooten kunnen noodlottige uitwerkingen mede
brengen. Meer dan elders kunnen bier kleine oorzaken tot groote 
gevolgen aanleiding geven, zelfs die oorzaken waarvan men zich, 
zonder er een bjjzondcre aandacht aan te Bchcnken, later niet 
bewust is ze te hebben gesteld. 

Vatten dc ondergetekenden het medegedeelde, in verband met 
het door hen gehouden vorhoor van aannemer, onderbaas, architect, 
opzichter, metselaar der welven en werklioden te samen, dan 
leidt dit na zorgvuldig onderzoek tot de volgende 

C O N C L U S I E . 

lo De juiste oorzaak van bet instorten van het welf is niet 
met zekerheid aan te geven. 

2o Dc vorm van bet gewelf WBB voldoende om, bjj zorgvuldige 
uitvoering, een blijvende stabiliteit te verzekeren. 

8o. Do bij de uitvoering gebezigde materialen lieten in sommige 
opzichten tc wenschen over, vooral bet gebezigde metselzand, 
maar in deze tekortkoming kan niet de eenige reden gezocht 
worden voor bet gebeurde. De reeds voltooide nog aanwezige 
kcrkwclven zjjn met dezelfde of soortgelijke materialen gemet
seld, zonder bepaald wantrouwen te wekken in hun sterkte. 

4o. Do acbtcrvulling dor welfkolken had zorgvuldiger behooren 
te geschieden Bjj gebruik van droge ballast ware bet metselen 
van muurtjes achter de diagonaalbogen Bterk aan te bevelen 
geweest. De specie, verwerkt in de benedenste welfgedcelten, 
had met meer zorg moeten gekozen worden. Als regel wordt 
daarvoor een niet ul te sl appe portland-cementspecie verwerkt, 
waardoor spoedige verstijving is gewaarborgd. 

5o. Dc werkzaamheden, die na het sluiten van het welt zijn 
verricht, hebben mot overijling en onder gebrekkig toezicht 
plaats gegrepen. Het was onvoorzichtig de lormeelen zoo Bpoedig 
na het losBen te verwijderen, daar er geen overtuiging beBtond 
en bestaan kon, dat hot welf niet zou nazakken. ZellB ware het 
beter geweest met lossen eenigo dagen te wachten, omdat sommige 
gedeelten van bet metselwerk te weinig versteend waren. 

De gevaren aan bet verwijderen der formeelen verbonden, zun 
niet zwaar genoeg gewogen en voldoende controle op de noodige 
voorzorgsmaatregelen is niet uitgeoefend. 

Schuren tegen den welfring door het touw waarmede do lor
meelen worden nedergelnten, is niet bewezen, maar kan zeer 
gemakkelijk worden aangenomen als tc hebben pluals gehad, m 
welk geval hierin een oorzaak zou ziju te vinden, die de vernie
ling van het welf na zich sleepte eu waarbij dan dc overige 
kloinero of grootore gebreken, die bet welf en zjjn constructie 
aankleefden, moeten hebben samengewerkt. 

6. Het metselen van het welf heeft ten nadeele van de sterkte, 
met te groote onderbreking van tjjd plaats gehad, waarschijnlijk 
tengevolge van de belangen, die de aannemer der welfmetsel
werken ook elders te behartigen had. Dientengevolge was de 
welfmassa tjjdens het ongeval zeer ongelijkmatig versteend. 

7. De hoofdaannemer is voor een groot gedeelte ontlust van 
allo op hem rustende verantwoording, doordat bepaalde personon 
zjjn aangewezen om het welf te metselen, tegen welke auu-
wjjzing hjj moeilijk had kunnen protesteeren. Zoomin met het 
metselen als met het lossen der formeelen heelt zich de hoofd
aannemer daarenboven bemoeid, wegens de onaangename houding, 
die de. deskundige wclfinetselaiira tegen hem en vooral tegen zjjn 
onderbaas, als onkundigen aannamen. 

Aldus vaslgeeleld in een bijeenkomst der deskundigen te 
Xijmegen, of Zaterdag den 18 April 1890. 

Naar aanleiding van bovenstaand rapport, heeft de Officier 
van Justitie het verder onderzoek gestaakt. Betreuren wij de 
ramp, die aan de werklieden bet leven kostte, wij verheugen 
ons dat geen der bij den bouw betrokken bouwkundigen in deze 
van grove nalatigheid kou worden beschuldigd, 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
BOTTERDAM. De heor Dieles J . Schrauwen alhier heeft bet 

comité voor do nationale braudweertentoonstelling een groote 
gouden medaille toegezegd; de vereeniging van gealfeeteerden 
aan brandspuit uo. 16 stelde een zilvoren medaille voor de groep 
„roddiugstoestelleu" beschikbaar. 

— Zaterdag 25 Juli zal in de Diergaarde de zomervergadering 
der Vereeniging van burgerlijke ingenieurs gehouden worden, 
waarin o. a. behandeld zullen worden: J. benoeming van een 
bestuurslid, ter vervanging van den heer A . Déking Dura, dio 
volgens rooster aftreedt; 2. voorstel tot het verleeneu eener bij
drage voor het tot stand brengen van een handhoek voor het 
timmervak. 

Na afloop der vergadering zal, onder leiding van het buiten
gewoon lid G . J . de Jongh, directeur van de Gemeentewerken, 
een stoomboottocht worden ondernomen ter bezichtiging der ha

veninrichtingen en van enkele andere belangrijke werken aldaar, 
Daurua diner in den Dierentuin. 

LEEUWARDEN. Zaterdag 11 dezer hield do LauwerszecioinmisBie, 
waaraan is opgedragen to onderzoeken of eene gedeeltelijke in
dijking vun de Luuwerszeo overeenkomstig het plan, door de 
beide provinciën aangeboden, zal kunnen strekken tot verzeke
ring vun voldoende alstrooming van t'rioslnnds boezem en ver
betering van afwatering van een deel der provincie Urouingen. 

Do commissie heeft den heer K. Pringle, tc Leeuwarden, 
ingenieur van den Provincialen Waterstaat van Friesland, tot 
secretaris benoemd. 

TILBURG. Omtrent het droevig ongeluk, den heer J . Brock.x' 
Smulders overkomen, wordt nader medegedeeld, dat genoemde 
heer reeds om 4 uren des morgens naar het terrein der prise d'oau 
is gegaan, op één uur afstand van de stad, om bet water inéén 
der door hemzelf geleverde Nortou-putton te peilen. Hiertoe klom 
hij, naar men vermoedt, op den rand dier buis — één M. boven 
den begune-groud — en moet toen vun den rand gegleden en 
rechtop in de huis gezakt zijn. Toen hjj eenige ureu nu zijn 
vertrek nog niet terug wus, werd men ougerust, en na ecnigen 
tijd zoekeuB werd ziju lijk in den put gevondon en eerst na veel 
inspanning tegen den avond uit de 50 cM. wijde buis gehaald. 

De heer l i . was do bekende aanlegger van Norton-patten, een 
werkzaam en ondernemend mun, die de algemeeue achting gonoot, 

HAARLEM. De klok, vroeger hangende in den ge6loopten Be-
schuitioren te Wormer, heelt thans een plaats gekregeu op het 
plein voor het Paviljoen alhier, waar zjj voor het publiek is ten
toongesteld. Het plan was eerst haar te exposeeren op een der 
zalen van het museum voor kunstnijverheid, maar ile belang
rijke zwaarte deed daarvan afzien. 

De klok is geheel van brons en hoeft een helderen toon. Zij 
heeft een middellijn vau ongeveer één meter, een hoogte van 8 
decimeter en een randschrift in ornement luidende: Soli Deo 
Gloria. Hermant» Meurs me fecit 1620. Van dat randschrift is 
een gipBen afgietsel genomen voor het museum. 

ZWOLLE. Verleden week heeft de daartoe van rijkswege aange
wezen commissie, bestaande uit do architecten Dr. P. J . H . 
Cuypers en L . 0. Hezcnmans, waarbjj zich ditmaal bad aangesloten 
Jhr. Mr. de Steurs, referendaris voor de aid. kunsten eu weten
schappen, do ciudiuspectie gedaan van de restauratiewerken aan 
de üroote- of St.-Alkhaëls-kerk. 

Daar gezegde werken ue meest volkomen goedkeuring der ge
melde hoeren wegdragen, zal de betaling van den laatsteu termijn 
van het iudertjjd verleend rijkssubsidie kunnen volgeu. 

DOMPKKUIT. Do „Vereeniging voor Vak en Kunst" heelt besloten 
buar tieujut ig bestaan in den zomer van ls'J7, te vieren met eene 
driemaaudclijksche tentoonstelling van oude en nieuwe kunst
nijverheid, die waarschijnlijk in bet Oranjepark zal gehouden 
worden. Het vooruitzicht bestaat dat de keuze-tentoonstelling, die 
door Uordreehts .Museum zal wordeu georganiseerd, daarmede 
verbonden zul wordeu. 

M.YASTItlciiT. De 26ste algemeene vergadering der Neilerlaudsche 
Vereeniging voor locualspoorwegeu en tramwegen wordt 21 dezer 
alhier gehouden. Het vraagstuk der gastrams zal door den heer 
Huuduin,' ingenieur-directeur der gemeentewerken en directeur 
der gusfabriek te dezer stede worden ingeleid. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj Koniukljjk besluit is, op verzoek, eervol ontslag ver. 

leeud: 
met 1 Augustus a. s. aan den opzichter vun den Lijkswater-

staat der 1ste klasse J . L . Weys, eu 
met 1 November a. s. aan Jeu opzichter vau den Rijkswater

staat der lBte klasse C. Hauke. 
— Door den Minister van Waterstaat is de heer A. Mathjjsscn 

te Leeuwarden benoemd tot buitengewoon opzichter bij de voor
ziening der boorden vau het kuuaal van Neuzen. 

— Bij den Waterstaat in Ncd.-ludië zjjn: 
h e u o e m d tot opz. 2e kl . de opz. be kl . P. K. vau Uemert 

en J . 11. Tormenten; tot opz. Se k l . ue tjjdel. opz. J . l i . Berkheuier, 
11. L. A . Kaltofeu, Th. E . Clark, Th. M. K . Heyerdahl en A . T h . 
van der Zon Brouwer, ouder uautcekeuiug voor de vier laatstge
noemden, dat zjj bu de werken en opnemingen aan de rivier de 
Solo gedetacheerd en mitsdien bij hun korps a lu suite gevoerd 
zullen worden; 

t o e g e v o e g d aan den chef der 2o waterstaatsafd. in het be
lang der verbetering van de bevloeiiug eu den Waterafvoer in bet 
stroomgebied Serujoe, de iug. le kl . L . U de Val , wordende hij 
in verband daarmede eervol ontheven als ehef der irrigutie-afd. 
Serajoo; 

g e p l a a t s t bjj de irrigatie-afd. Serajoo, als chef, mot aan
wijzing van Karauguujer als standplaats, de ing. 2e kl . O. L . 
Drussen; in do res. Besoeki, de opz. 2e k l . J . W. Cooreugel; bij 
den algemceneu dienst van de res. Pekalongan naar de res. Ba-
gelen, de ing. Be kl . K Ch. Lautzius. 

— Door den Minister van Binuenlandsche Zaken is benoemd 
tot onderwijzer in handenarbeid bjj de leerschool, verbonden aan 
de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem, D. Been aldaar. 

— Te Nijmegen is overleden de heer A. C. Sprnyt, vroeger 
directeur der stedelijke gasfabriek te Utrecht. 
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- De commissie, door den Minister van llinnenlandsche Zaken 
benoemd tot bot examineeren van ben die oen akte van bekwaam
heid weuschen voor het onderwijs in hand- en rechtlijnig teekenen 
en boetseeren en voor het handteekenen, bedoeld in art. 6f>bia 
der wet tot regeling van het lager onderwas, bestaat uit de heeren : 

\V. B. O. Molkenhoer, directeur dor Kijksnormaalschool voor 
teokcnonderwijzers te Amsterdam (voorzitter); 

Li Beircr, leoraar aan de Kijksnormaalschool voorteekenonder-
wij/ers en aan de Kijksi-ohool voor kunstnijverheid te Am-terdum; 

F. liZ. Berghuis, directeur der ambachtsschool en dor gemeen
telijke burgeravondschool te Arnhem; 

J. Bubberman. looraar aan de Kjjks-hoogero burgerschool en 
aan de gemeentelijke burgeravondschool te Leeuwarden; 

A. II Cohen, leeraar nan do Kijksnormaalschool voor toeken-
onderwijzers en aan de boksschool voor kunstnijverheid te Am
sterdam : 

II. J . van Dijk, leeraar aan de ode hoog ere burgerschool met 
B-jarigen cursus te Amsterdam; 

A. vun Delden, directeur der Academie van Beeldende Kunsten 
to 's-Gravenhago; 

II. A. C. Dekker, enderwjjzer aan de Rijkskweekschool voor 
ondorwij/.ors te Haarlem, wonende te Amsterdam; 

1. Th. tirabyn, leeraar aan de school voor kunstnijverheid en 
onderwijzer aan de Rijksnormaallessen to Haarlem: 

H. .). Horn, leoraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen 
cursus te Amsterdam; 

Bart van Hove, directeur der teeketischool voor kunstnijverheid 
„QaelUnua" te Amsterdam; 

J. I). Huibers, leeraar aan de Kijksnormaalschool voor teeken-
onderw. en aan de Itijkssehool voor kunstnijverheid te Amsterdam; 

P, II. Kisjes, leeraar aan de Kijks- hoogere burgerschool te 
Roermond; 

(i. A. Laagland, buljdeeraar aan de Academie van Beeldende 
Kunsten eu onderwijzer aan openbare lagere scholen te 's-iira-
venhage; 

S l.antingn Azn.. directeur der ambachtsschool te Rotterdam; 
J . C L*. Legner, leeraar aan de Kijks-hoogere burgerschool 

en aan de gemeentelijke burgeravondschool te Utrecht: 
M J . Leus, leeraar aan de hoogere burgerschool met 8-jarigen 

CUTHUS cn aan do gemeentelijke burgeravondschool te Utrecht; 
J. II. A. Mïalaret, hoofdlceraar aan de Academie van Beeldende 

Kunsten te 's-Gravenhage; 

J . W. Sevenhnysen, onderwijzer aan de leerschool verbonden 
aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem; 

G. A . Scholten, leeraar aan de hoogere burgerschool en aan 
de gemeentelijke burgeravondschool ie Tie!; 

\Y. van der Vliet, leeraar aan de hoogere burgerschool en aan 
de gemeentelijke burgeravondschool te Maastricht; 

H. J . de Vries, directeur der gemeentelijke burgeravondschool 
cn leeraar aan de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te 
Haarlem; 

l i . \V. Wierink, directeur der industrieschool van de Maat
schappij voor den Werkenden Stand en leeraar aan de gemeen
telijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te 
Amsterdam; en 

W. Zwier Oz., leeraar aan de 4de hoogere burgerschool met 
B-jarigen cursus en teekonondorwijzer aan op *nbare lagere scholen 
te Amsterdam. 

VACANTE BKTlïKKKINGKN. 
— \ s s i s t e n t - h o o f d i n g e n i e u r , van middelbaren leef

tijd, bij do Maatschappij „Ijzergieterij de Prins van Oranje*1 te 
's-Gravenhage. 

— B e k w a a m t e e k e n a a r voor het in kaart brengen van 
Opmetingen eener rivier. Adres den ing. Steijn l'urvé te Zwolle. 
{ZU advert, in dit no,) 

— L e e r a a r i n het vak handteekenen aan do Avor.d-
ichool voor handwerkslieden, Weteringschans 1 ti.ri A materdem. 
Salaris f850 per cursus, van October tot half Maart. Akte Ml is 
vereisehte. Adres vóór 2.1 Juli bij den directeur, liefst persoonlijk, 
taseehen ït en 11 of 8 en 5 uren. degel, bene) e Zaerdag en Zondag. 

— Teekenaa r op eene scheepswerf en machinefabriek, voor 
het maken van nette,ekeningpn. Adres met opgave van verlangd 
salaris en referentiën, onder lett. T D, .//-. .Uivert.-bureait .!. de 
ia Mar v/:., Amsterdam. 

D I E N S T A A N B I E D I N G E N . 
{Dienstaanbiedingen -worden ten eetieve van heeren ge ah on neerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast ziek met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

Ken practit-ch ontwikkeld hnuwkui.digo zoekt plaatsing als 
opzichter, uitvoerder of iets dergelijks. Adres onder No. 9. (1) 

A D V E R T E N T I E N . AANBESTEDING. 
Bekwaam Teekenaar 
G K V K AA G D voor het in k a n r t 
brengen van O p m e t : iijjen e c n e r 
R i v i e r , gedurende enkele jdren. 

Zich te adresseeron aan den lejje-
nieur van den Waterstaat STKYN 
PABVÉ, ie 'Mirolle. 

AANBESTEDING. 
Nieuwe - Havenwerken 

tc V I i A A B D i a C U B H , 
B e s t e k No. 2. 

BUUQEMEESTKR KN WKTIIOU-
Iil.liS van Vlaardinqen. zullen op 
Z a t e r d a g <•«'» . » " ' • 1H!>«. 
deu namiddags ten 1 ure, ten Raad-
linize, in het openbaar aanbes teden: 

• let ver lonken v a n r e n be-
s tan uilen S T K K K I I . e i 
en het m a k e n v a n een 
• A Y E H D A H , be iden i n 
de r i v i e r .,de N I e n w e 
Maan", en het u i t v o e r e n 
v a n HA (. (• K KW I' IIK l ' \ 

Bestek en teekeningen zijn op franco 
aanvrage verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie van af Vrijdag 17 Juli a. I. 
tegen betaling van fÜ.— 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Woensdag 22 .luli 1ND6, des voor-
middags ten 11 ure. Inlichtingen te 
bekomen bij tien Ingenieur N. B I E / E -
V E L D IIKZ., Kanaal 9 te 'sGraven-
hage. 

Op IMn-dii;; den 4 A u g u s t nN 
ISlMj, des avonds ten H ure, zal 
namens den Heer JOH. DE LIEFDE, 
ten zijnen Kantore aan de Drift No. 2'd 
te UTRECHT, worden nanbeNteed: 

„ H e t m a k e n v a n een (aeboiiw, 
be* tem d voor H o e k , C o u 
rant- en H a n d e l a d r n k -
k e r i j , i n den t u i n achter 
het perceel a a n de D r i f t 
>i>. 2!» te l ' trecl i t , met 
d a a r b i j b e b o e r e n d e 
w e r k z a a m lieden." 

Gedrukte Bestekken niet 2 teeke
ningen zijn van af 18 Juli 1890 op 
franco aanvrage en tegen betaling 
van ƒ 0 . 5 0 verkrijgbaar ten boven
genoemde Kantore, alwaar tevens ge
gadigden inlichtingen kunnen bekomen. 

UTRECHT, 13 Juli 1S'.I6. 

Speciaal adres voor 

Teskenbenoodigdheden 

Maatschappij 

tegen UI dUUschade 

D e l l t i V M U l f l l W M l van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Hoeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

a.P.üCHOTKIiG" 
D O R D R E C H T . 

Stoommarmeriageri j Steenhouwerij. 
Jpilecn- e n T l n r i i i e r l l u n i l e l . 

Machinale Jalousien Fabriek 
voor H I T I Z K X en B a j O K H K I T -

I. MBEUS8EN & ZOON j^n™;M

crca"eereDde prijzen-
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

CRAMER ELSEHRURG £ C \ 
Ho/Ir re randen, 

Fabrikanten van gepantserde KIniskelders. Deuren, 
Jji Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 

F5-"' Centraalverwarmlnfl door heete lucht. 
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 

234 

W E E K B L A D 

Z A T E R D A G , 25 Juli 1896. 
W "jr -r~. 

REDACTEUR- F W V A N G E N D T JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Hureau van De Opmerker, Van-Bylandtstraat l l f i , 's-Gravenhag. 
. . . . - j. I . }IEW;.QNOMMEL 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. 
voor België, bij vooruitbetaling 
voor <le overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruitbetaling, 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling 

5-
6 . 5 0 

7 . 5 0 

1 0 . — 

ADVERTENTIÜN per regel f 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor het hewijsnommer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentisn tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

A M S T E R D A M S C H E W A T E R V E R Y E R S C H I X G . 

De Amsterdamsche grachten staan reeds sedert 
onheuglijke tijden in een kwaden reuk. A l in de 16e 
eeuw vond Keizer Karei V ze zoo „gecorrumpeerd", 
dat hij van een bezoek aan de Amstelstad afzag en, 
om zich geen ziekte op den hals te halen, maar liever 
te Haarlem bleef. 

De ouderwetsche Amsterdammers echter hadden, 
om zoo te zeggen, geen neus meer voor de minder wel
riekende geuren der wateren, waaraan zij hunne wo
ningen gebouwd hadden. Was, vooral des zomers, de 
zwavelwaterstof-ontwikkeling wat overvloediger dan 
anders, dan bespeurden zij dit aan het blauw-zwart 
worden van de loodwitverf, waarmede de kozijnen en 
ramen bestreken waren. Dat zwart worden gaf hun 
meer ergernis dan de onaangename lucht; zij be
groetten dan ook met vreugde de uitvinding van het 
zinkwit, daar deze verfstof niet zoo zwart werd als 
de vroeger gebezigde. J a , niet weinigen der Amster
dammers van een vijftig jaar geleden meenden dat de 
stank der grachten, wel verre van ongezond te wezen, 
integendeel bij sommige ziekten een weldadigen in
vloed uitoefende. 

Doch de echte Amsterdammers worden met den 
dag zeldzamer. De huizen, die al van ouds als „heeren
huizen" golden en die in hun deftigen rijkdom als 
ware paleizen beschouwd werden, kunnen haast geen 
bewoners meer vinden. De oude Amsterdammers trek
ken naar buiten, hunne huizen worden als winkels, 
magazijn- en kantoorlokalen bij stukjes en beetjes ver
huurd en de van buiten komende ingezetenen, die 
meestal niet bijzonder met aardsche middelen gezegend 
zijn, kiezen hunne woningen in zulke nieuwe buurten 
als met den staat hunner financiën zijn overeen te 
brengen. 

Maar al mogen dan ook die van elders gekomenen 
niet over groote middelen beschikken, zij hebben toch 

een fijnen neus en ruiken het verschil tusschen de lucht 
van buiten, waar hun wiegje stond, en den stank der 
Amsterdamsche grachten. ()ok het reukorgaan der tot 
forensen geworden Amsterdammers heeft beter leeren 
onderscheiden dan vroeger. Vandaar de al sinds een 
jaar of tien meer en meer toenemende klachten over 
de gebrekkige waterverversching. 

Ongeveer iederen zomer vonden die klachten een 
echo in den Raad; men was daar even zeker van als 
dat er aardbeziën zouden komen. En steeds was dan 
het antwoord van het Dagelijksch Bestuur, dat men 
in den toestand geen verbetering kon brengen zoolang 
er geen sluis in den Amstel gemaakt was; het maken 
van die sluis werd belet door het uitblijven der annexatie 
van Nieuweramstel. 

En ziet, thans, nu die annexatie een voldongen 
feit is, maken B. en \ V . een rapport van den nieuwen 
Directeur der Publieke Werken openbaar, waarin 
deze als zijn meening te kennen geelt, dat de water
verversching niets anders is dan een ei van Columbus, 
waar de vergrooting van grondgebied niets mede te 
maken had. 

De nieuwe titularis zegt wel, dat het rapport van 
zijn voorganger Kal ff, opgemaakt in Mei 1874, niets 
van zijn waarde heeft verloren, doch hij acht toch de 
Amstel-schutsluis, die als het ware de kern van dat 
rapport uitmaakt, totaal overbodig. „Eerst dan", zegt 
hij, „als tusschen Amstel en Schinkel een nieuwe 
stadswijk met nieuwe grachten en singels zal verrezen (!) 
zijn, welke grachten en singels waterverversching be
hoeven; als een Amstel-Schinkelkanaal te graven is; 
als men de waterverversching in omgekeerde richting 
wenscht te doen plaats hebben; eerst dan, maar ook 
dan alleen, zal aan de nieuwe Amstelsluis behoefte 
gevoeld worden en kan deze voor de verversching 
van het nieuwe stadsgedeelte nut hebben." 

Voor den tegenwoordigen Directeur geldt het slechts 
de vraag „wil men blijven ververschen met Zuiderzee-
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water op den bestaanden voet, of wel wenscht men 
de verversching in omgekeerde richting uit het Noord
zeekanaal in dc richting naar Zeeburg te doen ge
schieden?" Zijn antwoord op die vraag is, dat liet 
eerste wenschelijk is. De bewoners van het westelijk 
deel der stad zullen daar wel wat op tegen hebben, 
want daar het vuile water nu al , sinds jaar en dag, 
langs hen heen is gegaan, komen zij nooit uit den 
stank, die vooral in deze dagen bepaald ondraaglijk 
was. Zij zullen het billijk vinden, dat nu eens de 
bewoners van de oostelijke stad hun deel dezer heer
lijkheden krijgen. Maar, ofschoon de Directeur het 
lot der westelijken cn de „vervuil ing" hunner wateren 
betreurt, hij meent, dat het zoo maar moet blijven. 

Meer medelijden heeft hij met de bewoners van 
de oevers van den Buiten-.\mstel en met degenen, 
die aan de Stadhouderskade en de Mauritskade wonen. 
Vermoedelijk heeft hij, bij het openen der vensters 
van zijn huis, van de aangename geuren in die streken 
meer dan eens door eigen waarneming het bestaan 
vermoed. Deze „wateren deelden tot dusverre niet 
in de verversching" omdat zij tot Amstelland's boezem 
behoorden. 

Doch hier zal verbetering komen, want: „met het 
stoomgemaal te Zeeburg kan bij sluiting der sluis 
tusschen I.oozingskanaal en Nieuwe vaart, water af
gemalen worden van Amstelland's boezem en derhalve 
eene strooming verkregen worden van uit dien boezem 
over den Buiten-Amstel, langs de Singelgracht be
oosten den Amstel en zoo door het Loozingskanaal 
naar de Zuiderzee.'" Maar deze „eenvoudige oplossing" 
geeft geen baat voor de Stadhouderskade. Evenwel 
ook hier is raad, want „wordt de stadsboezem uit-

zullen mededeelen aan het water dat ze, bij het binnen
komen voor de gewone „verversching", moet passeeren. 

De questie van de waterverversching te Amsterdam 
is zeer moeilijk. Het is te hopen, dat de tegenwoor
dige Directeur der Publieke Werken niet zal meenen, 
haar tot oplossing te hebben gebracht, want dan zal 
hem slechts teleurstelling wachten. Zijn systeem is 
wel goedkoop, en als zoodanig zal het den stadsbe
stuurders wel toelachen. Doch alle waar is naar haar 
geld, want wat verkrijgt men? In den zoogenaamden 
stadsboezem blijft alles bij het oude, ja is zelfs voor 
een slechter toestand tc vreczen, omdat het in te laten 
water door het uitmalen van vuil water te Zeeburg 
er niet „verschcr" op zal worden. In den Buiten-
amstel, aan de Stadhouderskade en de Mauritskade 
krijgt men een stroom (?) van Amstel water, dat nu 
juist niet door frischheid uitmunt. De bewoners van 
de Stadhouderskade hebben daarvan al vast een 
weinig tevredenstellend voorproetje genoten. 

Zal er op den duur verbetering komen, dan kan 
de nieuwe Amstclsluis, die een deel van Amstelland's 
boezem bij den Stadsboezem zal voegen, niet gemist 
worden, wat ook dc tegenwoordige Directeur moge 
beweren. Is die sluis er, dan kan men te Zeeburg 
aan het uitmalen gaan, om aan de westzijde water 
in tc laten. Maar ook dan nog kan het lang duren, 
eer een volkomen bevredigende toestand zal bereikt 
wezen. Want, daar de waterverversching nu reeds 
zooveel jaren in de verkeerde richting geschied is 
en nog geschieden zal, moet er heel wat vuil de 
stad door en weggevoerd zijn, alvorens er van „versch" 
water sprake zal kunnen wezen. 

Columbus zette zijn ei op de punt, door die in te 
jemalen, daarbij geopend de sluis bij het Leidsche- drukken; of zijn toeschouwers daardoor bevredigd 

plein, dan zal langs de Stadhouderskade water stroomen 
uit den Amstel naar de stad." 

Het is wel vreemd dat, hoewel al de genoemde 
sluizen en het stoomgemaal reeds sinds jaren bestaan, 
toch niemand op zulk een ingenieuze waterverversching 
gekomen is. Ü f vreesden de vroegere autoriteiten 
misschien, dat eene verversching met het allesbehalve 
frissche Amstelwater weinig baat zou geven ? Waren 
zij wellicht bezorgd, dat het vuile water, te Zeeburg 
door het stoomgemaal uitgepompt, bij de gewone 
waterverversching, die van Zeeburg naar de westelijke 
schutsluizen geschiedt, weer in de stad zou komen 
en daar den toestand nog zou verergeren? 

Misschien is het wel juist tengevolge van de water-
ververschingsproeven met Stadhouderskade, Buitcn-
Amstel en Mauritskade geweest, dat niet slechts daar, 
maar ook in de overige stadsgedeelten een zeer on
gunstige toestand heerschte. Nu zoekt de Directeur 
dien ongunstigen toestand wel te verklaren „door de 
plotseling ingevallen hevige warmte, waardoor het 
water, gelijk het in den volksmond heet, is eekeerd," 
maar dit is geen wetenschappelijk argument. 

Dat er verband moet bestaan hebben tusschen het 
uitmalen te Zeeburg en de klachten van Dr. Dozy, 
geneeskundig inspecteur van Noordholland, en van de 
gezondscommissie, schijnt wel zeker. 

Elk systeem van waterversching, dat gebaseerd is 
op een uitlaten en inlaten van water ter zei/der plaatse, 
moet noodzakelijk falen. Wie daarvan het bewijs wil 
hebben, herinnere zich slechts den ondraaglijken stank, 
die in geheel Amsterdam ontstond, toen men eens 
van het westen, waar tot dusverre het water was 

zijn geworden, weten wij niet. Maar de Amsterdam
mers zullen zeker aan het mopperen blijven, nadat 
de heer l.ambrechtsen met het waterververschings-ci 
hetzelfde zal hebben gedaan. Zwavelwaterstof is nu 
eenmaal geen duizendbloemengeur. 

D E N A C H T W A C H T . 
Wij hebben dezer dagen een kijkje genomen in de 

heropende Nachtwachtzaal. Voor zoover dit van be
neden tc zien is, schijnt de verandering alleen te be
staan in het wegnemen van de rouwdecoratie, het 
verwijderen van sommige der plafondruiten en het 
bedekken van enkele andere ruiten met een ondoor
zichtige stof. 

Dat het effect bevredigend is, zal wel niemand 
willen beweren. Door het gedeeltelijk ondoorzichtbaar 
maken van het plafond is het sterke licht op den vloer 
der zaal wel veel verminderd, maar tevens is, zooals 
wij op pag. ISS van dezen jaargang voorspelden, de 
lichtvermindering op den vloer gepaard gegaan met 
een lichtvermindering in de zaal, en het „onaangenaam 
kijkje op de kapconstructie", dat wij verwachtten, is 
des te onaangenamer, omdat nu blijkt, dat het mid
dengedeelte van het daklicht geheel ondoorzichtig is, 
daar hier de kap van de eerezaal insnijdt. 

Menigeen, die zoo iets niet vermoed had toen het 
matglas het doorkijken verbood, zal nu denken hoe 
is dit mogelijk! Heeft Rembrandt's meesterstuk nu al 
meer dan tien jaar het moeten stellen met het licht 
dat toevallig ter zijde van de eerezaalkap overblijft? 
Maar dit mag niemand verbazen. Want de heeren 
De Stuers en Cuypers, het is bekend genoeg, hebben 

uitgelaten, water naar binnen liet stroomen , om het bij de stichting Van het "Museum" niet in de eerste 
systeem „om te keeren." I.aat men het stoomgemaal plaats aan de zoo goed mogelijke verlichting der schil-
te Zeeburg veel werken, dan moeten daarvoor mod-
derbanken ontstaan, die een weinig frisschen geur 

derhen gedacht, doch aan wat zij meenden de voor
schriften der redegevende bouwkunstleer te zijn. Die 

leer schreef voor, dat de nok der eerezaal moest 
doorloopcn, en zoo gebeurde het, al moest de Nacht
wacht daardoor het beste licht missen. 

Want, daar nu een driehoek uit het daklicht werd 
genomen, wiens benedengelegen basis een aanzienlijke 
breedte heeft, is juist het ondergedeelte van de licht
opening, van waar het beste licht op de schilderij 
zou vallen, grootendeels donker. I Iet bovenste deel 
van het daklicht daarentegen is veel helderder en nu 
begrijpt men van zelf, hoe de verlichting der zaal zoo 
slecht is. Het zenithlieht toch, dat buitengesloten had 
moeten worden, valt zoo krachtig in als mogelijk 
is; het lager invallend licht, voor schilderijen het 
beste, is daarentegen voor het grootste deel onder
schept. 

Wij vermoeden, dat men nu trachten zal, door 
het afwolven van de eerezaalkap het gebrek te ver
helpen. Doch als men bedenkt, hoe ook dan niets 
dan veel te hoog invallend koud noorderlicht verkre
gen zal worden, dan kan men al van te voren zeg
gen, dat het geld, aan deze verandering te besteden, 
weggeworpen zal zijn. 

Wij gelooven daarom, dat het aanbeveling verdient 
het advies van den heer Weissman te volgen, en de 
Nachtwacht eens over te brengen naar den noorde
lijken wand van een bovcnlichtzaal in het Rijksmuseum. 
Het bezwaar, daartegen geopperd, dat de schilderij 
de ingangen der bovenlichtzalcn niet kan passeeren, 
is opgeheven, sinds Dr. C. Hofstede de Groot in den 
laatsten „Spectator" schreef: „Het is mij gebleken, 
dat mijne mededeelingen omtrent de afmetingen der 
doorgangen in het Rijksmuseum, gedaan op grond 
van inlichtingen van een door mij in de allereerste 
plaats competent geacht persoon, onjuist waren. Jhr. J. 
Six verklaarde en de heer Jos. Cuypers bevestigde 
mij op mijne aanvrage, dat de Nachtwacht den toe
gang tot de zaal Van der Hoop en de correspon-
deerende portrettenzaal wel door kan". 

Er zijn dus minstens twee zalen voor de proef ge
schikt Natuurlijk zal men de Van der Hoop-zaal 
liefst maar laten, zooals zij is De portrettenzaal blijft 
dus over; daar kan flink ruimte gemaakt worden, en, 
als voor tal van meest middelmatige portretten, die 
veelal geene andere dan geschiedkundige waarde heb
ben, geen plaats in andere zalen te vinden is, dan 
berge men ze maar tijdelijk op. 

Het meest gewenscht zou zijn, den noordelijken 
wand geheel voor Rembrandt te bestemmen, en daar 
de Nachtwacht in het midden te hangen, gellankeerd 
door het Jodenbruidje en de Staalmeesters. Had de 
stad Amsterdam de Ontleedkundige les niet naar Den 
Haag verkocht, dan ware hier een unieke gelegenheid 
geweest, om in drie meesterstukken de drie manieren 
van Rembrandt aan de bezoekers ter vergelijking aan 
te bieden. 

Dat, tegen den zuidelijken wand van de portretten
zaal , de beste doeken uit Rembrandt- en eerezalen 
een veel betere plaats zou hebben, dan zij nu innemen, 
is aan geen twijfel onderhevig. Maar wij willen niet 
te veel verlangen. Als eerst de Nachtwacht maar in 
de portrettenzaal hangt en daar beter voldoet dan op 
de vroegere plaats, zullen er van zelf wel stemmen 
opgaan om te eischen ook andere meesterstukken in 
een meer voor hen geschikte verlichting te plaatsen. 

E E N N I E U W B O L ' W W K R K T E A M S T E R D A M . 
In het weekblad De Kroniek van Zondag 12 Juli 

is een critiek over den bouw van het kantoorgebouw 
aan het Muntplein te Amsterdam opgenomen; zij is 
van de hand van den heer Van der Pek en het loont 

de moeite haar met een enkel woord te bespreken. 
't Valt niet te ontkennen dat de heer Van der Pek 

den noodigen tijd besteed heeft om dit werk te be-
studeeren, 't geen op te maken valt uit deze woorden: 

„Ik heb het kantoorgebouw gezien onder mooie 
luchten, heel teer blond-bruin uitkomende tegen sterke 
tinten van cobalt en ultramarijn en hel geel-wit, dan 
was het geheel zeer mooi en zonder kleinheid. En als 
de wolken werkten en er een groote wolkenschaduw 
over het gebouw viel, dan kwmmen de contouren 
wonderlijk statig uit tegen de lijnen der aldoor ver
anderende wolken. 

„En bij een dag met grauwen hemel werd ik ge
troffen door het imposante van het werk als massa. 

„Verge l i jk , onder welke lucht ook, daar nu onze 
nieuwste bouwgewrochten bij; die blijven klein en 
knoeierig, hoe zij ook belicht zijn. Bij sterke of bij 
strakke luchten, bij regen, mist of duisternis, bij zonne-
of bij maneschijn, 't zijn altijd samenstellingen van 
hinderlijk kleine details en van knutselige torens en 
gekunstelde geveltoppen". 

Dit is voorwaar geen kleinigheid; aangespoord door 
het edele vuur van den schrijver spoedde ook ik mij 
bij verschillende luchten naar het nieuwe bouwwerk en 
kwam tot de slotsom dat het aanbeveling verdient 't 
ook in de duisternis aandachtig te beschouwen, want 
nog meer dan bij ultramarijn-, cobalt-, hel-geel-witte 
lucht, beviel mij toen het bouwwerk, en waarom? Omdat 
daarbij alleen de werkelijk fraaie contour zoo mooi 
uitkwam, zonder dat het gemis aan een enkele ge
paste versiering zich deed gevoelen en zonder dat 
het sombere, kloosterachtige en het zwaarmoedige 
mij noopten heen te gaan. 

In 'talgemeen genomen geloof ik, dat als de wen
schen van den heer V. d. 1'. bevredigd werden en de 
nieuwe stijl ons moet geven wat de heer Berlage in 
dit bouwwerk tentoon heeft gespreid, het spoedig met 
de vroolijkheid der Nederlanders gedaan zou zijn; 
een koude sombere stemming zou over ons komen 
en ons maken tot zwaarmoedige menschen. 

Met tien heer V . d. P. ben ik het geheel eens, waar 
hij zich verheugt een man in ons midden te hebben 
als de heer Berlage, die ongetwijfeld een sympathiek 
kunstenaar is. 

De heer V. d. 1'. laat zich, zooals hij zelf zegt, 
niet gemakkelijk overhalen tot het geven van critiek; 
zijne beschouwingen over het bouwwerk kunnen ook 
niet als zoodanig gelden en doen ons denken aan 
dwepen. 

Hoe verblijdend 't ook is dat een man als Berlage 
voor zijn ideeën durft uit te komen, moeten wij de 
gebreken, die in zijn bouwwerken o. i. bestaan, onder 
de oogen zien en ons niet laten meeslepen enkel door 
het durven van een man, die ongetwijfeld hoog staat. 
Doen wij dit niet, dan zal de nieuwe weg welke voor 
vele minder fijn ontwikkelde mannen geopend is, ten 
zeerste misbruikt worden. 

Wat de heer V . d. 1'. omtrent dc contouren van het 
gebouw schrijft, dat de verhoogingen en verlagingen 
der gevelmuren gewild zijn, dat het doel was een 
bepaalde lijn tegen de lucht te verkrijgen en dit doel 
bereikt is, kan ik volkomen beamen. Het bovenge
deelte van het bouwwerk moet tot een ieder spreken; 
het geeft eenvoud in lijnen en tegelijk rijkdom van 
samenstelling; volgens mijn opinie is dit dan ook 
prachtig gedacht en geslaagd, en 't glanspunt van het 
gebouw te noemen. Ook de hoeklijn van den gevel 
aan de Kalverstraat, gemarkeerd door twee over-
hoeksche vensters met balkons, waarboven het hard-

I steenen overgangstuk met de meesterlijk uitgevoerde 
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naaktfiguur (van den beeldhouwer Zijl), geeft door 
het fraaie silhouet een uiterst goed geslaagde overgang. 

Wat de heer V . d. I'. echter over de hoeklijn aan 
het Rokin zegt, waar hij de toepassing toejuicht van 
een steenen uittnetseling of beer, die als voeting van 
het geheel den gevel verbreedt, wordt door mij niet 
onderschreven, afgezien nog van de vraag of dit uit 
een artistiek oogpunt te verdedigen is. Ik verheug mij 
daarentegen dat zulk een belemmering van de passage 
niet meer wordt toegepast; op zulk een druk punt 
moet alles gedaan worden om de passage door af-
schuining of anderszins gemakkelijk te maken en 't ver
wondert mij zelfs dat hiervoor vergunning van stads
wege verkregen is. De hoek, ontstaan door de uit-
metseling met den gevel Rokinzijde, zal een gelief
koosd plaatsje worden voor verontreiniging, 't neer
werpen van bedorven voedsel en voor nachtelijke 
zwervers, wien hij een gemakkelijk slaap- of dut-
plaatsje aanbiedt. 

De heer V . d. I'. juicht het toe dat 't geheel zoo 
mooi vlak gehouden is, en ook ik ben van oordeel dit in 
alle gevallen beter is dan eene versiering, of beter ge
zegd ontsiering, met alle mogelijke ornementen; mijns 
inziens bestaat er echter eene grens en bij onthouding ver
krijgt men een somber geheel, terwijl een enkele 
goed toegepaste versiering niet veroordeeld mag 
worden en een weinig levendigheid kan geven. 
Waarom moet het terzijde stellen van machinale, 
nageperste of verblend-steen zoo verdedigd worden? 
het zij verre van mij een gevel in mooi miskleurig 
hardgrauw niet fraai te vinden, maar men vervalt 
in een uiterste door de baksteenen voor de omlijs
tingen der ramen ruw af te hakken, zooals voor 
dit gebouw gedaan werd. Is dit toe te juichen in een 
tijd dat goed geprofileerde steenen te bekomen zijn 
en waarin de industrie ons zooveel goeds kan geven. 

Dat men in vroeger eeuwen, toen men nog niet bij 
machte was deze steenen deugdelijk te vormen, zoo 
goed en zoo kwaad mogelijk hieraan een schuinen 
kant maakte, is toe te geven, maar het is afkeu
renswaardig om dit thans te doen, te meer daar het 
mooie of voortreffelijke ervan niet wordt ingezien. 
Als men de omlijstingen van de ramen bekijkt, doet 
zich een zeer ongewenschte hobbelende en ruwe lijn 
aan het oog voor. 

De schrijver heeft niets dan lof voor deze methode 
en voor het ontbreken van versieringen, als banden, orne
menten en dergelijken; in zijne bewondering geeft hij 
lucht aan zijn afkeer voor gebouwen als het Stedelijk 
Museum , de Schouwburg en het Rondeel. Waarom 
juist deze gebouwen worden aangehaald, ligt in het 
duister; buiten kijf zijn zij volgens een heel andere 
methode opgebouwd, maar van dezen kant beschouwd, 
kunnen alle andere gebouwen daarmede gelijk gesteld 
worden en mag niet vergeten worden, dat ook bij 
de eigen scheppingen van den heer V . d. P., — als het 
winkelhuis in de Kalverstraat en de huizen op de 
Weteringschans, — ook de door hem verfoeide banden, 
diamantkoppen, karakterkoppen enz., en machinale 
steen wei den toegepast, waardoor volgens den schrijver 
onbeduidend strak en poenig werk verkregen wordt. 

Een van de best geslaagde gedeelten van het ge
bouw is zeer zeker het halfrond uitgebouwd trappen
huis, dat bij het dak overgaat in een achtkant torentje. 

De verdeeling der ramen is, volgens den heer V'. d. 
P., op 't eerste gezicht wat wild, maar naar mijn meening 
zijn de steenen penanten tusschen de lichtopeningen veel 
te smal voor zulk een zwaren bouw en zou een andere 
verdeeling een meer deftig aanzien gegeven hebben. 

In welke mate dit gebouw door zijn uiterlijk aan 

het doel beantwoordt, is een punt dat niet buiten 
beschouwing mag blijven. 

Geeft tie onderpui aan den winkel iets bekoorlijks 
en komt in zulk een zware omgeving de étalage van 
meest fijne en kleine artikelen goed uit? Voelt men 
zich aangetrokken door deze soberheid of vervolgt 
men niet liever zijn weg om elders een keuze te doen? 
Geeft de onderpui van de Bodega iets opwekkends, 
en voelt men zich aangetrokken door de groote holle 
ruimte, gevat in rauwe steen en waarin een groot 
glasvlak geplaatst is? Zou men zijn weg niet liever 
vervolgen en elders iets meer uitlokkends zoeken? 

De heer Van der Pek zegt: „den beschouwers, die 
zulk werk niet reeds van vroeger kenden, zullen de 
oplossingen te rauw, te bruut schijnen". Onder deze 
beschouwers wil ik mij voegen; men moet dus eerst 
aan het rauwe en brute gewend zijn om het mooi te 
vinden, maar dan is het ook meer mode en reclame 
dan kunstgenot. 

Bij de beschouwing van het bouwwerk als massa 
verkrijgt men een indruk als van een goed achterdoek 
op het tooneel, een oogenblikkelijke illusie, maar voor 
een blijvend iets, voor een gebouw, dat practisch aan 
het doel moet beantwoorden, geeft het tegelijkertijd 
te veel en te weinig. 

De heer V . d. P. geeft ten slotte een revue van de 
verschillende gebouwen, door den heer Berlage in de 
laatste tien jaren ontworpen en we zien daaruit dat 
het gebouw aan het Muntplein zeker meer eigen 
opvatting geeft dan dat, hetwelk vóór tien jaren voor 
de firma Focke & Mcltzer gebouwd werd. Bij ver
gelijking met het gebouw van „de Algemeene" aan 
het Damrak, kan men echter niet zeggen dat de laatste 
kunstuiting hooger staat of aantrekkelijker is. 

DANIËL. 

V A R I A . 

E E N ONDERliRONDSCHE STRAAT TE LONDEN. 

Een van de drukste verkeerswegen tc Londen is 
Cheapside, een betrekkelijke nauwe straat, het ver
lengde van het welbekende „Strand". Het verkeer 
aldaar wordt steeds grooter en grooter. 't Is slechts 
20 jaar geleden, dat de straat verbreed werd, waarvoor 
men zich zeer groote financiëele offers moest getroosten. 
Thans heeft opnieuw een commissie van technici over
wogen, hoe Cheapside alsnog verbeterd kan worden; 
zij is tot de slotsom gekomen dat uit een financieel 
oogpunt 't onmogelijk is de straat wederom te ver
broeden, want dc daarin aanwezige perceelen zijn 
reeds tot ± 6 . 5 M . diepte teruggebracht. De eenige 
afdoende manier om Cheapside te verbeteren, acht 
men den aanleg van een straat daaronder; deze kan 
dan alleen dienen voor voetgangers en een electrische 
tram, in aansluiting met de reeds bestaande onder-
grondsche tram. 

De tegenwoordige weg zal dan geheel gedragen 
worden door een raamwerk van ijzeren en stalen 
balken op ijzeren kolommen. De voetpaden zullen 
voor een groot deel gevormd worden door een ijzeren 
raamwerk met prismatisch geslepen glazen, waardoor 
de benedenstraat gedeeltelijk verlicht zal worden en 
waaruit tevens de noodige gelegenheid aangebracht 
wordt voor een doelmatige ventilatie. Daar de ver
lichting door de genoemde glazen niet voldoende is, 
zal de onderstraat bovendien electrisch verlicht worden. 
De bovenstraat zal afwateren in de holle ijzeren ko
lommen en verder in een riool onder de benedenstraat. 
Bij dit plan hebben de winkels het voordeel dat zij 
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in de bcnedenstraat ccn tweede pui krijgen en zoo
doende meer étalagevlak. Komt dit plan tot stand, 
dan wordt aan een groote behoefte tegemoet gekomen. 

K E N S T A N D B E E L D . 

Pretoria krijgt een standbeeld voor President Kruger. 
Het monument, ontworpen door den heer A . van 
Wouw, is ongeveer 12 M . hoog en zal Oom Paul 
voorstellen in zijn gekleede jas en met een hoogen 
hoed op, dien hij alleen op Zondag en bij plechtige 
gelegenheden opzet, d. w. /.. de President zelf en 
niet zijn beeld, die er natuurlijk steeds mede „versierd" 
zal zijn. Het standbeeld dat in brons uitgevoerd wordt, 
zal geplaatst worden op een voetstuk en een kolom 
van graniet. Op eiken hoek van het voetstuk zal een 
figuur aangebracht worden, voorstellende een Trans-
vaalsch burger in verdedigende houding. 

U I T V I N D I N G V A N K E N E N I E U W E D R I J F K R A C H T . 

Uit Boston in Massachusetts, wordt aan de „Deutsche 
Strassen und Kleinbahn-Zeitung" mededeeling gedaan 
van proefnemingen, met eene door B. J - Benham 
uitgevonden drijfkracht, die in vakkringen zeer veel 
opzien verwekt hebben. Gedurende een drietal jaren 
werkte Benham in het kleine stadje Mystic in den 
staat Connecticut aan zijne uitvinding en sinds 7 
Maart 1.1. worden tc Boston voor een kring van 
technische autoriteiten voortdurend proeven genomen 
met de nieuwe drijfkracht. Voor de toepassing heeft 
Benham een motor met vier cylinders doen vervaar
digen en met behulp van eene zelfwerkende inrich
ting, de zoogenaamde „co-mingler", worden de ele
menten , waaruit de nieuwe drijfkracht zich vormt, 
gemengd; deze bestaan uit gecomprimeerd koolzuurgas 
en een ander bestanddeel, dat door den uitvinder tot 
heden geheim gehouden wordt Bij de exploitatie 
van spoorweg-, tramweg- en vrachtwagens, kan de 
Benhamsche motor, wier vier cylinders een zeer kleine 
ruimte innemen, met voordeel toegepast worden. De 
ontwikkeling der drijfkracht geschiedt zonder eenig 
gedruis; de in den „co-mingler" gemengde elementen 
worden na het gebruik door eene ventileerinrichting 
steeds naar het meng-apparaat gevoerd. De kosten 
zijn bijzonder gering en de Benhamsche motor, die in 
vergelijking met electrische gas-en petroleum-motoren 
zeer goedkoop moet zijn, slijt in het gebruik zeer 
weinig. Ook voor scheepvaart, baggermachines, liften, 
kranen, stampmachines enz. schijnt de toepassing van 
dezen motor en deze nieuwe kracht mogelijk en 
daartoe worden proeven genomen. 

T U N N E L D O O R D E N P I K E ' S P E A K . 

Tegenover de geweldige bouwkundige scheppingen 
van hunne Amerikaansche collega's, konden de Euro
peesche ingenieurs tot heden op de grootsche tunnel-
werken door den Mont-Cenis, Gotthard, Arlberg en 
het Simplon-project wijzen, waardoor de Europeesche 
techniek op het gebied der ingenieursbouwkunst nog 
steeds den voorrang had. Thans heeft zich in Amerika 
eene maatschappij gevormd: „de Pike's Peak Mining 
Railway-company" met een kapitaal van 25 millioen 
dollars, tot het maken van een tunnel door den Pike's 
Peak, welke de grootste Alpentunnels in lengte aan
zienlijk zal overtreffen. 

De met dubbel spoor geprojecteerde tunnel, waarvan 
de uitvoering nog dezen zomer zal worden onder 
handen genomen, begint bij Colorado-City en eindigt 
bij Cripple-Creek. De lengte van den hoofdtunnel 
bedraagt rond 3 6 K M . , terwijl de vertakkende zij
tunnels onder den Cow-Mountain en den Bull Hil l 

in totaal eene lengte verkrijgen van rond 41 K . M . , 
zoodat dc geheele tunnel eene tot nog toe niet be
reikte lengte van ongeveer 77 K . M . zal hebben. De 
hoofdtunnel alleen heeft reeds bijna het dubbele van 
de lengte van den Simplontunnel. Van Sunderland 
Creek bij Colorado-City uitgaande, loopt het tracé 
eerst in zuidwestelijke richting tot aan een dal aan 
de andere zijde van Independence en Victor. Bij In
dependence vertakt een zijtunnel, welke direct naar 
Cripple-Creek voert, waardoor de tegenwoordige 86.8 
K . M . lange spoorverbinding van Colorado-City naar 
de beroemde goudmijnvelden van Cripple Creek met 
rond 64 K M. verkort wordt De beide portalen van 
den hoofdtunnel hebben dezelfde hoogteligging, 2040 
M . boven de zee; de helling zal I ° / 0 D bedragen, 
genoeg om geheele draineering mogelijk te maken. 
De kosten van het plan zijn op 20 millioen dollars 
geraamd. Daar zich eenige zijtunnels naar rijke mijnen 
uitstrekken, verwacht men bij het boren langs de 
tunnels rijke ertslagcn te vinden. De voltooiing van 
deze, op het gebied van tunnelbouw eenig staande 
onderneming, die grootendeels door I'arijsche en I.on-
densche kapitalisten mogelijk gemaakt wordt, zal eerst 
in 1906 plaats hebben. 

BIJ D E P L A A T . 
I Iet plafond, op de bij dit nornmer behoorende 

plaat voorgesteld, bevindt zich in het huis Prinsen
gracht n° 30 tc 's-Gravenhage, en draagt het karakter 
van de werken uit het tijdperk van I.odewijk XIV'. 
Evenals alle vroegere pleisterwerken, werd ook dit 
plafond uit de hand gemodelleerd. 

De heer Ant. J. Sanders heeft het plafond opge
meten en in teekening gebracht. 

A N T I - S T O N E . 
Op de tentoonstelling te Leeuwarden trekt de expositie Tan de 

firma Vane & Co.. soda- en anti-stone fabrikanten te Amsterdam, 
de aandacht vun uilen , die voor hunne industrie gebruik maken 
van stoomketels. De Minister van Waterstaat, die de tentoonstel
ling met een bezoek vereerde, verwijlde geruimen tijd bij dit 
artikel en ontving verschillende inlielitingen van den beer J . I*. 
Kussink. den vertegenwoordiger der tinna Vane A Co. te Amster
dam, waarbij de .Minister den wei,seb te kennen gaf, dat de verdere 
resultaten de deugd der anti-etone zouden mogen bewijzen en de 
verzekering gaf, dut de uitkomsten zijne aandacht niet zouden 
ontgaan. De vertegenwoordiger bedankte deu Minister voor tie 
eer. aan de expositie der Hrina Vane & Co. bewezen en voor tb-
belofte om het oog te boliden op de uitkomsten, door tie toepas
sing van unti-stone verkregen. 

Do heor D. A. Knmpsebreur, technoloog en lid van boven
genoemde firma, vestigt de aandacht op de waarschuwing, door 
don heer J . N. Kooy, ingenieur vun het stoomwezen iu het 
5e distriet, aan tic gebruikers van stoomketels gericht, om zich 
voor het gebruik van het water uit slooten en vaarten iu acht te 
nemen en de ketels dikwyls te doen zuiveren. 

Volgens eene mededeeling vau den heer Kumpsrhrcur bezigen 
de heeren H. en J . Suyver, machine-fabrikanten te Amsterdam, 
gedurende de afgeloopen drio maanden, het water van het \Yester-
dok — bekend als zeer slecht en zout — voor bunnen ketel. 
terwijl zy tcgclyk tie anti-stone-reiuiging toepasten eu bij opening 
van tleu stoomketel weinig vuil eu nagenoeg geen ketelsteen aan
troffen, waarop zy zonder bikken direct verder stookten. 

Op tlezeu grond verdient het nemen vnn proeven met anti-stone 
aanbeveling. 

NOU EEN TE EK EN DES TIJDS. 
Iu de Prov, Cron. Courant wordt de stryil tusschen de aan

nemers en deu architect J . P. Ilazeu nis volgt voortgezet: 
/.. S. 

In uw geacht blad van den lijden dezer een uutwoord gelezen 
hebbende op onze unnonce vau tien 14den dezer, gevoelen wij ons 
verplicht meerdere grieven tegen den heer J . P. I lazeu, architect 
alhier, te moeten vermelden, daar genoemde architect hot in zijn 
ingezonden stuk laat voorkomen, alsof do aannemers hem zonder 
reden willen boycotten. Dit was volstrekt de bedoeling van de 
aannemers niet; maar naar onze gedachten had dc heer ilazeu 
daar vooreerst genoeg aau. Dit is evenwel gebleken niet zoo tc 
zyn, en daarom zijn wy verplicht om de heeren uitbesteders nog 
beter op dc hoogto te brengen. 
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Het is niet alleen, (lat wy altijd met te lage begroetingen 
hebben te kampen, maar al» er zoo nu en dan eeiu een werk aan 
een der aaitnomcrs wordt gegund, dan worden stjj mocsttyds aan 
banden gelegd voor bet uitboateden van verschillende onderdeelen 
van dat werk. Verder worden dc materialen, waarvoor eeu goede 
prjjs in bet bestek uitgetrokken staat, door deu beer Ilazeu in 
den regel zeil' geleverd, waardoor cr voor de aannemers niets 
anders overblijft dan arbeidsloon en levering der materialen, 
waaraan niets verdiend wordt. Unt zyn in hoofdzaak de punten 
wuarom de aannemers voor hetzelfde werk onder directie van den 
heer Hnzeu hooger aunnemingsprijs moeten hebben, als onder 
directie van een der andere heeren architecten. 

'tBoven uangebaalde is naar onze bescheiden meening niet de 
schuld der aannemers, maar wel degelijk van den architect, daar 
die aan de materialen niet behoeft te verdienen cn wel de aan
nemers, en daarom zijn wij verplicht hooger aannemingsprys to 
moeten hebben; iets wat van zelf door de heeren uitbesteders 
betaald moet worden. Mochten er nu nog heeren uitbesteders zyn, die 
den heer Hazeu toch als architect verkiezen, dan verzoeken wy 
beleefd, dat er door deze hoeren een geheel van den heer Ilazeu 
onafhankelijk persoon gesteld wordt uls opzichter en niet zooals 
er op het 'oogenblik bier in Groningen een werk door den beer 
Ilazeu wordt uitgevoerd, waar de opzichter van den heer Hazeu 
tevens uitvoerder ven het werk is. Als dit dun alles goed in zijn 
werk gaat. dan kunnen, naar onze meening, de heeren uitbesteders 
het arcbitcctenloon voor zich behouden; daar de meeste aannemers 
zich gaarne bereid gevoelen voor datgene, wnt de beer Hazeu in 
zijn ingezonden stuk uan de uitbesteders aanbiedt. U, mijnheer de 
de redacteur, dank zeggende voor de opname dezer regelen, hoog
achtend : 

Namens de vereeniging van timmer, en 
metselaarswerkbazen te Groningen: 

II. .1. MECGE, /resitlent. 
E. L INGBEEK, seciitaris. 

1.. S. 
Knar laster nu eenmaal een woord is, waaraan nteestitl muur 

al te zeer ecu gewillig oor geleend wordt, zoo gevoelt ondergc-
tcekeude zich verplicht, om iu verband met bet ingezonden stuk. 
dut namens do Vereeniging van Timmer- en .Metselaars-werk
bazen alhier in uw geacht blad van heden 21 .luli is opgenomen, 
slechts een kort antwoord te moeten geven. 

.Dat hij nimmer dc aannemers dis onder zijne architectuur ge
werkt hebben, benadeeld of gekortwiekt heelt in de levering der 
materialen, doch juist tegenovergesteld steeds gezorgd heeft, 

i alles zooveel mogeiijk in het bestek opgenomen werd (uitgenomen 
een enkele maal het verfwerk) opdat de inschrijvers aan bet einde 
hunner berekening de verdiensten iu procenten in den meest uit-
gebreiden zin konden uittrekken." 

Het lust hem verder niet om tegenover :nlk geschrijf als de 
inbond vuu dut ingezonden stuk kenmerkt, uitvoerig te antwoorden, 
daar het alleen voortgesproten moet zijn uit den koker van misschien 
enkele van de 80'r heeren aannemers, die onder mijn directie wel 
eens hebben gewerkt en waarschijnlijk voor ben in ongunstigen 
zin. I>at steller dezes momenteel het mikpunt is van die enkele 
ontevredenen (want de moesten die ondergetcekende totaal onbe
kend zijn, staan of worden gebracht onder don invloed? van de heeren 
woord- en uitvoerders) kon hy zich gemakkelijk voorstellen, vooral 
door het feit. dat hjj zelf uitvoerder is vun bet laatst aanbestede 
werk van de tinna W. Keizer & Co. 

Wat bet toezicht op dit werk betreft, is bet waar dat mijn al 
te werkzame opzichter (geen vriend zoo me gebleken is, vanh.lt. 
aannemers lijnde, omdat hij in hunne oogen te nauwgezet schijnt) 
.loor mij niet de uitvoering daarvan belast is, doch in de eerste 
plaats niet goedkeuring vun de bedoelde lirmu, die door het veel
vuldig bouwen ook reeds voor zichzelf eenigermate met de uit
voering vertrouwd geraakt is en dus ten allen tytle hen, die 
belang7" iu deze uitvoering mijnerzijds mochten stellen, wel in 
staat is om voldoende inlichting, betzij in gunstigen ol'ongunstigen 
zin te geven. 

Nog ecus: laster ol' verdachtmaking zyn 2 leelyke woorden cn 
deze beide zijn zeer nuïf neergelegd in het ingezonden stuk van 
heereu aannemers. 

De ondergeteekende sluit hiermede voor goed zyn geschryf. 
het verder aan ieder bevoegden en onpartgalgen beoordeclaar 
overlatende aau welke zjjde zich iu 't vervolg te scharen, aan 
die tier hecron aannemers ol aan die van den ondergeteekende. 

U nogmaals, mynheer de redacteur, voor uwe afgestane plaats
ruimte mijnen dank zeggende, toeken ik me met hooguehtiug 

l'w dw. dienaar, 
J . P . H A / E I - . 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR 
T E E K E X O N D E R W U S . 

Op Maandag 20 dezer werd de ltie algemeene vergadering dezer 
vereeuigiug to Wagcningon geopend met een rede van den voor
zitter, deu hoor Molkcnboer, die de aanwezigen het wolkom tooriep. 

Tot bestuursleden werdon herkozen de hoereu 11. W. Wierink, 
directeur der industrieschool te AmBtordam, en J . D. Huibers. 

De heer Wierink dood mededeelingen over levensverzekering 
en pensioenfonds, wnarhjj het resultaat hetwelk by zich had voor
gesteld, niet bereikt is en geklaagd werd over weinig belangstel
ling vat: deu kant der leden om het tot stand komen te helpen 

bevorderen. De voorzitter beveelt daarop deze zaak, welke verder 
in het maandblad zal worden besproken, ten zeerste bij de ledou aan. 

Alsnu kwam aan de orde punt 0 van de agenda: „Bespreken 
van do e.oncentratio der leerstof met betrekking tot hot toeken-
onderwys". Dit punt werd ingeleid door den heer J . W. Scven-
huysen, waarnemend hoofd der leerschool te Haarlem, /ijn con
clusie was tlat handenarbeid in engeren zin als grondslag moot 
dienen voor tcekenondcrwys, waarop een gedacbtenwisselingvolgde. 

Do voorzitter constateerde ton slotie, dat men het in principe 
toejuichte verbetering te brengen in het teekenonderwijs op de 
lagere school. 

Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Arnhem 
aangewezen. 

De vergadering was spoedig afgeloopen en te halftwee werd 
een boottocht naar Westerbouwing en den (lorsprong ondernomen; 
to ü uren vereenigde men zich aan een maaltijd iu het hotel „de 
Wageningsche Berg". 

B I M N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-ORAVENHAGE. De Minister van Marine brengt ter kennis van 

belanghebbenden, dat met I October 1890 twee plaatsen als 
aspirant-ingenieur tier marine, 0 | i een jaarwedde van ƒ 1200, 
worden opengesteld. 

Candidaton, die op 1 September a.s. bun 27e jaar nog niet zyn 
ingetreden en in bet bezit zijn van de diploma's van scheeps
bouwkundig en werktuigkundig ingenieur, worden opgeroepen 
om vóór ot op 1 September as. een verzoekschrift op gezegeld 
papier aan den Minister in te dienen. 

ROTTERDAM» Donderdag is in de Kerste Kntendreehtscho haven' 
ten overstaan van de namens de Portugeosehe regeering uitge-
noodigde commissie, bestaande uit de heeren K. L. d'Andrude, 
kapitein ter zee iu Portugeesehen dienst, G. .1, de Jongb, direc
teur der gemeentewerken on C. J . Struyk, hoofdinspecteur der 
bouwpolitie, een aanvang gemaakt met de beproeving van het 
voor rekening dier regiering door de heeren A. V. SmuldcrB te 
Slikkerveer geleverde ijzeren droogdok. 

Na goedbevinding zul het droogdok naar St. Paul de Luanda 
aan de westkust van Afrika gesleept worden. 

— Deze week is alhier in de Wijde Kerkstraat in tegen
woordigheid van de firmanten der firma A. J . I'obik & Zonen , 
de bouwmeesters eu architecten, de heeren II. Ilonijkiuis & Zoon, 
de toekomstige gebruikers, zoomede het werkvolk, in allen een
voud onthuld een geveltje in het ter plaatse opgetrokken pak-
buispand aangebracht, dat zoo getrouw mogelijk dien vaa het 
huifje teruggeeft waarin Krasmus met zyn moeder woonde. 

Opgetrokken geheel in den geest van den tijd waarin de groote 
burger leefde, ontbreken er de ouderwetscbe luifel, de kleine in 
looil gezette ruitjes, tot zelfs de klopper op de iu onder- en 
bovendeur verdeelde huisdeur n'iot aan. Ook zijn de luiken en 
luikjes, ijroen met wit geschilderd, van de in dien tyd o.imisbare 
grendels voorzien. 

Hoven den luifel in het midden van het geveltje prykt de 
beelteuis van Krasmus Koterdamensis. geschilderd naar een plaat 
op het gemeente-archief berustende, terwijl ter weerszijden daarvan 
de volgende opschriften zijn aangebracht: 

Aedibus bis ortus mundum decorav'it Krasmus 
Artibus ingeuuis. reügione, tide 

en 
Krasmus die het light eerst sagh in dit gebouw 
Itestraelt al swerelds rond met godsdienst, konst en trouw» 

Op den deurstijl hoven den hoofdingang, vermelden de jaar
tallen 1407 cn 1896 het geboortejaar van Krasmus en die vnn 
de oprichting van dit geveltje, t IT wijl daarboven in een nisje, 
een miniatuurbeeld, in vorm niet dat op de Groote markt geplaatst, 
overeenkomende, is aangebracht. 

Doordien de huisdeur van het geveltje tevens de toegang tot 
do magazijnen is, werd men, hoewel ongaarne genoodzaakt in 
sommige ramen spiegelruiten te plaatsen ter verkrijging van het 
noodige licht. Dit neemt, jammer genoeg, veel van het oud-
Hollandsche weg. X. A\ O. 

H A A R L E M . D C tcntoonstelling-Dr. P. J . II. Cuypers, door het 
Museum van Knust nijverheid hier-ter-stede aangekondigd, is ge
opend. De rotonde, de witte zaal en het trapportaal werden voor 
deze tentoonstelling beschikbaar gesteld eu men staat verbaasd 
over de veelzijdigheid van deu begaafden kunstenaar, die de ver
schillende technieken op het gebied der decoratieve kunst zoo 
meesterlijk weet te bo nee roe hen. De tentoonstelling bestaat uit 
schetsen, ontwerpen en teekeningen van details op ware grootte. 
A l deze toekeningeu hebben voor de practyk gediend en zyn dus 
voor de beoefenaar* der verschillende kunstam bach ton van groote 
beteekenis. Een uitgebreide verzameling plastische modellen van 
tigurale en orncmentale beeldhouwkunst en werkstukken op het 
gebied van den kunstsmid en den houtsnijder vullen deze ver
zameling aan. De directie van het Museum hoopt door het arran-
geeron van deze tentoonstelling, een dienst te hebben bewozen 
aan allen, die zich voor de verschillende kunstambachten interes
seereu. 

A I I N I I E M . In de op 17 dezer alhier gehouden vergadering der 
Vereeniging van Nederlandsche steenfabrikanten werden door het 
bestuur de uitkomsten medegedeeld van het onderzoek naar den 

voorraad gefabriceerde Waalsteenen en het aantal verkochte 
steenen op 10 Juli j l . l ' it deze mededeelingen is gebleken, dat 
het aantal steenen, dat tot dusverre is vervaardigd, weinig ver
schilt van het gefabriceerde getal in 1895 op denzelfden datum, 
terwyl de hoeveelheid verkochte steenen aanzienlijk grooter is. 

De verwachting is derhalve volkomen gewettigd, dut dc pryzeu 
niet zullen dalen. Up 14 Augustus a.s. zal weder een vergadering 
worden belegd, waarin, zoo noodig, een besluit zal worden ge
nomen omtrent den datum van het eindigen der campagne. 

WINTERSWIJK. Op uitnoodiging van het kerkbestuur der Xed.-
Herv. gemeente zyn ten vorigen jare door den architect Cuypers Jr. 
te Amsterdam, ontwerp en kosteubegrooting opgemaakt eener 
restauratie van het front der groote kerk alhier. Kater ontving 
onze stad het bezoek van den heer V. do Stuers, die de herstelling 
ten zeerste aanprees. Dat front is iu Gothischen stijl opgetrokken, 
maar heeft door moderne zoogenaamde herstellingen aanzienlijk 
geleden. De portiek evenwel vertoont zich nog geheel in den 
vorm nis kort na het jaar 1507. Allen heeft de ornementutio van 
de bardsteenen architraaf hoven do deur waarschijnlijk in den 
Hervormingstijd veel geleden; maar de nissen in de steenen deur
posten hebben nog ten deele hare baldakijns behouden, evenals 
ook de steenen hagedis en andere voorwerpen welke die posten 
versierden. De beelden vnn Maria en Jacobus, die eenmaal in die 
nissen hebben goprjjkt, zijn nntuurlyk sinds lang verwijderd. Onge
twijfeld is deze geheele ingang een meesterstukje van teekening 
geweest. 

De kosten der restauratie zijn geraamd op ruim f 3500. De 
Minister van Biunenlandsche Zaken beeft bericht gezonden, dat 
hy voor dit werk op de eerstvolgende bcgrooting een subsidie 
van /'2000 zal aanvragen. De burgerlijke gemeente wil , door 
kunstlievende ingezetenen ondersteund, het ontbrekende aanvullen. 

Zal de bekende groote muurschildering dan tevens de toege
zegde herstelling ondergaan? 

— Door de heeren Dr. P. J . II. Cuypers, Van der (leidt, A. 
Hermans, I.. Hezenmnns, Nic. Molenaar, J . I'. M. Sterck, J. A. 
van Straaten .Ir, \V. AVelsiug, J . J . Weve en .Jos. Cuypers, 
leden der kunstbroedersehap bet Bernulphus-gilde, zijn bij het 
bestuur voorstellen ingediend, te behandelen op de eerstvolgende 
algemeene vergadering. 

Deze voorstellen beoogen de voorbereiding van eenige wijziging 
iu de statuten, waardoor te beter aan het doel van liet gilde 
zou worden beantwoord en waardoor zyn streven in breeder 
kring zou worden benut, met name onder de katholieke kunst
handwerkers hier-te-lunde. 

— Aflevering 7 van De Natuur (uitgave van J . G. Itroese te 
Utrecht) bevat: 

Primus, door O. A. Corver. — Schetsen uit Zuid-Afriku, door 
Mimosa. De Vliegenvangers, door Dr. J . E. Kombouts. — De 
eleetrisehe verwarming van liet Vaudeville-theatre te Londen, 
door II. J. Mulder. — De bewegingen in den dampkring, door 
Dr. G. .1. Miehuëlis. - De nieuwe onderzoekingen omtrent dc \ 
kathode-stralen, door Dr. L. Bleekrode. — Prijsvragen. - Sterreu-
kundige opgaven en mededeelingen, door Ant. Pannekoek. — 
Correspondentie. 

P E K S O N A L I A . 
— By de exploitatie der Staatsspoorwegen op Java zijn benoemd 

tot opzichter 3c kl. de opz. le kl. O. Sehuurmans; tot onderopz. 
le kl. de onderopz 2e kl. J . J. II. Wijnands, B. É. S, Branders 
Brandis en F. Lentze; tot onderopz. 2e kl. de onderopz. 3e kl. 
Th. A . B. A . van der Put, C. Th. Docve en G. A . R. Beekveld. 

— Hij den Wuterstaat iu Ned.-lndië: toegevoegd aan den chef 
der le waters taats-af<L voor het doen van opnemingen in het 
belang van de verbetering der irrigatie in de residentie Krawang, 
de ingenieur 3e kl. J . J . A. van Drevelt, thans geplaatst by de 
opnemingen in de residentie Djokjakarta; aan den chef der werken 
eu opnemingen aan de rivier de Solo, de benoemde opz. Se kl, 

ADVERTENTIEN. 
Mzendijcke Documents classées des 

arts dans les PaysBas. 
Bet meest uitvoerige werk dat ooit 

verscheen up het gebied van Uolland-
selie kunst. 
7SBO p l a t e n i n 3 porte feu i l l e s . 

Door toevallige omstandigheden is | 
ondergeteekende in de gelegenheid een 
klein aantal Exemplaren, geheel nieuw i 
en nimmer in handen geweest zijnde 
aan te bicden voor slecbts /'300.— 
in plaats van den thans geldenden I 
prijs van frs. Ï O O O . — Indien ge-
wenscht kan de betaling in termijnen 
geschieden. , 

H . F I S E M i l l A T I I , ' 
Am site ritten», Httkin if 9. 

G. L. A. Kaltofon, Th. E. Clark, Th. M. E. Hcijcrdahl on A. Th. 
van der Zon Brouwer; aan den chef dor 8c waterstaats-afd. in het 
bel. dor verb, vnn do ben. Sorang-of Tangoelnnginrivicr en vun de 
bevloeiing en afwatering in het district Wedooug (res. Jupuru en 
Sctnnrungi, de ben. opz. 3e kl. J . G. Berkhemcr. 

— Bij beschikking van den Minister vun Waterstaat zijn de 
he eren II. H Poeder bach en J . C. van lie nden burg benoemd tot 
buitengewoon opzichter bij het voltooien van de beide toeleidings-
kanalen van de sluis te IJmuiden. 

— rot directeur der stoomtram-maatschappij 's-Hertogenbosch 
Housden-Waalwijk is benoemd de beer E. de Tbouars, thans 
chef van dienst by do stoomtram-maatschappij Breskens—Maldc-
g he ui. te Breskens. 

- Dc Koning van Wtirtemberg beeft den kunstschilder C . 
Bisschop benoemd tot komniundcur der Krietlrichsorde. naar aan
leiding van tie internationale kunsttentoonstelling to Stuttgart. 

— Bij tie Maatschappij tot exploitatie vun Staatsspoorwegen is 
benoemd tot atlj.-ingenieur le kl. by den dienst vun weg en werken 
M, L. Bleuland van Oort̂ t. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— G o m e c n t e - o p z i c h t e r. Jaarwedde f 400. Een gepens. 

sergeant der genie heeft do voorkeur. Adres lett. A, bockh. .f. 
van Bentiim en Zn., Gouda. 

— B e k w a u m t o e k e n a a r voor hot in kttart brengen van 
opmetingen eener rivier. Adres den ing. Stcjjn Parvó te Zwolle. 
(Zie advert, in no. 29.) 

— L e e r a a r in het v a k b a n d t ee k e ne n aau dc Avond
school voor handwerkslieden, Weteringschans 163 Amsterdam. 
Subiris f350 per cursus, van October tot half Maart. Akte Mi is 
vereischte. Adres vóór 2!» .luli bij den directeur, liefst persoonlek, 
tusschen 9 en 11 of 3 eu 5 uren, dugel. behalve Zaterdag e:i Zondag. 

— B o u w k u n d i g o p z i e h t o r - t e e k e u a a r . Salaris ƒ 60 
per maand. Adres No. 970 Spaarnebode te Haarlem. 

— J o n g b e k w a a m i n g e n i e u r of t e c h n i c u s voor 
Duitsche correspondentie en bet behandelen vnn centrale verwar-
ming.inrichtiugen en eleetrisehe installaties. Adres lett. E. S. C. 
Advert.-bur. C. W. Betcke, Rotterdam. 

— L e e r a a r in het baud- en rechtlijnig tcekenen, ut. o., 
te Brielle. Jaarwedde als leeraar aan tie II. B. S. r S00 eu als 
directeur-leeruur uan tie toeken-avondschool / 500. Adres tien Burg. 
vóór 5 Aug. 

— T e e k e n n a r op een scheepswerf cn machinefabriek,voor 
bet maken van netteekeningen. Adres met opgave van verlangd 
salaris en referentiën, lett. T D., Ad»-bur. A. de la Mar Az. 
Amsterdam. 

— Twee it dr ie g c d i p 1 w e r k t u i g k. i ngen ieu r s bjj 
don dienst vau Weg en Werken der Maatsch. tot ExpL van Stauts-
spoorw. Zy, die studio hebben gemankt >an electroteehniek, ge
nieten dc voorkeur. Adres bij tien chef dier aid., kamer No. 126, 
Centraalbureau 1'trecht. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gelieve van heeren geaócnnetracn 

tweemaal ftr jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opg»HomfMt 

De administratie betast zich met de toezending der eventueel intomende 
èneven.) 

— Een practisch ontwikkeld bouwkundige zoekt plaatsing nis 
opzichter, uitvoerder of iets dergelijks. Adres onder No. 9. (2) 

— Voor het maken van schetsen, bestektekeningen enz., biedt 
zich, tegen billijke vergoeding, iemand aan. Adres onder No. 109 
aau den boekb. Joh. G. Stemlet Cz , Amsterdam.! Zie adv. in dit 
nornmer.) (j\ 

B. H O L S B O E R . 
-A-viiliem. 

Leverancier van Z. M. den Koning. 
Fabriek en Maaatijn rein Inalrnu»enien voor 

"KTKXSVtlIS'È't I.Ê.IH f.llt.tliH. 
BEKROOM» voor WATBBPAaV, IKIEKHKKT- en andere IVSTKlÏIK.VTE.V 

met Zilver IHttH. 1SHI. 1861 (Internat. Tenl oonst.) 
HoogNte oud. i - . . h t i d i i i » IH7S». 

EQUERRES, M E E T K E TTIXGEX, BRIEF- en I ' A K K E T B A L A N S E N enz. enz. 
linken-. Hola.ie- en Inductle-«oe»tellen. leleg-raaf-Apparaten, ene. enz. 

Heipalen, Spieren, Steiger- en Sparhouten, 
worden tot « e e r eonenrreerende pr i j zen geleverd door 

„T3e R u s s i s c h e H o u t h a n d e l " , 
GEVESTIGD T E A B K H E H . - D i r e c t e u r H K O O T J * 

Opslagplaats: PAPENDRECR T, tegenover DORDRECHT. 

Agent voor NEDERLAND: HERM. KALIS te Sliedrecht. 
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M a c h i n a l e Jatousiën Fabriek AANBESTEDING 
voor H r i Z F . X en I H . O K M l ' , \ 
K A S T E X . Concurreerende prijzen, 
mimen voorraad. 

Maatscli^pijtotExploitatievaii 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
(Voor rekening van den Staal). 

Op D i n s d a g den 4n Angi i s tus 
IH!M». dei namiddags ten II ure (loèah 
tijd), aan liet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse l'ark tc Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 712. 
H e t m a k e n v a n een tweeden 

d o o r g a n g o n d e r d e n spoor
weg i n de B o e r m o n d s c b e 
s traat op het s t a t i o n 
v r . M i O . 
B e g r o o t i n g f M O O . — . 

De besteding geschiedt volgens § 411 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den l ï d e n j u l i 
1896 ter lezing aan liet Centraalbureau 
in het Moreelse l'ark en aan het bu
reau vnn den Heer Sectie-Ingenieur A. 
V A N LIEBERGEN te Venlo en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) te bekomen, tegen be
taling vnn f 1.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet 
Centraalhureau (Dienst van Weg en 
Werken) en door den Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den 28n Juli 1896, ten 1(1 41) uren 
voormiddag (West Eurnpeesche lijd). 

U T R E C H T , den Kelen Juli 1896. 

A A H B E S T E D M 6 . 
Het BESTUUR van het WATER

SCHAP IIOEDEKENSKERKE, zal op 
W o e n s d a g den 29 J u l i IV.Xi, 
des namiddags te 'i uren, in het Ge
meentehuis te Hoedekenskerke, trachten 
aan te besteden, bij enkele inschrijving: 

a . H e t l everen en lossen v a n 
DSOO « c l i e e p s t o n a f v a l 
v a n D o o r n i k s r h e n , l.es-
sineseheii o f It a /. a I t-
s teen: 

b. H e t l everen en lossen v a n 
AU acheepaton P u i n o f 
B r i k k e n : i n twee per
ceelen. 

De insehrijvingsbiljetten te bezorgen 
in bovengenoemd lokaal, in een daartoe 
gestelde bus, één uur vóór het uur der 
aanbesteding. 

Nadere inlichting geeft de Opzichter 
J . KOLIJN te Hoedekenskerke. 

HOEJJKKKNSKERKE, 13 Juli 1896. 
Het Bestuur voornoemd; 

M . D E REGT, Dijkgraaf. 
3. RISSEEUW, w. Ontv.-Orifflier. 

Op D o n d e r d a g den «den A a -
gnwtns e. k. zullen ondergeteekenden , 
namens hunnen Principaal, in het 
Café Welgelegen te Bloesnentlaal, 
publiek aanbes teden . 

H e t bonwen v a n een V i l l a 
niet s t a l , koetshuis e n 
w o n i n g i n bet P a r k a l 
d a a r . 

De teekeningen en het bestek liggen 
ter inzage in genoemd Café, en zijn 
te verkrijgen bij de ondergeteekenden 
tegen betaling van / 3.— per exem
plaar. 

ROOG en V A N DEN BAN. 
Architecten H A A R L E M . 

AANBESTEDING 
Op H a a n d a g 3 A ugustus 1H96, 

des voormiddags te elf ure, zal dooi
den Architect J . WOLBERS, namens 
zijn principaal, in liet Koffiehuis van 
den lieer M O N T A G N E , worden AAN
BESTEED: 

H e t bonwen v a n een I I E E -
15i:\lll IS op een t e r r e i n 
ge legen a a n den D r e e f te 
H a a r l e m . 

Bestek en teekeningen te verkrijgen 
van af Binnetetg SS Juli tegen 
betaling van f'i.an bij de Boek- en 
Handelsdrukkerij van den Heer K L E I J -
NENBERG, Zijlstraat 59 te Haarlem. 

1 r.uijï 
de OLIFANTBUS, 

beste en goedkoopste 1 

IN1IA IKBIS 
voor 

Huishoudelijk g e b r u i k . 
Bekroond: 

A X T w i: K I" i: X ' 9 4 . 
. v t i s r r . i t i » \ M ' 9 3 . 

BUSSEN zonder bovenstaand Fa
brieksmerk zijn n a m a a k . 

Firma BAKKER en WAAL, 
Krommenie ft Mmnlerelatn. 

Met het maken van S e b e t s e n , 
Itestekteekeu ingeu enz. voor een 
B O U W O N D E R N E M I N G of voor 
een ARCHITECT, AANNEMER enz. 
wensent iemand, van wien de bette 
information kunnen verstrekt worden, 
siich tegen b i l l i j k e vergoeding; 
belast te / . ieu. Het werk l i e f s t 
aan huis. 

Brieven onder No. 109, aan de boekh. 
JOH. G.STEMLERCz., A m s t e r d a m . 

T E K O O P 
mede opgrondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 15,000 c A . B O r W -
4» B O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend K I ' I T E X -
V E B B L I . I F . Het B U I T E N V E R -
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
III T B , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
HOa te 's-Gravenhage. 

Maatschappij 

tegen DJ dUUschade 

D e l l l j U U l l L l i i ' L ' L M van 1845. 

'e-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provisiën. 

J. D. HOEK, 's Gravenhage. 
S P E C I A L I T E I T I N 

gesmeed ijzeren IIKKKEX, en fijne 
W M K I - ' . I M I i:niii-'.v m t w n i i \ S T I : \ . 
K I . I isi>|-.i i t i : \ enz. 

Vraag attesten van de vuur- en valproof 
op den 5 Sept. 189ó alhier gehouden. 

BECKER & BUDDINGH. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

VAN 

W A T E B P A S - I I O K K M E E T -
• N ANDERE 

INSTBI MEXTEST, 
voor I N G E N I E U R S , A R C H I T E C T E D ! , 

L A N D M E T E R S , T E E K E N A A R S , ens. 

tieëiiiallleerde 
P e i l s chalen. 

WEEQWERKTUIGEN. 
Tor drukkerjj der Naamloozo Vennootschap „Het Vaderland". 
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K U N S T N I J V E R H E I D . 

In verschillende dagbladen las men dezer dagen: 
„ D e tentoonstelling—Dr. 1'. J. H . Cuypers, door 
het Museum van kunstnijverheid te Haarlem aan
gekondigd is geopend. De rotonde, de witte zaal 
en het trapportaal werden voor deze tentoonstel
ling beschikbaar gesteld en men sta.tt verbaasd over 
de veelzijdigheid van den begaafden kunstenaar, die 
de verschillende technieken op het gebied der de
coratieve kunst zoo meesterlijk weet te beheerschen. 
De tentoonstelling bestaat uit schetsen, ontwerpen 
en teekeningen van details op ware grootte. A l deze 
teekeningen hebben voor de practijk gediend en zijn 
dus voor de beoefenaars der verschillende kunstam
bachten van groote beteekenis. Een uitgebreide ver
zameling plastische modellen van figurale en orne-
mentale beeldhouwkunst, en van werkstukken op het 
gebied van den kunstsmid cn houtsnijder vullen deze 
verzameling aan. De directie van het Museum hoopt 
door het arrangeeren van deze tentoonstelling een 
dienst te hebben bewezen aan allen, die zich voor 
de verschillende kunstambachten interesseeren." 

Daar wij ons onder de laatstgenoemde menschen-
soort meenen te mogen rangschikken, zijn wij opge
gaan naar de Spaarnestad. Alvorens ons naar het 
Paviljoen te begeven, wandelden wij eerst de stad 
eens rond en zagen dat de bouwkunst daar niet 
minder bloeit dan de tulpen in het voorjaar. Vele 
gevels zijn daar in den laatsten tijd verrezen, die als 
verblijdende openbaringen van een streven naar wat 
nieuws mogen gelden. Onder het meest geslaagde 
noemen wij een spiegel fabriek in de Smedestraat, 
een „ B o d e g a " in de Barteljorisstraat en een woonhuis 
in dc Ilazepaterslaan. 

Ook zagen wij, dat het Rijk de Vleeschhal cn den 
westelijken gevel der St.-Bavo aan het restaureeren 
is. 't Wordt alles heel mooi, nieuw en frisch, net als 

of het verleden jaar gebouwd was. Maar de poëzie is 
met de echtheid tegelijk verdwenen. 

Toen wij de rampe, die naar de bel-étage van 
Lodewijk Napoleon's paleis leidt, wilden opgaan, 
zagen wij daar opgesteld tie klok, afkomstig van den 
pas gesloopten beschuittoren te Wormer. / i j is niet 
een der fraaiste werken van Henricus Meurs, die in 
het begin der 17c eeuw hier-te-lande als klokgieter 
werkzaam was. De orneinentale bovenrand is slordig 
afgewerkt. Maar toch, het jaartal 1620 behoefde niet 
op de klok tc staan, om haar aanstonds als een werk 
uit het begin der 17e eeuw te doen kennen. De stijl 
der ornementen, het karakter der majuskels zou geen 
twijfel overlaten. 

Doch nu naar boven. Zij „die zich voor de ver
schillende kunstambachten interesseeren" schenen een 
anderen dag dan wij voor het bezoeken der tentoon
stelling te hebben uitgezocht, want de deur was op 
slot en, toen zij geopend was, bleek er nog geen 
enkel belangstellend bezoeker aanwezig. Ook daarna 
werd onze rust niet gestoord. 

Door een paar zalen met zeer fraaie gips-afgietsels, 
die tot het Museum van kunstnijverheid behooren, 
bereikten wij de rotonde. Wij stonden verbaasd. De 
wanden van deze ruime zaal waren, tot boven aan 
toe, behangen met teekeningen en zoo was het ook 
in de witte zaal en op het trapportaal. Welk een over
vloed ! Inderdaad, men moet bewondering hebben 
voor een werkkracht, als die van den heer Cuypers. 
Want blijkbaar is wat men hier ziet, nog slechts een 
betrekkelijk klein deel van het oeuvre van den architect. 

In hoofdzaak is het kerkelijk werk, dat tentoonge
steld werd; of men hier met opzet of toeval te doen 
doen heeft, kan in het midden gelaten worden, maar 
zooveel is zeker, dat de heer Cuypers, die als reli
gieus bouwmeester voor het eerst naam maakte, mis
schien ook als zoodanig beoordeeld moet worden, om 
hem op zijn juiste waarde te schatten. 
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Eigenaardig is het, dat men hier niets anders ziet 
dan ü o t h i e k , Gothiek en nog eens Gothiek. De ten
toonstelling zal dan ook een tegenvaller wezen voor 
hen, die in den heer Cuypers gaarne den vader van 
een nieuwen bouwstijl zouden begroeten. A l die altaren, 
predikstoelen, communiebanken, ciboriën, kerkglazen, 
bidbanken, processievaandels, antipendiën en andere 
kerkelijke benoodigdheden getuigen in het minst niet 
van een streven naar wat nieuws. Zij zijn ontworpen 
in de vormen van de 13e, 14e of 15e eeuw, blijk
baar al naar de bestellers dit wenschten. Van de 19e 
eeuw zit er niets in, of het moesten de schreeuwende 
kleuren zijn, die zeker in de wezenlijke middeleeuwen 
niet zulk een groote rol hebben gespeeld. 

VioIlet-le-Duc is uit alles te proeven. Maar als men 
deze tentoonstelling als maatstaf nemen mag, dan be
schikt de heer Cuypers niet over zooveel smaakvol 
teekenaarstalent, als indertijd het oeuvre dessinè van 
den Eranschman zoo aantrekkelijk maakte, ook voor 
hen, die overigens voor de middeleeuwen niet bijzonder 
veel voelden En daardoor komt het, dat deze tentoon 
stelling zich niet verheft boven het kerkfabriek-peil. 
De stempels op veel van de teekeningen geplaatst, 
bewijzen dat zij inderdaad voor de Koermondsche 
fabriek vervaardigd werden. 

Zooals wij reeds zeiden, deze tentoonstelling zal 
een teleurstelling zijn voor velen der hedendaagsche 
jongeren, die zich den heer Cuypers anders hadden 
voorgesteld. Maar die jongeren mogen niet vergeten 
dat de bouwmeester, wiens teekeningen zij hier zien, 
van zijne middeleeuwsche sympathieën nooit een ge
heim heeft gemaakt. Geloof en kunst stonden bij hem 
altijd in het innigst verband en daardoor heeft hij zich, 
van den aanvang af, onderscheiden van zijn leer
meester Viol!et-le-Duc, die de middeleeuwen meer 
van een vrijdenkers-standpunt beschouwde en die, 
vooral in den lateren tijd van zijn leven, zich als 
het ware boven de historische stijlen verhief om daar
aan slechts enkele beginselen te ontleenen, die, toe
gepast , tot een nieuwen stijl zouden kunnen leiden. 
De omstandigheden hebben Viollet-le-Duc echter die 
toepassing belet. 

Viollet-le-Uuc, wie zou het willen ontkennen, is met 
navolgingskunst begonnen, doch langzamerhand ging 
hij het onbevredigende daarvan inzien en predikte hij 
met overtuiging de nieuwe kunst, op het rationalisme 
gebaseerd. Hij meende den dageraad van deze nieuwe 
periode reeds aan de kimmen te zien gloren. 

En nu is, wat wij hier in het Paviljoen te Haarlem 
zien, voor het allergrootste gedeelte navolgingskunst, 
werk van een man, die met ijver de kunsttaal der ver
schillende middeleeuwsche tijdperken heeft bestudeerd 
en die, de taalregels zoo nauwkeurig mogelijk volgend, 
aan den arbeid toog om allerlei voor ige-eeuwsche 
menschen te maken. Van katholieke zijde vooral wordt 
die arbeid geprezen, omdat men daar aan de navolging 
der middeleeuwen groote waarde pleegt te hechten. 
Maar het is aan gegronden twijfel onderhevig of het 
nageslacht zich bij deze waardeering zal aansluiten. 
Reeds wordt overal de eisch gehoord: geen kunst 
zonder oorspronkelijkheid. 

Maar er is ook een andere Cuypers, die van het 
Rijksmuseum en het Centraal-station. En nu is het 
jammer dat de tentoonstelling zoo weinig teekeningen, 
op deze gebouwen betrekking hebbende, bevat. Wij 
voor ons zouden het meerendeel der geëxposeerde ker
kelijke kunst gaarne gemist hebben, indien er wat 
meer teekeningen van deze beide wereldlijke bouw
werken voor in de plaats hadden kunnen komen. Want 
wij zijn overtuigd dat, indien het nageslacht den heer 

Cuypers waardeeren zal, die waardeering haar grond 
zal vinden in de detailleering dezer beide gebouwen. 

De aandachtige beschouwer zal hebben bespeurd, 
hoe de heer Cuypers in zijn nu bijna veertigjarig 
kunstenaarsleven zichzelf steeds gelijk bleef. In de 
wijze van voorstelling mogen in den loop dier jaren 
enkele wijzigingen zijn waar te nemen, de opvatting 
blijft dezelfde. Alleen bij enkele ontwerpen en teeke
ningen van den allerlaatsten tijd, die onder medewer
king van Joseph Cuypers ontstaan schijnen te zijn, 
heeft zich die opvatting eenigszins gewijzigd. Mag men 
daaruit de voorspelling afleiden, dat de zoon den 
vader vooral als novateur wil volgen en zich, minder 
dan deze, om de eischen der historisch-middeleeuwsche 
stijlen zal bekommeren? De toekomst zal het leeren. 
Wij zouden het van den zoon zeer verstandig vinden, 
indien hij nieuwere paden ging opzoeken dan die zijn 
vader, nu haast een halve eeuw geleden, ging be
wandelen. Het is maar jammer dat de geestelijkheid, 
door haar vasthouden aan de Romantiek, die nu toch 
eindelijk wel afgedaan heeft, het inslaan van andere 
wegen zeer moeilijk maakt. Want wie zich niet 
trouw aan de middeleeuwsche traditie houdt, loopt 
gevaar zijn geestelijke clientèle aanmerkelijk te zien 
inkrimpen. 

Toch begrijpen wij niet dat de katholieke kerk, 
die, onveranderlijk als zij was wat het geestelijke 
betrof, toch in de negentien eeuwen van haar bestaan 
zich van alle kunststijlen bediend heeft, hier-te-lande 
moderne kunstuitingen zoo tegenwerkt. Wij kunnen 
daarin niets anders zien dan een zuiver locaal ver
schijnsel , dat misschien, voor men dat verwacht, 
verdwenen zal zijn. 

Wij weten niet, of Dr. Cuypers ooit den band, 
die hem is aangelegd, heeft voelen knellen; misschien 
was zijn liefde voor de middeleeuwen wel zoo groot, 
dat hij telkens en telkens weer met genoegen aan 
den arbeid ging, als hem 12e-, 13e-, 14e- of 15e-
eeuwsche ontwerpen gevraagd werden. Wij denken 
hier aan Byron"s Prisoner of Chillon, die zoo lang 
gevangen zat, en die uitriep: 

My vety chains and f grew friends, 
So much a long communion tends 
To make us what we ate. 

Mocht, wat haast niet is aan te nemen, de heer 
Cuypers nog ooit uit zijn middeleeuwsche omgeving 
verwijderd worden, dan zou hem dit zeker smarten. 
Waarschijnlijk zou hij dan zeggen: 

And thus, when they appeard at last 
And all my bonds aside were cast, 
Jhese heavy walls to me had grown 
A hermitage — and all my ozunl 

Menig jongere, die deze tentoonstelling bezoekt en 
die vervuld is van nieuwe idealen, zal den man be
klagen , die zooveel jaren gedwongen is geweest om, 
op straffe van zijn reputatie te verliezen, steeds in 
hetzelfde kringetje rond te draaien, steeds in hetzelfde 
middeleeuwsche vertrek te blijven. Doch wie zoo denkt, 
vergeet dat men aan alles went, ook aan ketenen. 

Zooals wij reeds zeiden, is er slechts betrekkelijk 
weinig werk van den heer Cuypers, die, in groote wereld
lijke bouwwerken, naar wat nieuws trachtte. Daarom 
geeft de tentoonstelling ons voornamelijk den indruk 
van te bestaan uit voortbrengselen, gesproten uit het 
brein van iemand, die minstens drie eeuwen te laat 
ter wereld is gekomen en die met noeste vlijt getracht 
heeft aan reeds lang begraven kunstidealen een schijn 
van nieuw leven in te blazen. Een geheel andere indruk 
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zou verkregen zijn, indien de details van het Rijks
museum en het Centraal-station te Amsterdam waren 
bijeengebracht. 

Misschien ligt het in de bedoeling ons later dit eens 
te laten zien. In dat geval zullen de bezoekers den 
heer Cuypers van een andere, en in ons oog veel 
betere zijde leeren kennen. 

R O U A A N . 
De goedkoopste wijze om Rouaan, de hoofdstad 

van N o r m a n d i ë , te bereiken, is over zee; deze reis 
is daarenboven ook heel wat aardiger dan die in een 
spoorwegwagen. Men komt eerst aan Havre, een 
moderne stad, die al de gemakken, welke het heden
daagsche leven kan bieden, oplevert; niemand zal 
zich zijn oponthoud daar beklagen, doch de liefhebber 
van het pittoreske voelt er zich niet bevredigd. 

Maar als men de Seine, die tot Rouaan eigenlijk 
een zeearm mag heeten, opvaart, komt de schilder
achtigheid reeds. De oevers zijn zoo fraai, als men 
slechts wenschen kan. Het weligst groen wisselt af 
met aardige stadjes en dorpjes; achtereenvolgens komt 
men Ea Bouillc, Dieppedalle, Croisset, Quevily voor
bij ; tie laatste plaats trekt door haar groote werven 
de aandacht. Boven op de heuvelen liggen verscheidene 
kasteden in het groen verscholen; een oude toren is 
die van Canteleu, vanwaar men het schoonste gezicht 
op Rouaan geniet. 

De stad verschijnt op den rechteroever en is half 
in de uchtendnevelen verscholen. Geestig speelt het 
zonlicht op de roode daken, op de torens, die overal 
uit de huizenrij omhoog rijzen; boven alles uitsteekt 
de ijzeren spits der kathedraal, hoog maar leelijk. 
Aan de kaden ziet men schepen, die hunne lading 
lossen in reusachtige lage loodsen. En nu komt ook 
een brug, waarbij de stoomboot aanlegt. 

De aankomende reiziger voelt zich min of meer 
teleurgesteld, wanneer het eerste gebouw, dat zijn 
oog treft, de schouwburg is, die in zijn hoofdvormen 
aan het Parijsche Chatelet herinnert en wiens details 
als twee druppelen water op die van Garnier's Opera 
gelijken. Met weinig moeite kan men zich op dit 
punt der stad dan ook verbeelden, te Parijs te zijn. 
De menschen zitten voor de c a f é s , de rijtuigen draven 
af en aan, de courantenventers schreeuwen. Is dit nu 
Rouaan? 

Maar als men zich in het hotel wat verkwikt heeft 
en gaat wandelen, bemerkt men al ras het verschil. 
Natuurlijk gaat men eerst naar Nötre -Dame . De Rue 
du Grand-Pont, die daarheen den kortsten weg vormt, 
is op weinig aangename wijze gemoderniseerd. Daarom 
is het beter den Quai de Paris te kiezen en dien te 
volgen tot den Pont de 1'ierre. Dan gaat men linksaf 
en komt op een plein, dat Ea Haute Vieille Tour 
heet, ofschoon er niets van een toren te zien is. Hier 
vindt men nog oude huizen, met schilderachtige ver
waarloosde leien daken. De marktvrouwen zitten er 
onder groote parapluien hare groenten te verkoopen. 
Een zeer eigenaardig bouwwerk trekt er de aandacht; 
het is een soort van paviljoen, uit twee verdiepingen 
bestaande. Tot de bovenste verdieping geven breede 
trappen toegang. Het geheel is een schepping der 
l6e-eeuwsche Renaissance; zijn bestemming had eenige 
overeenstemming met de oud-vaderlandsche kaak. 
Eenmaal per jaar toch had het kapittel der kathedraal 
het recht, een misdadiger die ter dood veroordeeld 
was, in vrijheid te doen stellen, mits de veroordeelde 
openlijk boete deed en eenige godsdienstige plechtig
heden vervulde. Natuurlijk waren de meeste misda
digers hier wel toe bereid; maar de geschiedenis 

weet toch ook te verhalen van sommigen, die liever 
het schavot beklommen, dan de gestelde voorwaarden 
te vervullen. Het gebouwtje heeft eenvoudige, doch 
sierlijke vormen. Van de bovenste verdieping wordt 
een fraai gezicht op de kathedraal en de kerk van 
St. Ouen genoten. 

Na gaat men de Rue de l'Epicerie in, en ziet dan 
het zijportaal van de kathedraal, dat aan de zuidzijde 
gelegen is en als portall de la calcndc bekend staat. 
De straat is zeer schilderachtig en bevat nog ver
scheidene houten gevels, die wel niet tot dc middel
eeuwen, maar toch tot voor 1600 opklimmen. Zeer 
eigenaardig is het gezicht uit deze straat op den zui
delijken transeptgevel der kathedraal, die een der 
rijkste werken van den Elamboyant-stijl genoemd mag 
worden. In den omtrek ontbreekt het niet aan nauwe 
straatjes, waar nog menig oud bouwfragmjnt te 
vinden is. 

Ook de omgeving van dc kathedraal zelve is hier 
zeer pittoriek. Men vindt daar de oude kapittelge
bouwen om binnenpleintjes gegroepeerd; vooral de 
Cour de la Maitrise heeft, vrij ongeschonden, haar 
middeneeuwsch aanzien behouden. Voor wij echter de 
hoofdkerk bezoeken, gaan wij eerst eens „la grosse 
Horloge" zien. Hier zijn wij weer midden in het 
stadsgewoel, waar de poort met een groote wijzerplaat 
daarboven (vandaar de naam) een zonderling effect 
maakt. De ornementatie van de wijzerplaat is zeer 
rijk, in den stijl van het begin der 16e eeuw; de 
bekroning, veel eenvoudiger, schijnt niet bij het oor
spronkelijke ontwerp behoord te hebben. Natuurlijk 
zijn ook een Rococo-aanbouwsel, en een Gothische 
toren daarachter niet als onderdeden van het geheel 
bedoeld. Met de poort vormen zij echter een zoo 
schilderachtig geheel als slechts gewenscht kan worden. 

Een heel eind verder bereiken wij de kerk van 
St. Maclou , die misschien de fraaiste van geheel 
Rouaan is. Wat den bezoeker vooral treft, is dat men 
bezig is niet alleen om deze kerk te restaureeren, 
maar ook haar omgeving in den middeleeuwschen 
toestand terug te brengen. Als alles klaar is, zal men 
zich werkelijk kunnen verbeelden, in den tijd van 
Lodewijk XI te leven, ten minste zoolang zich geen 
mensch vertoont, want dan is de aardigheid er na
tuurlijk af. 

De kerk is geheel in den rijksten Flamboyant-stijl 
gebouwil; het koor heeft een omgang en kapellen, 
boven het kruis verheft zich een toren met een zeer 
elegante spits. Door dezen toren herinnert het gebouw 
aan Engelsche werken; torens op het kruis zijn in 
geheel Normandië te vinden en het schijnt dat ze, 
sinds Willem den Veroveraar, ook aan gene zijde 
van het Kanaal in zwang kwamen. De eigenaardig
heid van de kerk is haar westelijke gevel, die uit 
drie portalen bestaat, welke echter niet in één lijn 
liggen, doch een soort van trapeziumvormige voorhal 
begrenzen, ongeveer op de wijze van de Frauenkirche 
te Neurenberg. 

Doch nu naar de Kathedraal. Evenals zoovele andere 
gebouwen der middeleeuwen bestaat ook deze kerk 
uit overblijfselen van allerlei stijlperioden. Wel is, in 
hoofdzaak de 13e eeuw hier aan het woord, doch 
ook Romaansche gedeelten worden gevonden. De 
westelijke traveeën van den middenbeuk hebben nog 
volkomen het karakter der 12e eeuw; ook het koor 
toont in zijn halfcirkelvormigen omgang met drie 
eveneens halfcirkelvormige kapellen den stijl van 
dien tijd. De vroeg-Gothiek, nog met allerlei Ro
maansche herinneringen gemengd, is in het transept, 
dat uit drie beuken bestaat, te vinden. De z w a r e 



toren op het kruis werd tegelijkertijd niet het tran
sept gemaakt. Men heeft, in onze eeuw, de onge
lukkige gedachte gehad, dezen toren door een spits 
van gietijzer van een enorme hoogte te bekronen. 
Wie zich den Haagschen St.-Jacobstoren herinnert, kan 
eenigszins begrijpen, hoe fraai de ijzer-Gothiek te 
Rouaan moet voldoen. 

De middenbeuk is, westelijk van het kruis, op 
zeer eigenaardige wijze gevormd, daar de zijbeuken 
daarvan door twee hoog bogen worden afgescheiden. 
Het schijnt, dat oorspronkelijk de bedoeling heeft 
bestaan , boven de zijbeuken galerijen te maken, doch 
dat die later achterwege zijn gebleven. 

Ofschoon de noordelijke toren van den westgevel 
nog Romaansch is, althans wat zijn benedendeel be
treft, zoo behoort toch het overige der facade tot 
den rijksten Flamboyantstijl. Door den bekenden kar
dinaal d'Amboise werd de gevel in zijn tegenwoor-
digen toestand gebracht. 

Heeft deze kerkvorst hier aan de Gothiek in de 
16e eeuw nog eens voor het laatst de gelegenheid 
gegeven, om te toonen wat zij vermocht, in het 
prachtige grafteeken, dat hij reeds bij zijn leven voor 
zich ui zijn broeder in de Rouaansche hoofdkerk-
deed maken, speelt de Renaissance een belangrijke 
rol; Roland le Roux begon het in 1313. Het monu
ment bestaat uit een tombe, waarop de knielende 
figuren der beide kardinalen geplaatst zijn. De tombe 
staat tegen den wand en wordt door een overhuiving be
kroond. Hoewel dus de compositie van het geheel 
aan Gothische voorbeelden herinnert, zijn toch de 
details in hoofdzaak aan de Renaissance ontleend. 
Evenals bij vele grafteekenen uit de middeleeuwen 
zijn ook hier een groot aantal kleine beelden onder 
troonhemels ter versiering aangebracht. Vooral die van 
de zeven hoofddeugden, tegen de tombe geplaatst, 
munten door edele opvatting uit. 

Misschien nog fraaier dan dit gedenkteeken is dat 
voor I'ieire de Brézé. Dit monument is eveneens tegen 
een wand geplaatst; het is het werk van Jean Cousin. 
De tombe, waarop het zeer naturalistisch opgevat lijk 
van den overledene ligt, wordt door telkens twee 
zuilen , die fraai gebeitelde karyatiden dragen, geflan
keerd. Tusschen de karyatiden ziet men, in een nis, 
den overledene te paard, in hoog relief behandeld. 

Deze twee kunstwerken, ofschoon in stijl veel met 
dien van de kerk zelve verschillend, maken het interieur 
zeer interessant. Voor hem, die Gothiek studeert, 
zijn ook de dekplaten der pijlerkapiteelen om hun 
eigenaardigen vorm belangwekkend. 

Onder de merkwaardigste gebouwen van Rouaan 
wordt de kerk St. Ouen gerekend, die geheel en al 
een werk der 14e eeuw is. Zij heeft drie beuken, 
kruisbeuk , en een polygoon koor met omgang. Het 
geheele koor is door kapellen omgeven. De drie koor-
traveeën zijn aanzienlijk breeder, dan die van het schip, 
welke niet minder dan tien in aantal, aan de kerk 
een buitengewone lengte geven. Op het kruis staat 
een rijke toren, die geen spits heeft; de beide westelijke 
torens zijn, zonderling genoeg, overhoeks geplaatst. 
Het interieur der kerk maakt een eenigszins nuchteren 
indruk; dit is zeker daaraan toe te schrijven, dat, 
tijdens de revolutie , alle grafteekenen en andere monu
menten werden weggenomen. Het werk der, overigens 
zeer conscientieuse restauratoren vermag daarvoor geen 
vergoeding te geven. 

W E E R E E N T E E K E N D E S TIJDS. 
Wij hadden over de Groningsche questie, die door 

de couranten publiek domein is geworden, reeds het 

een en ander ten papiere gebracht, toen de nadere 
in het openbaar door den heer Hazeu en de hem 
bestrijdende aannemers gewisselde stukken ons nood
zaakten die beschouwingen hier en daar te wijzigen. 

De Groningsche zaak is een teeken des tijds, zoo
wel als de Arnhemsche geschiedenis, waarmede wij 
ons onlangs bezighielden. Toen verleden jaar de 
Aannemersbond werd opgericht, schreven wij (blz. 
283) „ D e voorstanders van een aannemersbond maken 
zich nog al illusion van den invloed, die daardoor ten 
goede op onbillijke directies zal kunnen worden uit
geoefend. Waarschijnlijk stelt men dit zich zóó voor, 
dat die onbillijke directies hun werken zullen zien 
geboycot". 

Nu weten wij niet, of de Groningsche aannemers 
bondsleden zijn; voor het oogenblik is dit ook van 
geen gewicht. Hoofdzaak is dat het „boycot-sy&eaa", 
waarvan wij verleden jaar vermoedden dat het in 
zwang zou komen, nu voor het eerst wordt toegepast. 

Door vereeniging is thans veel te bereiken. Maar 
niet alles wat op deze wijze verkregen wordt, is goed. 
Het is mogelijk dat de Groningsche architect, tegen 
wien men zich vereenigd heeft, zulke zware zonden 
op zijn geweten heeft, dat hij alleen door een boycot 
tot beterschap gedwongen zou kunnen worden. 

Het loont de moeite om na te gaan, welke grieven 
er wederzijds bestaan. Uit de eerste advertentie der 
aannemers scheen opgemaakt te mogen worden, dat 
de aannemers vooral bezwaar hebben tegen de te 
lage begrootingen van den heer Hazeu. Maar wij 
moeten erkennen, dat het ons duister blijft welk ver
band er te zoeken is tusschen de „te lage begrootingen" 
van den architect en de „moeite en kosten" van de 
verbonden aannemers. Wij zouden zeggen dat, indien 
de begrootingen van den architect te laag waren, de 
minste inschrijvers bij aanbestedingen, door hem ge
houden, boven dat cijfer moeten zijn gebleven. Wij 
mogen toch niet aannemen, dat men eerst bij den 
architect de begrooting ging vernemen? Mocht dit 
gebruik te Groningen wezenlijk bestaan, dan zou dit 
een zeer eigenaardig licht Op de toestanden aldaar 
werpen. 

In een later stuk zeggen echter de aannemers: „ H e t 
is niet alleen, dat wij altijd met te lage begrootingen 
te kampen hebben, maar als er zoo nu en dan eens 
een werk aan een der aannemers wordt gegund, dan 
worden zij meestentijds aan banden gelegd voor het 
uitbesteden van verschillende onderdeden van dat 
werk. Verder worden de materialen, waarvoor een 
goede prijs in het bestek uitgetrokken staat, door den 
heer Hazeu in den regel zelf geleverd, waardoor er 
voor de aannemers niets overblijft dan arbeidsloon en 
levering der materialen, waaraan niets verdiend wordt." 

Dit is een geheel andere grief en wel een, die 
niet ongegrond is. Architect en aannemer hebben een 
werkkring, die voor ieder scherp begrensd behoort 
te zijn. En nu schijnt de heer Hazeu het met die 
grenzen zoo nauw niet te nemen, daar hij zelf erkent, 
architect en aannemer van één zelfde werk te zijn. 
Dat de architect ook bij zijn eerste antwoord „hh. 
uitbesteders erop wijst dat wanneer eene aanbeste
ding door te hooge inschrijving tot zijn spijt niet aan 
den laagsten inschrijver kan worden gegund of indien 
er geen inschrijvingen mochten inkomen, hij steeds 
bereid zal zijn, het werk voor eigen rekening voor 
de begrootingssom uit te voeren," geeft grond aan 
het vermoeden als zou de heer Hazeu er niet tegen 
op zien, ook voortaan af en toe, zoo dit moet, zelf 
als aannemer op te treden. 

Nu willen wij in deze questie geen partij kiezen, 

daar wij meenen, dat ook nog na de laatste openbare 
wisseling van stukken een oordeel voor een buiten
staande niet mogelijk is. Maar wel mogen wij als onze 
overtuiging uitspreken dat het ons voor een architect 
niet verstandig schijnt, zich met uitvoering in eigen 
beheer in te laten of leverantien, welke dan ook, aan 
zich te houden. Het is een onzuivere toestand als de 
opzichter van den architect tevens uitvoerder van het 
werk is; de aannemers denken dan al gauw, juist als 
die te Groningen, dat de architect het mes van twee 
kanten wil doen snijden. En nu nemen wij wel gaarne 
aan dat de heer Hazeu met de beste bedoelingen 
bezield is en volstrekt niet aan zijn eigen belangen, 
doch alleen aan die zijner patroons denkt, doch ook 
hij zal wel doen den raad van den apostel te volgen 
en ook den schijn des kwaads te vermijden. 

Inderdaad, als veel architecten het voorbeeld van 
den heer 1 Iazeu zouden volgen, mocht er gerust van 
„de verkeerde wereld" gesproken worden. Wij beleven 
het dan nog misschien dat de raad van een technisch 
blad wordt opgevolgd, en dat aan een architect de 
uitvoering van een werk voor de begrootingssom wordt 
opgedragen, onder voorwaarde, dat de beide laagst-
inschrij vende aannemers als directie zullen optreden 
en waken voor de richtige uitvoering van het werk. 

Doch ook de aannemers moeten voorzichtig zijn. 
Meer en meer blijkt het hoe zij overal, door zich te 
vereenigen, zich macht pogen te verschaffen en dat 
zij het „perinde ac cadaver", hetwelk door sommige 
architecten van hen werd verlangd, moede zijn. Maar 
hunne vereenigingen zullen hen alleen dan op den 
duur aan de zege helpen, wanneer zij niets anders 
beoogen dan inwilliging te verkrijgen van billijke, 
redelijke en bovenal van zedelijke eischen. 

En dat de Groningsche Vereeniging, die men een 
vereeniging ad hoe zou kunnen noemen, inderdaad 
zulke verheven idealen najaagt, moet nog bewezen 
worden. Een zin uit het schrijven van den heer Hazeu 
is wel geschikt ten dezen opzichte tot nadenken te 
stemmen. De heer Hazeu toch zegt daar, dat men 
tracht hem te benadeelen, omdat hij „beter voor 
zijn lastgevers zorgt dan bedoelde hh. aannemers 
wenschen". In verband met de klacht van de „bedoelde 
hh. aannemers" over de te lage begrootingen van den 
architect, komt men, dit lezende, als van zelf tot het 
vermoeden dat hier iets niet pluis moet zijn. 

Het is daarom wenschelijk, dat meer licht in de 
Groningsche zaak ontstoken worde. De aannemers 
dienen te bewijzen, wanneer en waar zij door den heer 
Hazeu aan banden gelegd zijn, wanneer en waar door 
dien architect leveringen van materialen hebben plaats 
gehad. Doen zij dit niet, dan mag de architect hun 
geschrijf met het volste recht laster en verdachtmaking 
noemen. 

Maar op den heer Hazeu rust de plicht om aan te 
toonen, uit welke feiten hij meent te mogen afleiden, 
dat de aannemers hem zijn zorg voor zijn lastgevers 
kwalijk nemen. 

D E N A C H T W A C H T . 

In een stuk, getiteld „de Nachtwacht" (De Opmerker 
van 25 Juli jl. n". 30) lees ik: „de heeren De Stuers 
en Cuypers, het is bekend genoeg, hebben bij de 
stichting van het Museum niet in de eerste plaats 
aan de zoo goed mogelijke verlichting der schilderijen 
gedacht, doch aan wat zij meenden de voorschrilten 
der redegevende bouwkunstleer te zijn." 

Het is niet de eerste keer dat ik deze opmerking 
lees; van zekere zijde wordt bij herhaling hetzelfde 

beweerd, zoodat die beschuldiging kans heeft lang
zamerhand als waar aangezien te worden. 

Intusschen is zij volkomen ongegrond en daarom 
kom ik er tegen op. Het is namelijk een feit dat 
vóór den bouw van het Museum een houten lokaal 
als proef op het terrein gebouwd is geworden, waarin 
de verlichting is onderzocht en gekeurd, zoowel door 
de genoemde heeren als door eene Rijkscommissie, 
waarin o. a. de heer Jos. Israels zitting had. 

O f die maatregel al dan niet tot een bevredigend 
resultaat heeft geleid, laat ik daar, alleen constateer 
ik dat de bewering als zou men niet behoorlijk be
zorgd zijn geweest voor de verlichtingsquestie, ab
soluut onwaar is. 

X . 

Het is ons wel bekend, dat indertijd, louter als 
proef, een houten lokaal op het Museumterrein is 
opgericht geworden; dit lokaal, geheel vrijstaande, 
kan echter de tegenwoordige middenzalen, die inge
bouwd zijn, onmogelijk met juistheid hebben weerge
geven. Maar daarenboven bestaat er gegronde twijfel, 
of, afgescheiden van deze vroeger niet aanwezige om
geving, het proeflokaal bij de uitvoering wel geheel 
gevolgd is. Ons werd een schrijven daaromtrent van 
den heer (os. Israels aan een bekend bouwmeester, 
gedagteckend 1 December 1SS5 , ter inzage gegeven. 
Daarin komt de zinsnede voor: 

„ D e z e plannen dan van den heer Cuypers zijn in 
het uitvoeren zeer gewijzigd en in naar mijne ziens
wijze nadeeligen zin. Nu zou ik vooral willen weten 
welke veranderingen aan de Rembrandtzaal en het 
eigenlijke middenvak van het hoofdgebouw hebben 
plaats gegrepen". Later heet het: „Ook omtrent de 
eerezaal met de belendende loges zou ik gaarne weten 
welke veranderingen ook daar zijn aangebragt". 

In een volgend schrijven, van 7 December 1 SS;, heet 
het: „ W a t er toch aan de loges, den corridor en de 
Rembrandtzaal veranderd is? Zij zijn toch zeker niet 
uitgevoerd zooals ze door ons gezien zijn. Daar mijne 
bevinding is, dat de bouwkundige inrichting dezer 
zalen zoo slecht voor schilderijen is als maar kan, 
zou ik wel willen weten of wij ons toen zoo vergist 
hebben, of dat het nu ons tegenvalt door de uitvoe
ring, zijnde het licht en de beschildering. Ik vind 
vooral de loges zoo bijzonder ongeschikt, dat ik niet 
begrijpen kan dat zij ook vroeger zoo geweest zijn". 

Het proeflokaal kan dus maar niet, zonder meer, 
als een bewijs voor de zorg aan de verlichting besteed, 
worden aangenomen. 

Red. 

H O L L A N D S C H W E R K V O O R D E 
T R A N S V A A L . 

De Firma Gebr's. van Malsen exposeerde dezer 
dagen een buffet en toonbank, in hare werkplaatsen 
vervaardigil naar het ontwerp van den heer Jakob 
F . Klinkhamer, arch.-ingenieur te Amsterdam, voor 
rekening van de Nederlandsche Xuid-Amerikaau*ehe 
Spoorweg-maatschappij c'n bestemd voor het station 
te Johannesburg. (*) 

liet is een kolossaal meubelstuk, geheel van donker
kleurig teakhout vervaardigd; de toonbank is inge
richt, om als „bar" dienst te doen en daarom voor
zien van een ijzeren leuning en voetstang, beide 
vastgehouden door geelkoperen steunsels, terwijl open
gewerkte geelkoperen paneelen het schotwerk van de 

(*) Verschillende houten gebouwen vuor dit station, eveneens door 
den beer Klinkhamer ontworpen, werden onlangs door dezelfde firma 
uitgevoerd. 
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bank versieren. Overigens zijn de vormen van de 
toonbank hoogst eenvoudig en trekt het alleen de 
aandacht, dat het blad als parketwerk is uitgevoerd. 

Wij meenden , dat de houten toonbankbladen hadden 
uitgediend, maar dit schijnt in Zuid-Afrika nog niet 
het geval te zijn. Of hebben misschien de fabrikanten 
een middel gevonden, waarvan het geheim dan zeker 
schuilt in de samenstelling van het parket, om al de 
onaangenaamheden, die cle toepassing van hout hier 
medebrengt, tc vermijden ? 

Als dit zoo mocht zijn dan hopen wij, dat spoedig 
door het Hoofdbestuur der .Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst de vraag moge worden gesteld : 

,,\Vat is het beste materiaal voor het blad van een 
buffet-toonbank en is er ook iets bekend' van de 
toepassing van marmer, lei, glas, of wel kan men 
hiervoor ook rietplanken, monierconstructie en der
gelijke gebruiken ?" 

Tot beantwoording dezer vraag zal men dan niet 
beter kunnen doen, dan te committeeren den architect, 
en de fabrikanten, die aan dit werk hebben mede
gewerkt en uit het van hen te verwachten lijvig rapport 
zullen wij dan wellicht leeren, dat in Zuid-Afrika 
teakhout- parket het aangewezen materiaal is in gevallen 
als het onderhavige. Meteen zal dan de architect, 
wanneer hij toch aan het rapporteeren is, ons wel even 
duidelijk willen maken, waarom voor de buffetkast 
Renaissance vormen gekozen zijn, die aan een koor
gestoelte in een onzer oude kerken doen denken. 

Het zij verre, dat wij hem hiervan een verwijt 
willen maken. Van zijn standpunt als „Eklektiker" 
zal liet hem niet moeilijk vallen een afdoende ver
klaring te geven. Het is ook moeilijk, waar ons in 
o'ude monumenten zulk een schat van schoone vormen 
trn dienste staat, de verzoeking te weerstaan, daaruit 
te putten naar hartelust Maar het is een andere 
vraag of de Transvaahche boeren en Engelsche avon
turiers, die waarschijnlijk het meest van de bar ge
bruik zullen maken, die schoone vormen nu wel naar 
waarde zullen schatten, daargelaten of zij er heele-
maal wel iets voor zullen gevoelen. 

En wat wij hier van de vormen zeggen, geldt ook 
eenigermate voor de bewerking van het meubelstuk, 
die voor zoover dat nu te beoordeelen was, voor
treffelijk kan worden genoemd. Wij zeggen nu, omdat 
in dit opzicht dergelijk werk slechts beoordeeld kan 
worden, wanneer het eenige jaren gestaan heeft op 
de plaats, waar het behoort en dan is het te hopen 
dat de Zuid-Afrikaansche atmosfeer wat consideratie 
zal gebruiken met dit product van moeitevollcn en 
zorgvuldigen schrijnwerkersarbeid. 

Het is waar , wat met veel ophef sommige dagbladen , 
als een groote verdienste van het werk vermeldden, 
dat men er nergens een verbinding, een lasch of een 
schroef aan zien kan. 

Wij zien de groote verdienste daarvan nu juist niet 
in en meenen, dat het geen fout is, wanneer men bij 
dergelijk werk zien kan, en duidelijk zien, hoe het in 
elkaar zit. Maar met het aanroeren van deze beide 
tegenover elkaar staande opvattingen komen wij op het 
gebied der beginselen, waarop Wij ditmaal geene xcursies 
wenschen te maken. 

Wij wenschen den heer Klinkhamer cn degenen, die 
zijn ontwerp uitvoerden, daarmede veel succes bij de 
Transvaalsche broeders. Zij zullen er uit kunnen 
zien, dat onze industrie niet bij de buitenlandsche 
achterstaat en dit kan haar ten goede komen. 

De Transvalers op Renaissance kunst te vergasten, 
hiervan verwachten wij evenwel minder succes in een 
maatschappij waar men blijkbaar meer hecht aan de 

resultaten, die met Maxim-kanonnen kunnen worden 
verkregen. Tegen dergelijke sprekende argumenten toch 
moet de vormenspraak der kunst het onvoorwaardelijk 
afleggen, en te meer waar het een spraak is van bijna 
vier eeuwen geleden, die ook hier-te-lande nagenoeg 
niet meer wordt verstaan, maar waarin een zeker 
aantal architecten toch nog voortgaat zich uit te 
drukken;. 

Of dit practisch genoemd kan worden laten wij 
daar; de reclame, door de fabrikanten gemaakt, is 
wellicht practischer en meer op haar plaats in die 
primitieve samenleving, dan de ideale opvatting van 
den bouwkunstenaar, die hier onzes inziens voor doove 
ooren predikt. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de redacteur, 

Door eeu mijner heeren cliënten (architect) werd mij oen 
bouwkundig tijdschrift ter hand gesteld, waarin een ingezonden 
«tuk van den architect, den lieer Freem te Arnhem, en gericht 
tegen myn persoon. 

Ik zal trachten mot weinig woorden dozen aanval te weer
leggen. Indien men eoue schots zendt, met verzoek om prijsopgaaf, 
en de prijs blijkt te hoog, is men zeer zeker vrjj nl ol' niet 't werk' 
op to dragen; indien echter een architect 2 a a maal schetsen 
laat maken, deze 3 wekon houdt ter informatie bjj concurrenten, 
of' niet een ot' ander een gulden minder is, dan de schets terug
zendt met een dankje, zooals do heer Freem meermalen nu heeft 
gedaan, verliest men wel eens het geduld, ou heb ik den heer 
Freem eone kleine tegemoetkoming gevraagd, niet de waarde 
der schets, daar elk architect zeer goed weet, dat een bedrag 
van /'G geen prijs voor oen schots is. Indien 't werk vervult" 
duB in 't geheel niet gemaakt, zul ik da laatste zijn, den archi
tect om vergoeding to vragen, al heb ik nog zooveel schetsen 
voor 't zelfde werk gemaakt. Dit werk, waarover de heer Freem 
schrijft, wordt echter uitgevoerd cn zeer waartehijnlijk in den 
geest vun mijn ontwerp, weshalve ik dan ook zeilde trachten don 
bouwheer hiermede iu kennis te stellen 

Ik herinner mij een geval, mijzelf overkomen. In het jaar 
1887 heb ik een bekend Amsterdamsch architect ongedragen 
eeno teekening te maken voor oen woonhuis; volgens deze tee
kening is't werk niot uitgevoerd, en toch heb ik aan dien archi
tect / 55.00 betaald voor 't maken der schets. Ben architect to 
Arnhem droeg ik op 't maken eener teekening voor een gesmeed 
ijzeren hek enz.; dit is ook niet uitgevoerd, heb echter dun archi
tect betaald / 20 en beide heb ik betaald zonder mopperen, als 
zijnde eerlijk verdiend. Of werkt de heer Freem voor liefhebberij 
en heeft hij zijn personeel.' ook voor niemendal of ontvangt hij 
geld toe - Zoo gelukkig ben ik niet on heb dun ook niet zooveel 
vrijen tijd voor courantengeschrijf; 't lust mij dun ook niet hier
over nog langer uit te weiden on van toegestane ruimte gebruik 
te maken. 

L', mijnheer de redacteur beleefd dunkend, verblijf ik hoog
achtend : 

Utrecht, 28 Juli '116. ÜEd. dw. 
E. LÖHREft, 

Hof glasschilder. 

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 vau Binnenlandscho Zaken brengt 
ter kennis van hen, die het examen van geëxamineerd en be-
eedigd landmeter wenschen af te leggen, dut zij zich daartoo 
vóór 25 Augustus c. k. schriftelijk hij het Departement van 
Binnenlandscho /aken moeten aanmelden. 

— De Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer 
tc Arnhem heeft den Gemeenteraad bet voorstel gedaan tot hot 
houden eener gemeentelijke tentoonstelling van kunstwerken van 
levende meesters. Xa bet aannemen van dit voorstel, verzocht 
genoemde Verecniging den Gemeenteraad van Amsterdam, om 
Arnhem als vierdo ia de ry der houdsters van ofticiëclc tentoon
stellingen ide zoogennamdo Driejaariykschc) op to nomen cn nu 
hebben B. en W. van Amsterdam, alvorens don Raad gunstig 
te advisooren, aan hun ambtgenooten te 'B-Gravenhagc verzocht 
te mogen vernemen of hunnerzijds bezwaren bestonden tegen 
bet denkbeeld, om Arnhem als viorde op tc nomen, 

B. eu W. van dc residentie hebben den Raad van preadvies 
gediend en verzoeken machtiging om hot Gemeentebestuur dor 
hoofdstad tc antwoorden, dat tegen het denkbeeld om Arnhem 
op te nemen in de rij der steden tot het houden der tentoon
stellingen van kunstwerken van levende meesters geen bezwaar 
bestaat, wanneer te Arnhem de tentoonstelling plaats heeft in 
1897, te Rotterdam in 1898 en te Amsterdam in 1899. 

Bijaldien de Raad zich met deze regeling kan vereonigen, zal 
's-Gravenhage in 1900 weer aan de beurt zyn. Met net oog 
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evenwel op do ongunstige resultaten, wclko do 3-jniirly'ksche ton-
tooustclliugcn in deu luutsten tijd aldaar hebben gehad, zijn 11. 
cn \V. van gevoelen, dat ouder diu omstandigheden het aanbeveling 
verdieut, dat 's-Graveuhago zich terugtrekt, ook omdat in deze 
gemeente van particuliere zyde hjjuu gedurende het geheele jaar 
teutoonstellingun van levende meesters, 0. a. door het Schilder
kundig Genootschap „Pulehri Studio" en den „lluagscheu Kunst-
kring"' worden gehouden. 

B. en W. vinden dan ook vrijheid den Gemeeutoruud iu over
weging te geven te besluiten, dat te 's-Gravenhage voortaan de 
dus.erro vun geinceutewego gehouden 3-juurlijksehe tentoonstel
lingen niet meer zulleu plauts hebben. 

AMSTI.IÜIAM. DO hoereu II. G. M . Schrage, leeruur uuu de am
bachtsschool, en 11. vuu Biusum, civiel ingenieur, die iu onder
scheidene lnbriekeu in lndië veel ondervinding opdeed, hebben 
mei 1 Aug. bier-ter-stede een cursus geopend ter opleiding vuu 
jongelieden in het niuchinevuk en do olectro-tecbniek. 

De heer Van Kinsum stelt zieh voor jongelieden op te leiden 
voor het fabriekswezen in lndië. 

HAARLEM. Op het Museum van Kunstnijverheid is thans tentoon
gesteld een aun de Koninklijke tapijtfahriek te Deventer geknoopt 
tapijt, naar een outworp vau 11. J . Bouhujjs, teekenuur aun die 
fabriek en door hem geteckeud uls hoBpitaiit op den cursus vun 
toegepaste kunst nan do school voor kunstnijverheid ulbier. 

De ieutoonstelliug-Dr. F. J . H . Cuypers verheugt zich iu een 
druk bezoek; beoefenuurs van do meest verschillende kuust-
ambuchteu uit vele pluatsen vau ons land hebben de tentoon
stelling reeds bezocht. 

— Burg. en Weth. van Haarlem hebben aan den Gemeenteraad 
voorgesteld aan den te beuooineu directeur van de te bouwen 
gemeentelijke duinwaterleiding een jaarwedde van / 2500 toe te 
kenueu, met genot vau vrije woning en kosteloos gebruik vuu 
duinwater. 

AÜüDEUlURG. Under de vele bezienswaardigheden in Zeoluud's 
hoofdstad behooren ook de fraaie gobelius iu de Stuteu-vergudcrzual. 
Deze kostbure hebuugseltapijteu van den Middolburgscheu nuuld-
kuusteuuar J . de Muecbt hebben door deu tyd byzouder geledeu, 
eu de wyze wuarop hier eu daur herstel IB aangebracht, wee uiet 
zonder bedenking Ook ging men iudertyd — de voorbeelden zyu 
velo — uiet meer gemak dan voor eeu kuustwerk dienstig is ertoe 
over 0111 het pusklaur te maken voor de omgeving. Zoo werden 
byvoorbeehl uit deze gobelins voor deu aaubouw vau eeu schoor-
steeu stukkuu uitgesneden. Het eeu met het ander maakte restau
ratie dringend uoodig. 

Dit is thans met een dier waudversieringeu geschied, en het 
is merkwuurdig het verjongde gobelin te vergelijken met een 
tapijt in zyu vorigeu stuut. 

Deze herstelling is geschied in de werkplaatsen van de lirma 
Guiuot, te Parijs. Te uopeu is hot, dat deze merkwaardig ge
slaagde proeve vaa uitvoering ertoe zal luiden om ook de audere 
versieringen — er zyu er, naar wy meenen, eeu zeventul, eeu 
soortgelijke verjongingskuur te douu ondergaan. Aan deu ijver 
vau Ueu kundigcu verzorger vau 'slvjjks kuustschattou in Zeelaud 
zul het zeker uiet liggeu indieu het niet geschiedt. 

DORDRECHT. De Gemeenteraad stelde, op voorstel van B. eu W., 
het Uraujepark kosteloos ter beschikkiug vuu de Vereeuigiug voor 
vak eu kuust, teu behoeve eeuer iu 180. te houden tentoonstel
ling van kuustuijverheid. 

Iu dezelfuo zittiug werd de heer J . E . 11. llukliuis. directeur 
der guslubriek eu boogdrukwuterleiding, op ziju verzoek op de 
meest eervolle wyze niet 1 October outslugeu. Voor het benoe
men vau een plaatsvervanger worden do heercu 11. l i . do Breuk 
te Zutfeu cn VV. K. -V Geerling te Stad Almeloo aaubevuleu. 

— Nuar de „Turf- en Steeu-lnduBtrie" meldt werd iu de laatste 
vergadering vau de Vereeniging van Nederl. Steenfubrikuuten het 
volgende verslag uitgebracht omtrent den toestand der 1 teen-
industrie : 

„Op half Juli 1805 WUB er in het geheel, Inclusief voorraad vau 
vroegere jareu vau Waalsteen, nog ongeveer 6 pCt. voorraad eu 
was verkocht uit het nieuwe gebak 1805, lu pt't., zoodat na 
aflevering van den voorruud van vorige jaren 7 pCt. vuu de pro
ductie over 1805 wus verkocht. 

Op hult Juli 1800 was vun vorige jaren pi. m. 1 pCt. voorraad 
eu verkucht vuu de productie 1800, 10 pCt., zoodut uu aflevering 
van den ouden voorruud, 15 pCt. vau de productie vun 1800 was 
verkocht. 

üedurende bet jaar. loopende van Juli 1805 tot Juli 1800 is 
meer verkocht duu de productio 1805, zoodut de algemeen be-
schikhare voorruud is achteruitgegauu. 

Op IU Juli 1800 was vun de productie van 1805 \ geproduceerd 
iu pi. 111. 12 guustige tichelweken, dus iu 10 zulke weken zul de 
productie over 180a zijn bereikt. Do wisselvalligheid vau het weer, 
de weteuschup, dut men nu meer dan in vorige jaren op vele 
nieuwe werken wuchteude is op steen uu liet weuschelyke om 
deu voorruud iu bet belang van bet bouwvak eenigszins grooter 
te üoeu zyu duu iu bet ufgeloopou jaar, lokte het bovengenoemde 
besluit uit, terwyl de vergudoriug tevens bepaalde om op 14 
Augustus 0. k. opuieuw bijeen to komen, teueiude duu eeu her-
uiettzod overzicht vuu voorraad eu productie der besprekingen te 
maken. 

Dut bij bovengenoemds verhouding iu voorraad eu productie 

geen enkele redeu bestuat, die tot verlaging vuu pryzon aanlei
ding zou kunnen govcn, behoeft uiet gereleveerd to worden; het 
bestuur knoopt ulleeu de wenschelykheid eraan vast om ook bjj 
weinig voorraad de prijzen niet boven do algemeen geldende 
te doen stijgen." 

l ' E K S U > A 1.1 A. 
— Bjj Kon. besluit zyu benoemd tot adjunct-inspecteurs van 

deu arbeid: F, W. liakeiiui, 2e chef der afdeeling fabricage vau 
do üederlandsche gist- en spiritusfabriek te Delft; 1). llluusou 
HeukeinuuB, luutstelyk werktuigk. hy de Kon. Fuketvaurt-Mij. 
te Oppenhuizen; J. J . Klompe, technoloog te 's-Huge; O. C. A . 
i.ust, luit. ter zee 2e kl. te Willemsoord, gemeente Deu Helder; 
.M. Kaveu, technisch ainbteuuur bij bet Ministerie vnn Koluniëu , 
te Dusseldorf; 1. F. De Vooys, werktuigkundig iugenienr, te 
Delft; eerstgenoemde mot ingang vau I Oct. 1800 en de overigen 
met mguug vuu 1 Sept. 1800, 

— By den waterstaat in >ed.- ludic is: 
toegevoegd: uuu den chef der le wuterstaatsafdceling in het 

bolaug der verbetering vau de bevloeiiug on deu waterafvoer in 
Nooru-ISuiitum ae udspirant-iugeuieur R. vuu Beis; 

g e s t e l d : ter bescbikkiug van deu directeur de ambtenaar op 
nou-uctiviteit L. vau der Tas, laatstelijk architect l e k l . 

— Bij beschikkiug vau don Minister van Waterstaat zyn be
noemd tot buitengewoon opzichter: W. Gubrielse bij de uitbreiding 
vun du buitenhaven van het kauual duur Walcheren te Vlissingeu; 
T. Ldeu Musman te Zweeloo by bet maken vau ebdcuren iu do 
.Nieuwe Stuteuzyl; A. M. vuu V egg el te neusden by den weder
opbouw van bet uoorder luudhuolü vuu dc brug te neusden. 

— Tot directeur dor Klectrische Verlichting-maatschappij to 
Borne is benoemd de beer K. W. 11. liotstede Crull uldaar. 

— Do heer A. Miuderhoud Lz. van Westkupelle, buitengewoon 
opzichter bij den waterBtuut te Willemsdorp, is met 1 Aug. a. s. 
benoemd iot tydelyk opzichter hy de gemeentewerken te B-üru-
veuhuge. 

— Deu heer J . Ph. vuu der Keilen IB, op zyu verzoek, eervol 
ontslag verleend als directeur vaa 'B Ryks rreutcnkubiuet te A111-
stcrduni, uu onder duuabetuigiug voor de dleusteu benoemd tot 
adviseur bjj 's Kyks -Museum, buiteu bezwuur vau 's Rijks schatkist. 

— Aau aeu hoofdopzichter der fortificatiën 11. O. llerghuya, te 
Deventer, is de goudeu medaille met duaraau verbonden grotilicatie 
vun 1 uO, voor 'Zo jaren trouwen dienst uitgereiat. 

— Rij deu Rykswuterotuut zyu, met lugaug van 1 Augustus, 
beuoeuiu: tot opzichter der ia kl. F . U. Verhoef en 1'. ttourdrez, 
eu bevorderd tot opz. le kl . H . Uoeree en O. J . van Sluy», tbaus 
2e kl., tot opzichter ze kl . J . de Vries eu A. Putoer, tuuus Se 
k l , eu tot opzichter üe kl . l i . lio&inu eu L . h. Artes, maas le k l . 

— ua beer C. W. J . Kamaun, sedert 40 jaren directeur der 
Kouiuklyke .Nodcrluudsi-hc .stuoiuuuutinuuiocuuppy, 10 benoemd 
tot rlduer lu de 01de van deu Nederlaudscueu l.eeuw. 

— Do beer W. 11. Negerboed, voorzitter vuu het uinoereud 
comité uer uatiouule tentoonstelling te Leeuwarden,' is benoemd 
tot ridder iu de orde vuu Urunje-Aussuu. 

— De heer A. K . P. F. l i . vuu Hasselt, gedelegeerd lid van 
deu ruud vuu administratie uer Hoil. u z . Spoor wcgmuutBcliuppy, 
is beuoeiud tot rnluur Be Kl. vuu ueu Ivuoueu Aueluur vuu 1'ruiseu, 
iu verbuud uiet ue coufereutie der spoorweg besturen, uie tuuus 
ie lierliju wordt geboudcu. 

VACA.Vl 'K B E T U K K K l - N U O . 
— L e e r a a r iu het hand- eu rcchtljjuig teekenen, m. o., 

te Brielle. Jaarwedde UIB leeraar aau de 11. B. S. ; 800 eu uls 
uireoteur-leeruar aau de teckeu-avoudschool / 500. Adres den Burg. 
vóór 5 Aug. 

— B o u w k u n d i g - o p z i c h t e r , bekeud niet yzercoiiBtructie. 
Adres ouder 110. 18404. Bureuu .V. Kolt. O. 

— B o u w k u n d i g - o p z i c h t e r . Salaris / 75 a / 80 'smaands. 
Adres ondor uo. 488, boekb. tinna Pull , Apeldoorn. 

i ' e e k c u a a r , goed op de hoogte van bouwk. teekeuen en 
gewoon zelfstandig te werkeu. Adr. lett. i). S. Bureau JJotJrcchtsche 
Courant. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r - t e c k c u a a r , voor 5 maanden' 
Sularis / 70 per inuaud. Aüres ouder uo. 4 by de boekh. Gebr-
van Brederode, Haarlem. (Zie advert.) 

— B o u w k u n d i g t e c k e n u a r voor eeu architect te 's-Gru-
veuhage. Adres ouder letter F. l luugsche Boekhandel en Uitgevers
maatschappij. 

— B o u w k u n d i g - o p z i c h t e r 0111 direct iu dienst te treilen. 
Adres de areb. Vuu dei- Uoot & Kruisweg te Hengelo lO). 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen '.oorden ten gelieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per iaar tutte achtereenvolgende malen kosteloos of genomen. 
De administratie beiast zich met dc toezending der eventueel inkomende 
grieven.) 

— Voor bet inuken vau Bchetscn, hestckteekeuiugen enz., biedt 
zich, teguu billyke vergoeding, iemand auu. Adres onder -No. 10» aan 
deu boekb. Job. U. Stemler Cz . , Anioteraani.t Zie ado. in HO. 00). (i) 
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IJzendijcke Documents classées des 
arts dans les Pays Bas. 

Het meest uitvoerige werk dat ooit 
verscheen op het gebied van llolland-
-eile kunst. 
720 p la ten i n portefeuille)*. 

Door toevallige omstandigheden is 
ondergeteekende in de gelegenheid een 
klein aantal Exemplaren, geheel nieuw 
en nimmer in handen geweest zijnde 
aan te bieden voor slechts /'UOO.— 
in plaats van den thans geldenden 
prijs van frs. ÏOOO.— Indien ge-
wenscht kan dc betaling in termijnen 
geschieden. 

II. E I S E N D R A T H , 

AANBESTEDING 
BURGEMEESTER EN W E T H O U 

DERS van VLAAKÜIX GES zullen 
op M a a n d a g IO Augustus) 1HIMS. 
des namiddags ten 1 ure. ten Raad-
huize, bij enkele inschrijving, in het 
openbaar nanbealeilen ; 

H e t bouwen v a n een I I K l ' . K K X -
l l l ' I N mei h i jbehoorende 
w e r k e n , op een t e r r e i n 
n o o r d e l i j k v a n den Seli ie -
d a m s r h e n wee en oo te-
l i j k v a n de K o e r e n l a a n 
gelegen. 

Aanwijzing; op Donderdag 6 Augustus 
180(i, des morgens ten 11 ure, op het 
bouwterrein. 

Bestek en teekeningen voor het werk 
liggen ter inzage op tie Gemeente-
Secretarie, alwaar tevens gedrukte 
exemplaren, tegen betaling van twee 
g u l d e n per stel, verkrijgbaar zijn. 

VLAARUINGEN, den 28 Juli 1896. 

Burgemeester en Wet • ouders voornoemd 
R. A . VERPLOEGH C H A S S É . 

Ite. Secretaris, 
SCHUITMAKER, l.S. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER KN W E T H O U 

DERS van DORDRECHT zijn voor
nemens op S luai idug 1 7 Angus -
tu* l S ' . M i , des nauiidttags é é n uur, 
ten Raad huize a a n te besteden: 

H e t m a k e n van eene K I D 
L K K K I M ; d o o r de P o l 
ders tad en liet omleggen 
v a n den Intek S p u i w e g en 
B u r g e m e e s t e r de K a a d t -
s inge l te D o r d r e c h t , i n 
é é n perree l , met gedeel
te l i jke l e v e r i n g van de 
d a a r v o o r beuoodigde ma
t e r i a l e n . 

Bestek en teekeniDgen liggen ter 
inzage aan het Bureau der Gemeente
werken, op iederen werkdag de Be
stelling voorafgaande, voorin. 9 tot 11 
en nam. 2 tot ; uur. 

Bestek met (10 stuks) teekeningen 
zijn, zoolang de voorraad strekt, te 
verkrijgen tegen betaling van f li.— 
por exemplaar op franco aanvraag aan 
de Secretarie, le afdeeling en na over
making der kosten. 

De aanwijzing zal plaats hebben op 
Dinsdag 11 en Woensdag 12 Augustus 
a. 8., telkens voorin. LO'/i uur, te be
ginnen aan het Bureau der Gemeente
werken. 

De inschrijvir.gsbiljetten, op zegel 
gesteld en mede door de borgen onder
teekend, moeten worden ingezonden 
ter Secretarie, l e afd, op den 17n 
Augustus 1896, voor 's nam. 1 uur. 

D. Van der Pot, 
R O T T E R D A M . 

HANDEL in B o n l o g n e r en andere 

P O R T L A N D C E M E N T , 
in VATEJV en Z I l i J i E V . 

VOORTS: 
ENGELSCHE AARDEN SUIZEN, 

Vuurvaste Nlcen, 
M e r k : , , 1 'o s t er" en „ C o w e n " . 

VÜÜRKLEI, GIPS en TRAS. 

COLUMBIA 8 CARB0L1NEÜM. 
naar verbeterde recepten, o v e r t r e f t | 
andere soorten door zjjno schoont bruine 
kleur. Verkrijgbaar bij G. .1. 1'. V A N 
KT KA ATEN, llouthandelam, Amsterdam. 

Maatschappij 

tegen UI üUIUschade 

D e l U U f i R L f W ™ van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, ZuidblaaköO—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premién. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provisién. 

Tramweg-SIaatschappij „DE H E I J E R I J . ' 

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

Op . l l aandag d e n IO A n g n s -
tns ISJM5. des voortniddags ten II 
ure (locale tijd), zal in het koffiehuis 
van den Heer E D . STOOT te Kindhoven 
worden aanbeileettt 

Volgens BESTEK No. 8. 
H e t l everen en ereosoteeren 

v a n 116,51 Ml 1 v i e r k a n t 
bev.aagd W is se lh on t , ten 
behoeve v a n d e n T r a m 
weg V I : ( ; I I I : I , K I S I I -
I I O V K K i i i : i , i i i s c i i i : 
6 K E X S . 

Het bestek is tegen betaling van 
f O.50 verkrijgbaar op franco aan
vraag aan het Bureau der Maatschappij 
te Eindhoven. 

Inlichtingen worden Woendags en 
Zaterdag» des voormiddag! van 9—12 
ure aan bovengenoemd bureau verstrekt. 

De Ingenieur: 
MARCEL D E JONGH. 

De aandacht van H.H. A RCHI TEC TEX wordt gevest igd OD ,1e riike 

1ZJ?AS'°"'"" •"*«<•'" » M i l - I I S 

A . S, K E U , Wijnstraat , Rot t erdam, 

BECKER & BUDDINCH. 
KONINKLIJKE FABRIEK 

VAN 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
» N ANDERE 

nSTBITMENTExf, 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enx 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN 

Binnenkant 4, H. Th. C. H E L L I N G S , Amsterdam. 
G E N E R A A L - A G E N T D E R N A A M L O O Z E - V E N N O O T S C H A P . 

Hni,tlft;,liHlill,;>,le, ij . . P E K S E V K R A X T I A " le Har linnen. 
Levert tot concurreerende prijs, in vaten en bussen: C a r b o l l n e u m , 

„Perseverantia," beste cn goedkoopste in gebruik; K l a e k - V a r n i s h , idem, 
glansrijk en sneldroogend; A s p l i a l t l a k v o o r D a k b e d e k k i n g , idem; 
Creosoot -Ol ie , idem; O l i e voor W e l l ' s l i cht , idem. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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PARIJSCI1K T E N T O O X S T K E I . I X G V A X 1900. 

Wij hebben reeds het een en ander medegedeeld 
omtrent de tentoonstelling te Parijs, die de negentiende 
eeuw zal besluiten. Men herinnert zich hoe de vroegere 
terreinen, het Champ de Mars, het Trocadero en de 
Esplanade des Invalides, — die, met een gedeelte van 
den linker Seine-oever, in 1889 voor de tentoonstelling 
gebezigd waren, — ditmaal onvoldoende werden geacht 
en dat daarom in 1900 ook de rechter Seine-oever 
benevens het terrein van het l'alais de ['Industrie bij 
de vroegere emplacementen zullen gevoegd worden. 

Het kan niet ontkend worden dat, op deze wijze 
ingericht, de tentoonstelling iets zeer onsamenhangends 
moet krijgen. Maar men wilde om begrijpelijke redenen 
geen terreinen, die ver van het eigenlijke Parijs liggen, 
gebruiken, en daarom werd het thans aangenomen 
plan, dat dc heeren Picard en Bouvard tot vaders 
heeft, door de belanghebbenden zeer toegejuicht 
Want nu kon de ingang van het geheel in de onmiddel
lijke nabijheid van de 1'lace de la Concorde komen. 
Doch de afstand van dezen ingang tot het Champ 
de Mars zal een groot bezwaar blijven. 

Een van de eigenaardigheden van het gedeelte der 
tentoonstelling aan de zijde van het Concorde-plein 
zal zijn een avenue van 90 M . breedte, die in de 
Champs Elysées (ter plaatse waar thans het midden
gedeelte van het l'alais de 1'Industrie is) beginnend, 
met een brug over de Seine zich naar de Esplanade 
des Invalides zal voortzetten. Dit denkbeeld vond, 
ofschoon het van vele zijden goedkeuring verwierf, 
toch geen algemeene toejuiching. Want er werd op 
gewezen hoe deze avenue, die de Champs Elysées 
met een scheeven hoek zal snijden, eigenlijk geen zin 
heeft. Het Invaliden-paleis, dat nu zoo rustig in zijn 
oudcrwetsche omgeving ligt, komt dan in onmiddellijk 
verband met het drukste gedeelte van Parijs en ver
liest daardoor veel van zijn effect, te meer, daar de 

koepel van Mansard er nooit op berekend is geweest, 
op zoo grooten afstand te worden gezien. 

De eenigszins onregelmatige terreinen, aan de noord
zijde der Seine gelegen , die de nieuwe avenue zullen 
begrenzen, zijn bestemd voor twee gebouwen die 
moeten dienen om het af te breken l'alais de 1'Industrie 
te vervangen. Aan de oostzijde komt een klein ge
bouw, dat 120 M . breed en 80 M . diep zal zijn, 
terwijl de westzijde voor een grooter bouwwerk van 
235 M . lengte en 200 M. diepte bestemd is. 

Voor deze beide gebouwen werd onlangs een prijs
vraag uitgeschreven, die alleen voor Fransche bouw-

! meesters ter beantwoording open stond. De eerste 
prijs, 15000 francs, werd behaald door den heer Louvet, 
de tweede van 12000 francs door de heeren Deglane 

Binet, de derde van 8000 francs door den heer 
Thomas, de vierde van 6000 francs door den heer 
Girault, de vijfde van 5000 francs door den heer 
Iroppey-Bailly. 

1 let betrekkelijk hoog bedrag der uitgeloofde pre-
miën heeft niet minder dan negen-en-vijftig bouw
meesters aan den wedstrijd doen deelnemen. 

Het publiek werd onlangs in de gelegenheid gesteld 
hunne scheppingen in het l'alais de 1'Industrie te aan
schouwen. 

Wie één Fransche tentoonstelling van bouwkundige 
teekeningen in de laatste dertig, veertig jaar gezien 
heeft, kan zich gerust voorstellen, dat hij ze allen 
heeft gezien. Het schijnt wel dat de Fransche bouw
kunst , onder den doodenden invloed van de Ecole des 
Beaux Arts tot voortdurende versteening gedoemd is. 
Pogingen om eens wat nieuws te maken, worden 
volstrekt onnoodig geacht. Critiek en publiek zijn 
volmaakt tevreden met de sempiterneele pilaster- en 
zuilenorden, met de banaalste kopieën van Opera
motieven. Niemand wordt gehinderd door de onper
soonlijke, akelig-conventioneele wijze van voorstellen, 
die jaar in jaar uit aan de Ecole in zwang bleef, in 
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zwang blijft en in zwang zal blijven. Wezenlijk, wie 
niet geheel blind is, moet hier de overtuiging krijgen , 
dat het academisme slechts middelmatigheid kweekt. 

I let programma voor de prijsvraag was zeer eigen
aardig, ü e mededingers werden in vele opzichten vrij 
gelaten , indien zij er slechts in slaagden , de vereischte 
tentoonstellingszalen, concertzalen, restaurants, ja 
zelfs een hippodrome in hun gebouwen een plaats te 
geven. Maar van hen werd verlangd: „debienaccuser 
lei ligne perspective de la vote nouvelle, afin d'cvitee 
qu' elle foimdt trois troncons disparates: l'Esplanade, 
le pont, l'avenue". Ü m dezen eisch hebben de meeste 
inzenders zich echter blijkbaar maar weinig bekommerd , 
wat vooral blijken zou indien zij eerlijke perspectief-
teekeningen hadden geleverd. Maar men weet het, de 
perspectielteekening is aan de Kcole niet in de gratie; 
men laat die over aan de rationalisten. Ook de jury 
heeft de perspectief gelaten voor wat zij was. 

Een zeer eigenaardige bepaling van het programma 
was ook dat het gebouw, ofschoon het blijvend zal 
zijn, toch het feestelijk, eenigszins ephemeer karakter 
moest bezitten, dat aan den hoofdingang eener wereld
tentoonstelling past. Ook hier hebben concurrenten 
en jury met de grootste eendracht gedaan, alsof deze 
bepaling niet bestond; de zeer banale klassieke architec
tuur-motieven, die de ontwerpen bieden , kunnen onzes 
inziens althans niet gezegd worden aan de gestelde 
vereischten te beantwoorden. 

Den opstellers van het programma schijnt, voor 
het groote paleis, de inrichting van het bestaande 
Palais de 1'Industrie, waar al sinds vele jaren de 
Salon gehouden wordt, als ideaal voor den geest te 
hebben gezweefd. Nu zal ieder, die geen l-'ranschinan 
is, een dergelijke plan-indeeling , bestaande uit een 
groote, met glas overdekte middenhal, omgeven door 
benedenzalen met zijlicht en door bovenzalen met 
bovenlicht, al zeer ongeschikt achten voor een gebouw , 
waar kunstwerken tentoongesteld zullen worden. Want 
in de groote glashal kan men alleen beeldhouw werke 
cxposceri n , die dan nog niet eens heel gunstig ver
licht zijn; ook de schilderijzalen met bovenlicht onder
vinden veel hinder van de glasbedekking boven de 
groote middenzaal, liet Palais de llndustne , de naam 
duidt hit reeds aan, is dan ook niet als kunst-uiu.-euin 
bedoeld; dat dcFranschcn zich een kunsttentoonstellings
paleis niet anders kunnen denken, is alleen te wijten 
aan de macht der gewoonte. 

Dc plattegrond van het groote paleis bood nog 
bijzondere moeilijkheden aan, omdat het beschik
bare terrein den vorm H heeft, doch zoo, dat de 
beenen niet geheel evenwijdig zijn. Deze moeilijk
heden zijn op verschillende wijzen opgelost. De eerst-
bekroonde heeft aan zijn hoofdgebouw, dat aan de-
avenue is gelegen, een transept naar het westen toe 
gemaakt, en het tweede scheve gedeelte aan de Avenue 
d'Antin als een min of meer afzonderlijk onderdeel 
behandeld. Deze oplossing is ook gekozen door den 
tweeden prijs; de vierde prijswinner is zelfs nog con
sequenter geweest, daar hij ook het scheve gedeelte 
geheel als het overige heeft behandeld. De winners 
van den derden en vijfden prijs hebben de beide 
armen van den H vorm afzonderlijk behandeld en 
die verbonden door een amphitheater of koepelgebouw. 

Wat den Nederlandschen beschouwer der projecten 
vooral treft, is dat de deelnemers aan de prijsvraag 
in het minst geen rekening hebben gehouden met de 
eischen van practijk of uitvoering. Het meest komt 
dit uit bij de doorsneden, waarin niets, wat op ern
stige constructie gelijkt, is aangegeven. Daarenboven 
zijn de zalen met bovenlicht bij alle concurrenten zoo 

hoog ontworpen, dat de verlichting daar weinig be
vredigend zal zijn. Maar men had die hoogste blijk
baar noodig, omdat anders het gebouw bij zijn groote 
lengte een al te gedrukt aanzien zou gekregen hebben. 

De indeeling, voor het oostelijke gedeelte van 
het hoofdgebouw voorgeschreven, is ongeveer die 
van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, op 
welks inrichting, naast het Crystal I'alace te Londen, 
ook zeker die van het Palais de 1'Industrie van 
invloed is geweest. Van daar dan ook dat vooral 
die ontwerpers, welke gemeend hebben hun gebouw 
met een koepel in het midden te moeten versieren, 
zonder dat zij het wisten onder Outshoorn's duiven 
zijn gaan schieten ; vooral het tweede en het derde 
der bekroonde ontwerpen moeten ieder Amsterdammer 
in gedachten naar het F'rederiksplein hebben verplaatst. 
Maar, het mag hier wel gezegd worden, Outshoorn 
wint het, wat silhouet betreft, van de Franschen. 
Zijn glazen tongewelven zijn in uitnemende harmonie 
met den onderbouw; de groote Rapitool-orde der 
heeren Deglane en Binet, en de Louvre-colonnades 
die de heer Thomas heeft meenen te moeten aan
brengen , vormen met de metaal-constructies nu niet 
bepaald een fraai geheel. Ook is het beslist in het 
nadeel der beide F'ransche koepels, dat zij geen 
tambour hebben, ja dat die van den derden prijs 
zelfs een lantaarn mist 

Het maken van deze koepels is waarschijnlijk met 
het oog op schilderachtigheid geschied; het is echter 
maar goed, dat zij niet uitgevoerd zullen worden, 
want zij zouden de mededinging met Mansard's 
Invaliden-koepel niet kunnen volhouden. 

Vermoedelijk is het om den plattegrond geweest, 
dat aan het ontwerp van den heer Louvet de eerste 
prijs is gegeven, want de gevelarchitectuur is al 
heel tam en banaal. De lange gevel is in drie gelijke 
deelen verdeeld, waarvan het middenste eenigszins 
voorspringt en door een laag attiek bekroond wordt. 
De waterpas!ijn loopt over 235 M. in de bekroning 
door; slechts op de hoeken van midden-en zijrisalieten 
zijn lage Philibert-kappen aangebracht. De verdieping 
gelijkstraats is als betrekkelijk laag soubasement be
handeld, een opvatting, die ook bij de meeste andere 
projecten is te vinden. In het middenrisaliet is het 
systeem van het Palazzo Bevilacqua te Verona gevolgd, 
zoodat vijf breede traveeën met vier smalle alter-
neeren. Een der breede traveeën komt aan het einde 
der zijrisalieten nog eens terug. Overigens bestaan 
de traveeën dezer risalieten gelijkstraats uit rustiek-
vensters, daarboven uit een beeldnis met dicht mezza-
nino-venster daarboven. De geheele ordonnantie dezer 
zijrisalieten brengt die der Hofmusea te Weenen in 
herinnering. De glazen afdekking van de middenhal 
verheft zich in dit project zoo weinig boven het 
overige, dat daarvan, voor wie buiten staat, zoogoed 
als niets te zien zal zijn. Over het midden is een 
koepel gewelfd, die op dien van de Halle aux Blés 
geïnspireerd schijnt. Het effect van dergelijke koepels, 
die zoo goed als gelijkstraats beginnen , is niet gelukkig. 

De ontwerpers, die den tweeden prijs haalden, 
hebben dit ingezien, en daarom hun koepel zooveel 
omhoog gebracht, dat hij boven den nok der bekapping 
een aanvang neemt. Maar door hun calotte al te slank 
te maken, ecraseeren zij het overige van het gebouw. 
De as is hier duidelijker aangegeven door een open 
hal, die bijna de volle hoogte van het gebouw heeft 
en door kolossale Korinthische kolommen en pilasters 
wordt geflankeerd. 

De zijrisalieten bestaan uit drie traveeën , die telkens 
door twee dezer reuzenpilasters worden gescheiden. 
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Iedere travee heeft, beneden, rustiek werk, waarin 
bijzonder kleine vensters voorkomen; op de verdieping 
is telkens een Jonischc colonnade van drie openingen. 

De korte gevels zijn als triomfpoorten behandeld 
en door quadriga's gekroond. 

Zijn deze beide projecten reeds tamelijk eentonig, 
zij worden nog overtroffen door dat, met den derden 
prijs bekroond. Hier wordt het zeer smalle midden
risaliet geflankeerd door twee vuurtoren motieven. De 
zijrisalieten zijn niets dan herhalingen van de Louvre-
colonnade, waaraan voor deze gelegenheid nog attieken 
zijn toegevoegd. 

De middenpartij van het ontwerp, dat den vierden 
prijs haalde, is een variant op de San Marco-kerk te 
V e n e t i ë , drie hooge bogen met koepels daarboven. 
Indien de heer Girault niet op het ongelukkige denk
beeld gekomen was, om zijn koepels door een paar 
zeer onbevallige klokketorens te flankeeren, dan zou 
zijn werk zich nog beter hebben voorgedaan. De 
zijrisalieten, met hunne veel te banale arcaden-archi
tectuur , passen slecht bij het overige. De Jury heeft 
aan het kleine paleis-project van dezen inzender, dat 
een trapezium-vormig plan vertoont, den eersten prijs 
toegewezen van 5000 francs. 

De monumentale ingang van het tegenwoordig 
Palais de 1'Industrie heeft den ontwerper van het 
met den vijfden prijs bedachte paleis voor den geest 
gezweefd. Hij heeft gemeend niet beter te kunnen 
doen, dan dien ingang te verdriedubbelen en hem 
in te sluiten tusschen een paar Louvre-colonnades. 

Het zou ons te ver voeren, de andere vier-en-vijftig 
plannen in bijzonderheden te bespreken. Onze lezers 
zouden er ook niet veel aan hebben, want alles is 
vrijwel met één sop overgoten. Het eene is wat 
klassieker dan het andere, maar daarmede is dan 
ook alles gezegd. 

Wij willen ook wel erkennen dat bij de tropische 
hitte, die thans te Parijs heerscht en die zich in het 
oude Industrie-paleis nog eens zoo sterk doet voelen, 
reeds het in onderdeden bestudeeren der bekroonde 
ontwerpen een ware corvee was. F̂ n toen wij dan 
ook bij Ledoyen onder het lommer den inwendigen 
mensch wat versterkt hadden, ontbrak ons de moed 
om wederom in de fournaise te gaan. Het Paiijsche 
publiek scheen echter niet afgeschrikt te worden. Een 
F"ranschman zei: „Nous sommes un pcup/e d'archi-
tectcs, mais d'architectes laisoimei/rs." Wij vroegen 
hem hoe het kwam, dat dc tentoonstelling zoo banaal 
was. Précisentent, parceque clicrj HOS architectes le 
raisonnement prime 1'imagination. Done, tons les con
currents, fils dc la mime education, héritiers des meines 
repugnances troitvcrcnt la mime excuse a la vnlgaritc 
du programme, qui leur itait impose." 

Dit oordeel is hard, maar waar. Qui nous dclivrcra 
des Grecs et des Komaiiis.' Deze bevrijder moet nog 
komen, maar hij kan zich nog lang doen wachten. 
De Kcole zal noch zich overgeven noch sterven. 

IETS O V E R G E W E L V E N . 
Gewelven werden reeds door de Etruskers toege

past bij bouwwerken van uitsluitend practischen aard. 
De bouwwerken van Alexandrië schijnen de Romeinen 
op het denkbeeld gebracht te hebben, gewelven toe 
te passen ook daar waar groote ruimten overdekt 
moesten worden. 

De eenvoudigste gewelfvorm is het tongewelf. Dit 
heeft de gedaante van een halven cylinder en oefent 
veel zijdelingschen druk uit; om dien grooten druk 
te kunnen weerstaan moeten de muren, waarop het 
gewelf rust, een vrij aanzienlijke dikte hebben. Anders 

is dit bij het kruisgewelf, dat gevormd wordt door 
twee tongewelven, die elkander rechthoekig snijden; 
de drukking wordt hier slechts uitgeoefend aan de 
hoeken, waarop de vier ge,welfribben, dat zijn de 
snijlijnen der tongewelven, neerkomen. Zijn dus aan 
deze hoeken steunbeeren van voldoende zwaarte aan
gebracht , dan kunnen de muren óf zeer dun gemaakt 
worden en van groote openingen voorzien zijn, of 
geheel vervallen. De toepassing van het kruisgewelf 
stelde de Romeinen in staat, de grootste ruimten te 
overdekken en toch betrekkelijk spaarzaam met de 
bouwstoffen te zijn. 

Ken derde gewelfvorm is de koepel, die op ronde 
gebouwen gemaakt wordt. Een koepelgewelf heeft den 
vorm van een halven bol en wordt in waterpasse lagen 
van wigvormige steenen gemaakt; het oefent, evenals 
het tongewelf, een sterke drukking op den muur uit, 
zoodat deze tamelijk zwaar moet zijn. Halve koepels 
kunnen als bedekking van nissen dienen. 

De welfkunst bracht een groote verandering in de 
wijze van bouwen teweeg. De Oostersche volken en 
ook de Grieken waren genoodzaakt, zoodra zij ge
bouwen van eenigen omvang wilden overdekken, tal 
van zuilen te maken, om de zoldering te schragen. 
Door het toepassen van gewelven konden de Romeinen 
het buiten deze zuilen stellen en daardoor een groot-
scher aanzien aan het inwendige hunner gebouwen 
geven. 

De Romeinsche gewelven, hetzij dan ton-, kruis-of 
koepelgewelven, waren of uit behakte steenen, óf uit 
holle potten van gebakken klei gemaakt, die zeer 
licht en toch stevig en in het bijzonder voor koepels 
geschikt waren Voor kleinere spanningen waren ook 
gebakken steenen in zwang, of werd aan het gieten, 
in beton, de voorkeur gegeven. 

De gewelven uit den Romeinschen tijd hebben een 
zeer groote spanning; vandaar dat altijd de muren, 
waarop zij rusten, buitengewoon zwaar zijn. Deze 
massieve welfkunst bleef in zwang tot de 12e eeuw. 
Zoowel de Byzantijnsche gewelven (waarvan de 
Sophiakerk te Konstantinopel zulke fraaie voorbeelden 
geeft), als de Romaansche berusten geheel op de 
Romeinsche traditie. 

Een vinding van de Gothiek zijn de kruisgewelven 
met dragende ribben, waartusschen de gewelfvelden 
als koepelvlakken zijn uitgespannen. 

Stelt men zich een vierkant kruisgewelf voor, dat 
ontstaan is door de snijding van twee tongewelven, 
dan begrijpt men, dat de snijlijnen den vorm van 
halve ellipsen moeten vertooncn. De drukking, op 
die lijnen uitgeoefend, is natuurlijk bovenaan het 
minst, doch onderaan het grootst, en dus moet daar 
voor voldoende tegendrukking gezorgd worden. De 
wigvormige steenen, waaruit een gewelf bestaat, 
trachten het uit elkander te drukken, en kunnen, als 
een draaiende beweging mogelijk is, het gewelf 
doen scheuren. 

Zal een gewelf dus kunnen bestaan, dan moet het 
door een zware, onverschuitbare massa aan de zijden, 
waar de ribben neerkomen, worden tegengehouden, 
een massa, zoo groot, dat de druk van het gewelf 
daar geen invloed op heeft. Maar het gewelf moet 
ook zoo stevig van samenstelling wezen, dat zijn 
samenstellende deelen niet door hun eigen of een 
vreemd gewicht verbrijzeld worden, of op enkele 
zwakke plaatsen te groote spanningen ontstaan. A a n 
deze voorwaarden voldoet men door een goede ver
deeling der voegen, die altijd loodrecht moeten staan 
op de lijn, waarlangs zich de druk der wigvormige 
steenen voortplant, en door te zorgen voor een be-
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hoorlijkcn mortel in die voegen. Ook is het goed de 
zwaarte van het gewelf te vermeerderen, daar waar 
de sterkste druk wordt uitgeoefend. 

Wordt een gewelf van gebakken steen gemaakt, 
dan is het, bij eenigszins' aanzienlijke spanningen, niet 
noodig de steenen wigvormig te maken. liet geringe 
verschil, dat er tusschen onder- en bovenkant der 
steenen zou moeten bestaan, kan in den mortel der 
voegen gevonden worden. 

De Romeinen hadden bij hunne kruisgewelven geen 
ribben gemaakt. 11 un groote ervaring, zoo in het be-
hakken van steen als in het bereiden van mortels, was 
oorzaak dat zij aan die ribben geen behoefte hadden. 
In de middeleeuwen was echter de techniek achteruit ge
gaan, en dit leidde ertoe, gemakshalve eerst de ribben 
als een afzonderlijk geraamte van het kruisgewelf te
maken, en daartusschen dan de gewelfvelden te slaan. 
Doch daar het construeeren van half-ellipsvormige 
bogen, zooals die noodig waren bij doorsnijding van 
twee tongewelven, niet gemakkelijk ging, verving 
men de ellips door den cirkel. Daar echter, bij half
cirkelvormige ribben, de kruin hooger ligt dan de-
top der bogen, die de' vier zijden van het gewelf 
vormen, zoo werd het noodig de gewelfschilden een 
zekere schuinte naar buiten te geven, hetwelk 
den druk op de zijmuren aanzienlijk vergrootte. Om 
dit te vermijden, werd ieder gewelfveld gekromd. 
zoodat het den vorm van een opgeblazen driehoekig 
zeil verkreeg. Nu waren de gewelfvelden als het ware 
bolvormige driehoeken en werd de druk grootendeels 
op de ribben overgebracht. 

De Fransche Gothiek is steeds getrouw gebleven 
aan het beginsel om de gewelfvelden als gedeelten van 
koepels te beschouwen. De Duitschers hebben, om 
den druk te verminderen, in de latere middeneeuwen 
de kromming der gewelfschilden veel grooter gemaakt; 
ook hier in Nederland ontbreekt het niet aan voor
beelden van gewelven, waar de kromming der schilden 
zoo groot is, dat die op haar hoogste punt aanmer
kelijk boven den top der ribben ligt. 

Zoodra men in de 12e eeuw tot deze wijze van 
welven was overgegaan, werden er pogingen gedaan, 
om de moeilijkheden te overwinnen, welke de ver
schillende hoogten der bogen, die de begrenzingen 
van langwerpige gewelfvelden vormden, boden. Als 
vanzelf kwam men daarbij tot de toepassing van 
spitse bogen, die daarenboven het voordeel opleverden 
van zeer weinig zijdelingschen druk uit te oefenen. 

Vergelijkt men een segmentvormigen boog, een 
halfcirkelvormigen boog en een gelijkzijdigen spitsboog, 
allen van dezelfde spanning, met elkander, dan ziet 
men, wanneer de segmentvormige boog een gelijke 
kromming heeft als de halve spitsboog, dat er tusschen 
de lengten der halve bogen een bepaalde verhouding 
bestaat. De lengte van den halven segmentboog is 
dan V11 ~ 2r, die van den halven cirkelboog 'ƒ4 w, 
die van den halven spitsboog is •/• ~ 2r. De ver
houding kan dus uitgedrukt worden door de getallen 
2, 3 en 4. Denkt men zich nu de bogen uitgevoerd 
in één zelfde materiaal en van gelijk profiel, dan zullen 
deze getallen ook de verhouding der gewichten geven 
De segmentboog is dus het lichtst, de spitsboog het 
zwaarst. 

Maar denken wij ons nu de drie bogen in een on
eindig aantal loodrechte vlakken verdeeld, die overal 
de richting van de cirkelstraat volgen. Wij kunnen 
dan deze vlakken middendoor deelen, en krijgen dan 
de zwaartepunten, die tot een kromme lijn verbonden 
dc gemiddelde gewelfrichting aangeven. Het punt, 
waar deze lijn de loodlijn van den steunbeer snijdt, 

noemen wij S en trekken vandaar een raaklijn aan dc 
kromme lijn. Deze raaklijn geeft dan de richting aan 
van den zijdelingschen druk, welke door het halve 
gewelf wordt uitgeoefend. Die druk is de resultante 
van een horizontalen druk, die wij H noemen en van 
de zwaartekracht, die loodrecht werkt en die wij 
met P willen aanduiden. Nu is P natuurlijk in de drie 
gevallen verschillend en wel in reden van 2, 3 en 4, 
zooals wij boven gevonden hebben. 

Wij kunnen nu telkens uit het boven aangegeven 
punt -v een loodlijn neerlaten, wier lengte de waarde 
van P, naar de gevonden verhouding aangeeft. Deze 
loodlijnen vormen met de vroeger genoemde raak
lijnen een hoek x, die bij den segmentboog het grootst, 
bij den spitsboog het kleinst zal zijn. Trekt men nu 
uit het onderste punt van de loodlijn, die P aangeeft, 
een waterpaslijn, dan snijdt die de raaklijn in één 
punt. De lengte van die waterpaslijn geeft de grootte 
van den zijdelingschen druk aan, en wordt door ons 
met S aangeduid. 

YC•= c o t K - x< 

Derhalve is de water-

Nu is in de drie gevallen steeds -
1' H 

cos. x, s 
passé drukking H = S sin x 

l ' 

P 
„tg* dc zijdeling-

sche drukking S = —-— = H cotg*, en het gewicht 

1' = H cotg x = S cos x. 
Hoe hooger de top van den boog komt, hoe meer 

de waarde van S, die in lengte en richting den zijde
lingschen druk voorstelt, toeneemt. Maar H . blijft 
constant. 

Moet men nu den zijdelingschen druk van een spits
boog-kruisgewelf bepalen, dan gaat men als volgt te
werk. Aannemende dat de gewelfvelden koepelvormig 
gemaakt worden, kan men zeggen dat iedere rib de 
zwaarte van gewelfgewicht overbrengt. Indien men 
dus een lijn construeert, die de kromming van de rib aan
geeft, dan kan men die in zooveel deelen verdeden als 
men wil, en uit de verdeelpunten loodlijnen trekken, wier 
lengte de zwaarte van den last voorstelt. Handelt 
men nu op de wijze, zooals vroeger is aangegeven, 
dan krijgt men voor ieder punt den hoek x cn kan 
dus P, H , en S berekenen. 

Ken eigenaardigheid van spitsbooggewelven is, 
dat zij de neiging hebben den sluitsteen omhoog te 
drukken. Daarom worden die sluitsteenen dikwijls 
belast. Maar ook op de richting der voegen van de 
gewelfvelden was de nieuwe welfmethode van invloed; 
want weldra bleek het voordeelig om die voegen niet 
zooals vroeger, loodrecht op de gewelfzijden, maar 
loodrecht op de ribben te nemen, omdat het dan 
gemakkelijker was de kruin der gewelfschilden met 
een vischgraatvormige voeg te sluiten. Het schijnt 
dat de eer dezer vinding aan de Hngelschen toekomt; 
de vroegste voorbeelden, uit het begin der 13e eeuw, 
vertoont de kathedraal van Ely. 

De toepassing der gewelven met ribben leidde er 
als vanzelf toe, dat men alleen voor die ribben van 
formeelen gebruik maakte, doch de schilden uit de 
hand welfde. Waren de gewelven echter van groote 
afmetingen, dan zou de bewerking uit de hand groote 
bezwaren met zich hebben gebracht. Om die te over
winnen maakte men zoogenaamde gefigureerde gewel
ven , die van tusschenribben voorzien de spanningen 
veel kleiner maakten. Het is een dwaling, die algemeen 
bestaat, dat zulke gewelven pas in den laatsten tijd 
der Gothiek zouden zijn in zwang gekomen. Men 
vindt ze reeds in de 13e eeuw, o. a. in de kathedralen 
te Amiens, Reauvais, Narbonne en Clermont. 

In de 13e en 14e eeuw werd van zulke gewelven 
alleen gebruik gemaakt, wanneer daarvoor noodzakelijk
heid was. De laat-Gothiek echter maakt gefigureerde 
gewelven ook daar, waar gewone kruisgewelven zeer 
goed uitvoerbaar zouden geweest zijn. Vandaar dat 
haar constructies een in de eerste plaats decoratief 
karakter hebben. Kvenwel, cn dit wordt wel eens 
vergeten, dit decoratief karakter gaat gepaard met 
een inderdaad zeer goede wijze van samenstelling. 
Want het net van ribben met zijn driehoekige mazen 
geeft een voortreffelijk gewelf-geraamte, waartusschen 
de gewelfschilden een lichte en gemakkelijk daar te 
stellen vulling vormen. 

Te ontkennen valt het ondertusschen niet dat, 
terwijl aanvankelijk de constructieve problemen den 
gewelf bouw geheel beheerschten, in den tijd der 
laat-Gothick de constructieve kennis der bouwmeesters 
zoo groot was, dat zij zich allerlei decoratieve kunstjes 
konden veroorloven, zonder aan de stevigheid van het 
geheel afbreuk te doen. 

Het is jammer, dat de bouwmeesters der Renais
sance zoo zelden gepoogd hebben van het constructief 
beginsel der laat-Gothische welfkunst partij te trekken. 
Hun volgen der Romeinsche methoden is ongetwijfeld 
een teruggang geweest. 

K U N S T N I J V E R H K I D. 

(Ingezonden.) 

Onder dit opschrift komt in De Opmerker van I 
Augustus 1.1. een opstel voor ter bespreking van de 
te Haarlem geopende tentoonstelling van teekeningen 
door Dr. P. J. H . Cuypers. 

Naar aanleiding van dit opstel zij het mij geoor
loofd, enkele opmerkingen te maken. Het komt mij 
voor, dat de schrijver niet in allen deele rechtvaar
dig is geweest tegenover eene zoo eigenaardige per
soonlijkheid als die van Dr. Cuypers. 

Hij heeft ten eenenmale uit het oog verloren dat, 
wanneer Dr. Cuypers als kerkelijk kunstenaar een 
bepaalde richting volgt, dit alleen een gevolg is van 
innerlijken scheppingsdrang. Men kan hem toch niet 
kwalijk nemen dat hij, aan gegeven opdrachten 
moetende voldoen, daarvoor vormen kiest, die daar
voor geschikt zijn, vormen die zijn gedachten vol
komen kunnen uitdrukken. Daarom behoeft er nog 
niet gesproken te worden van klemmende ketenen, 
al is de kunstenaar op door hemzelf gekozen wijze 
belemmerd in zijn vrijheid. De zelfgekozen banden 
zijn volstrekt geen beletsel om oorspronkelijk te zijn. 

Men bedenkt te weinig, hoeveel oefening er noodig 
is, eer een kunstenaar een bepaalde reeks van stijl
vormen heeft leeren beheerschen. Wie die oefening 
niet noodig acht, zal altijd gebrekkig werk blijven 
leveren. De kunst waait iemand- maar niet zoo op 
een goeden dag aan. 

Oorspronkelijkheid is volstrekt geen noodzakelijk 
vereischte om een kunstwerk tot stand te kunnen 
brengen. Ken goede navolging verdient de voorkeur 
boven een gebrekkige eigen schepping. Het toepas
sen van de vormen der middeleeuwen is volstrekt 
niet afkeurenswaard; de logische gedachten, vóór 
de zoogenaamde Hervorming overal in de kunst waar 
te nemen, zijn door de Renaissance ten onrechte 
verworpen en daarom is het begrijpelijk, dat men 
in deze eeuw weer op die gedachten terugkomt. 

O f zijn de Gothische kerken der laatste veertig 
jaren soms niet verre te verkiezen boven alles wat 
die zoogenaamde Renaissance heeft voortgebracht? 
Het meeste, wat van 1 5 0 0 — 1 8 0 0 in Kuropa werd 

gemaakt, is niets dan navolging, hetzij dan van de 
antieken of van latere werken. Hoeveel navolgers 
heeft b v. (om maar iets te noemen) l'alladio niet gehad ! 

Kn waarom zijn nu de werken onzer hedendaagsche 
Gothiekers velen zoo weinig sympathiek? Omdat zij 
er niets in zien dan symbolen van domperigheid en 
achteruitgang. Maar wie onbevangen oordeelt zal 
moeten erkennen, dat voor kerkelijke doeleinden 
de Gothiek verre verkieslijk is boven andere kunst
uitingen. Dr. P. J . H . Cuypers is anders opgevoed 
dan het jongere geslacht, dat het thans zoo druk 
heeft over oorspronkelijkheid. De stroomingen, die 
hij thans ziet ontstaan, verleiden hem niet tot mee
gaan ; hij vindt ze fen van zijn standpunt beschouwd 
terecht) afkeurenswaardig. Nu mag men zeggen, dat 
Dr. Cuypers in zijn wereldlijke bouwwerken „novateur 
is geweest. Doch wie zoo spreken, kennen oilmen 
grootsten bouwmeester en zijn streven niet. Een be
paalde zucht om vóór alles oorspronkelijk te zijn , is 
hem steeds vreemd geweest. Hij had zelfbeheersching 
genoeg om vage vormen te verwerpen; zijn doel was 
geen ander, dan in duidelijke vormen te zeggen, 
wat hij te zeggen had. Zijn werken zal dan ook niet 
vruchteloos zijn geweest; reeds ziet men hier en daar 
de zaden, door hem uitgestrooid, opwassen. 

De kerkelijke kunst heeft het volste recht zich van 
de Gothiek te blijven bedienen; vooral op kunst-
nijverheidsgebied is er geen stijl, die zoozeer logische 
vormen aan diepe symbolische beteekenis weet te paren. 

W . 
N . , 2 Aug. '96. 

Wij hebben, overtuigd als wij zijn dat men de 
eritiek niet aan banden moet leggen, geen bezwaar 
gemaakt om bovenstaand stukje op te nemen, ofschoon 
wij het met den ge-achten inzender niet eens zijn. Wij 
kunnen niet inzien, waarom een navolging der Gothiek 
in onzen t'jd meer te verdedigen zou zijn dan die-
van een anderen stijl. 

Vooral de Gothische kunstnijverheid schijnt ons 
noch logisch, noch rationeel. In den Gothischen tijd 
wordt alles door het handwerk beheerscht, en dit is 
maar zelden tot individueele scheppingen in staat. Er 
bestaat in de meeste Gothische kunstnijverheids-voort-
brengselen volstrekt geen verband tusschen samen
stelling en versiering. Monstransen worden van lucht
bogen , fialen en beeldnissen voorzien, wierookvaten 
krijgen kerkvensters, en zoo wordt de eigenlijke 
architectuur in het kunsthandwerk eenvoudig gekopi
eerd, zonder dat daar eenige constructieve nood
zakelijkheid voor bestaat. In het algemeen wordt, 
op gezag van Viollet-le-Duc, het rationcele en logische 
der middeleeuwsche kunst verre overschat. De kerk-
meubelen der 12e, 13e, 14e en 1 t,e eeuw zijn haast 
zonder uitzondering voorbeelden van versiering, die 
met constructie niets te maken heett. 

Dit alles kan den geachten inzender niet onbekend 
zijn en daarom begrijpen wij niet, waarom hij er zoo 
op gesteld is, dat men zich in de 19e eeuw, waar 
het kerkelijke kunst geldt, van den stijl der middel
eeuwen zal blijven bedienen. Op deze wijze komt 
men nimmer tot iets oorspronkelijks. Wij geven 
gaarne toe, dat er in het werk van den heer Cuypers 
veel verdienste schuilt, doch kunnen in hem toch niets 
anders zien dan een voorlooper van, een wegbereider 
voor de nieuwe kunst, die komen zal. 

RED. 
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I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de redacteur! 
Ik vraag reeds vooraf excuus dat ik weder over eenige ruimte 

beschik in uw blad, en dat nog wel over eene questie van zeer 
weinig belang, doch het antwoord van den heer Löhrer in niet 
afdoende, en geeft geen enkele reden voor de onwellevendheid 
om, zonder inzending van nota, op een open briefkaart f6 te 
eischen en direct te dreigen met een advocaat. Ik schreef daar
over den heer L. en een iicwjjs dat hij, zich schrijvende „hof 
glasschilder", toch van liotfel\jkhcid weinig studie heett gemaakt, 
is wel bet daarop ontvangen antwoord: 

vlot u weigerde de fo' te betalen, had ik wel gedacht; ik zal 
ze u schenken, dat vind u toch zeker goed cn zal de 4///omtrent 
een cn ander plaatsen in Houwkundig tijdschrift wel zakken. V 
kunt echter verzekerd zijn van mijn kant zal ik de heeren be-
stuursleden van onze vereeniging te Amsterdum inlichten, u kunt 
verzekerd zyn dat ik niet op ftï zit to wachten, enz." 

en ui deze onbeleefdheden om geen sterker woord te gebruiken, 
op mijn brief, waarin ik schreef onder meer: 

„Wanneer u meent recht op vergoeding te hebben voor eene 
gemaakte schets, is dit toch niet de wijze van dit mede te deelen, 
maar zou dunkt mij eene gewone nota met begeleidend schrijven 
volstaan. 

De nu uedane cinch met directe bedreiging is ook al weder 
ongepast" 

Waaruit de beer L. nu de conclusie trekt dat hij wel gedacht 
had dat ik weigeren zou te betalen, is mij een raadsel. Ik verklaar 
hier gaarne dat de f*i tot des heeren L / i beschikking liggen en 
hjj elk oo/enblik daarover dispoueeren kan. 

De opmerking dat het bedoelde raam nu waarschijnlijk wel 
naar zijn ontwerp is gemaakt, riekt naar pedanterie. De heer L. 
weet zeer goed dat liij niet dc eenigste is, die gewoon gekleurd 
glas in lood kan z tten, en ik verzeker hem dat de nu gekozen 
schets UIH concept beter was dau de zijne en gemaakt is bij den 
heer Mejjeu te Xymegen. Ik ben iny verder bewust nooit misbruik 
te hebben gemaakt van aan mij toevertrouwde schetsen. 

De heer L. wil de onhandige daad, gepleegd in een opwelling 
van booshtid, verbloemen rioor allerlei mcdedcelJngcn die hiermede 
niets tc maken hebben, in plaat» vnn eerlijk tc erkennen dut hy 
onrecht dood. Ik geloof dat de tyd, die de heer L. besteedt aan 
onbeleefde lirieven, beter ware te benutten in het aanleeren van 
dc wijze hoe men burgerlijke beleefdheid moet betrachten. 

Kn hiermede liasta, en u, mynheer de redacteur, niyu besten 
dank voor de plaatsing. 

Arnhem, 3 Augustus 1 S9t>. A . K . FitKEM. 

U I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S»GRAV£NI!AGK. Zjj, l ' ' e net examen van landmeter wenschen 

al' te leggen. moeten zien vóór den 25sten dezer maand aan
melden I'D liet Departement van Bionenlandache Zaken. 

— Bjj Kon. bc-luit is een e.omniissie ingesteld tot liet in den 
loc-ji tier maand September a. s. houden van een vergeljjkend 
onderzoek naar de bekwaamheid van enndidalen voor de betrek
king van ud-p.-ingenieur van den Rjjkswutcrrtaat, bestaande uit 
de heeren: J. II. F. Wellan, hoofdinspecteur van den Rijkswater
staat, al» \oorzitter; II. E. de Bruyn, hoofdingenieur, helart met 
den algetneencn dienst van 'B Rijkswaterstaat; 15. Uoogenboom, 
hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat in het 6e district; Dr. 
C'. A. Sckeltoma. hoogleernar aan de Polvtcchnisehe Sidtool; 
Dr. P. Zeeman Gz., hoogleeraar aan de Polytechnische School; 
-Mr. II. A. Hooft, hoofdcommies bij het Departement van Water
staat, Handel en Nijverheid; E. R. van Nes van Meerkerk, 
ingenieur van den Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage, en .Ihr. F. L . 
Ortt, ingenieur van den Rijkswaterstaat te 's Gravenhage, tevens 
als secretaris. 

— De Minister van Marine brengt ter kennis van belang
hebbenden , dat met 1 (Ictober twee plaatsen als adspirant-ingenieur 
der marine, op eene jaarwedde van f 1200, worden opengesteld. 

('andidaten, die op 1 September a. s. bun 27ste jaar nog niet 
zyn iugetreden en iu het bezit /ijn van de diploma's van scheeps
bouwkundig en werktuigkundig ingenieur, ingovolgc de wet van 
2 Mei 181*8 {Staatsblad no. 50), worden opgeroopen om vóór of 
op I September n. s een verzoekschrift op gezegeld papier in te 
dienen, om zoo noodig, tot bet aan zijn Departement to houden 
vergelijkend examen te worden toegelaten. 

— De Minister van Waterstaat heeft bepaald dat de adjunct
inspecteurs van den arbeid in de zes arbeids-inspectiën zuilen 
worden geplaatBt als volgt: 

in de 1ste inspectie I. P. de Vooys, ter standplaats Breda; 
in de 2de inspectie 1. J . Klompe, ter standplaats Rotterdam; 
in de 3de inspectie C. C. A . Last, ter standplaats's Gravenhage; 
in de 4de inspectie M. Raven, ter standplaats Amsterdam; 
in de 5de inspectie F. W. Bakema, ter standplaats Zwolle, en 
in de 6de inspectie D. Blanson Henkemans, ter standplaats 

Groningen. 
— De „Haagsche Kunstkring" vierde deze week zijn vijfjarig 

bestaan met eene tentoonstelling van schilderijen, aquarellen en 
teekeningen van zijn oprichter, den heer Théophilc de Bock. Er 

zyn een 60 sehilderTjen en een twintigtal teekeningen bijeen; 3 5 
doeken cn schier alle teekeningen zjjn eigendom van particu
lieren, die bereidwillig het werk van den meester voor deze ge
legenheid hebben afgestaan. Een belangstellend publiek van leden 
woonde de opening bjj en des middagB werd in besloten krin» 
bet vijfjarig bestaan feosteljjk herdacht. 

RoTTEniiAM. Zaterdag I Augustus werd de jaarljjksche alge
meene vergadering gehouden van de Academie voor bocldende 
kunsten en technische wetenschappen. 

Volgons het jaarverslag zijn er 206 gewone cn 71 leden van 
verdienste; in het bestuur werd Mr. W. H s'Jacob vervangen 
door den beer J . Hudig, terwjjl aan eorstgenoemde het oere-
lidniaatschap werd aangeboden. 

De rekening sloot met f57,712, waarin begrepen f1731 ver
booging der subsidie voor de invoering van olectrisch licht 
Het toenemend aantal leerlingen maakte een verkooginir van 
honoraria uoodig met f 077. 

De opbrengst der schoolgelden was 1 1702, die der daglessen 
t 102; de subsidie der gemeente met inbegrip der vcrhoo"in" be
droeg f 411,747. " 

Het speciale fonds der leden bedroeg f4695, terwijl bovendien 
t'2»,7ü0 aan ctfecten aanwezig is 

Het fonds tot aankoop van schilderijen wjjst oen bate- saldo 
aan van 1 6788. Met het oog op de Dricjaarlijksche tentoonstelling 
in het volgend jaar, wordt dit fonds allen voorstanders der kunst 
met warmte aanbevolen. 

l i t het verslag van den directeur blijkt, dat dc avondcursus 
gevolgd werd door 1148 leerlingen cn 35 leden; de middsgcursus 
in hand en ornementteckenen door 89, de dagcursus A voor 
schilderen en boetseeren door 35, de dagcursus B voor bouwkundig 
tcekenou door 27 en de zomer-ochtendcursus voor handteekenen 
en decoratief door 61 leerlingen. Voorts ontvingen 17 leerlingen 
onderwas in tuinbouwkundig teekenen. A a n het teekenen naar 
ontkleed model werd door 5 leerlingen deelgenomen Verschillende 
prijsvragen worden uitgeschreven. 

Nog zjj gemeld, dat de cursus van den hoofdlceraar, den heer 
Henri Evers, iu de geschiedenis der houwkunst voor dames veel 
belungstelling vond. 

— Van de Vereenigiugen van brandspuitgasten van spuiten 
11 en 25 werden bij het comité voor de Brandweertcntoonstelling 
nog 2 zilveren medailles ontvangen, waarvan de laatste ter 
bekroning voor de doelmatigste straalpijp. 

Thans zijn 25 medailles bij het comité ingekomen, wel een 
bewijs dat dc sympathie voor de tentoonstelling groot is. 

HAAIII.KM. De jaarljjksche vergadering van den Raad van 
ReBtuur van het Museum van Kunstnijverheid alhier heeft dezer 
dagen plaats geluid, onder voorzitterschap van deu hoer 8. J . 
Graaf van Limburg Stirum, in de oud Hollandsche raadzaal van 
geuoemd Museum. Nadat de tentoonstelling-Dr. Uuvpers eu de 
tentoonstelling van het werk der leerlingen der aan liet Museum 
verbonden school vuor Kunstnijverheid bezocht waren, werd de 
vergadering voortgezet. Twee voor den bloei der instelling hoogst 
voorname punten werden in bet bijzonder besproken 

Het eerste punt had betrekking op dc uitbreiding der school
lokalen, waartoe men weldru, dank deu welwilleuden steun der 
hooge Kegeering en die van eenige in het kunstambacht belang
stellende persoueu, zul kunnen overgaan; het tweede punt had 
betrekking op bet vestigen van een leerwerkplu&ts voor goud
en zilvcramedou in de reeds genoemde school, waaraan in ons 
land zoo groote behoefte bestaat 

Teneinde deze vestiging tot een goed resultaat te brengen, 
zal voorloopig een beroep worden gedaan op dc sympathie en 
de medewerking van do Nedcrlandsche fabrikanten en industri-
eelen, die bjj het oprichten cener dergelijke werkplaats belang 
hebben. De raad van bestuur wenscht allereerst de gevoelens 
van dc vakmannen te vernemen, tou einde de voorgestelde 
vestiging, zoowel aan do eischen van de practijk als aan de 
artistieke eischen te doen beantwoorden. 

Dc vergadering werd besloten met eenige medcdeelingcn van 
den conservator van het MiiBoum omtrent de verschillende in
zendingen, betrekking hebbende op bet kunstambacht terNjjver-
heidstentoonstclling te Berlijn. 

DoRiiiiKun. Het comité tot voorbereiding van dc tentoonstelling 
van oude en nieuwe kunstnijverheid, in bet volgend jaar door 
de vereeniging „Vak en Kunst" in het Oranjepark te houden, 
beeft na besprekingen mot do financiecle commissie besloten de 
tentoonstelling te nemen in eigen exploitatie, gedekt door een 
garantiefonds. Het uitgeven aan een consortium van bankiers 
werd afgekeurd. Het streven zit voor, van de zaak geen geld
speculatie te maken, maar ook in hnancieelen zin een ernstig 
karakter eraan te geven. „Vak en Kunst" kan voor do tenuit
voerlegging bcscbikken over voldoende werkkrachten, on er be
staat gegronde verwachting dat deze op geheel toereikende wijze 
zullen gesteund worden door Dordtsch kapitaal. 

EDAM. Hot plan om op het eeuwfeest van het hier gevestigde 
departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een 
buste van Jan Nieuwenhujjzen te plaatsen in den gevel van het 
buis te Edam, waar de maatschappij werd gesticht, vindt veel 
bijval uij de departementen. Het maken van de buste zal worden 
opgedragen aan Hart van Hove. 
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— Door den Minister van Watcrst. zijn benoemd tot buitengew. opz. 
.1. W. Otten en A. J . van don Oever, hij do verbetering van do 
Maas; P. W. Lensink, bij het maken van glooiingen, het ver
lengen en het onder profiel brengen van rijkskribben aan den 
IJsel; A. Peters, bij kribwerk op dc Nieuwe Merwcde: on 1. 
R Gabriels te Roermond bij dc verbetering van het kanaal 
tusschen duiker no. 35 der Z-Willemsvaart en de Noordervuart. 

- In Ncd Indië zijn benoomd tot leeraar in dc wiskunde en het 
rechtlijnig tcckenen aan de H. B. S. to Semarang, de ambtenaar 
op nonactivifeit II C. van B a r r e n ; tot tijdelijk opzichter-machinist 
Inj de werken en opnemingen ann dc rivier de Solo, de le machinist 
bn de paketvaartniaatschappij .1 W. van Waltcrop de Vries; tot 
adjunct-chef van de 2e afdeeling bij de exploitatie van Staatsspoor
wegen op Java, de adjunct-ingenieur le klasse .1. Radcrsina. 

( t c p l a a t B t : In de residontie Paleinbang, ten einde als eerst
aanwezend watentaatsambtenaar op tc treden, do ter beschikking 
van den directeur der B. O. W. gestelde ambtenaar op nonacti
viteit, laatstelijk architect 2c klasse, L . van der Tas. 

— Bjj Koninklijk besluit is aan W. A'erwoy Az., op zjjn ver
zoek, eervol ontslag verleend als hoofdingenieur van den Rijks
waterstaat 2e kl., en zjjn. met ingang van dien datum, benoemd 
tot hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat 2e kl., P. H. Kamper, 
thans ingenieur le kl., cn bevorderd tot ingenieur van don Rijks
waterstaat 2e kl. A 11. Marinkcllc, thans ingenieur He kl., en tot 

ingenieur van den Rijkswaterstaat 8e kl. A. R. van Loon, thans 
adspirant-ingenieur. 

— De heer A. R. Egelcr, ingenieur, adj.-dircctcur der Arnster-
dnmBcbe gasfabrieken, is overgeplaatst naar de fabrieken der 
Imperial Continental Gas Association te Wconcn eu in zijn plaats 
i- te Amsterdam benoemd de heer Louis Drory, ingenieur der 
onderneming te Berljjn. 

— De werktuigkundig-iiigcnicur II. D. P. Huizer, te 's-lira-
venhagc, is met ingang van 1 dezer benoomd tot adspiraut-
adjunct ingenieur bjj den dienst van weg en werken der Staats
spoorwegen. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
— B e k w a a m opl ichter- teekenaar. Salaris 1 80 per 

maand. Adres letter X , boekh. A. Vernout, Haarlem. 
— O p z i c h t e r 2e k l . , afd. „Havenwerken" der gemeente 

Amsterdam. Jaarwedde 1' 900 en f210 toelage voor nachtdienst; 
leeftijd niet hooger dan 80 jaren. Het diploma voor atgelegd 
examen als opz. van den waterstaat strekt tot aanbeveling. Adres 
vóór 18 Aug. aan den directeur der publ. werken. 

— B o u w k u n d i g e of v o l o n t a i r bij de uitvoering van 
een werk. Adres lett. C. C. 917, .Memos v d. Dag. 

— ( Ipz iehter - t ecke t iaar . I'. (i. Brieven lett. Z. 15 aan den 
boekh Sl. .1. van der l.octf te Enschede. (Zie adi: in dit Hommer). 

ADVERTENTIEN. 

Gevraagd 
b e k w a a m O P Z I C H T E R -
T E E K E N A A R , P. G . 

Brieven Lett. Z.B. aan den Boekh. 
M. J . V A N DER L O E F F , Enseliede. 

Speciaal adres voor 

Teekenbeooodigdheden 
J . M E E U S S E N & ZOON 

K O K T E I'OTKX 3*, l»en Haas;. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

Bouwterrein te Delft. 
BURGEMEESTER en W E T H O U 

DERS vuu Üelfi wachten tot 1 
S e p t e m b e r 1896 a a n b i e d i n g e n 
i n v o o r tien a a n k o o p v a n 
H O I ' W T E R R E I X E N a a n de 
N o o r d e l i j k e A v e n u e der se
in een te . ter grootte ongeveer van 
« 6 A r e n . 

De voorwaarden en teekening zijn 
op franco aanvrage tegen betaling van 
f 0,25 te bekomen ter Gemeente
secretarie. 

T E K O O F 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 4 5 , 0 0 0 c A . I I O I W 
G R O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend H I T I T E N -
V E R B 1,1.1 F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
H W ' R , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, is de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's-Oravenhage. 

J . B E L T M A N J i z . , Deventer. Handelskade. 
FVitoi-iliarit iii Molenwerken. 

SPECIALE IX It It HTlXti voor I 

LEVl l l i lVO VAX 

U:\BI\I; m mimmmumm, OLIE-

M E E L F A B R I E K E N , K O R E N M O L E N S , 
B A K K E R I J E N , GRUTTERIJEN. 
OL1EFABRIEKEN, H O U T Z A G E R I J ! » ! 
OLU5 -GASMOTOREN. 

S T A L E N BALKEN J I Z E R C O N S T R U G T I E 
D R A A G B A A R S P O O R 7 0 c NI 

te Koop en te Huur. 

I I . E . ( ) V I > G J r . . 
Kantoor: Plan C, 

G'ldeiseliekiule SI, 
Stapelplaatsen : 
Binnenhaven 0./ 

FKIJENOuKD. 

R O T T E R D A M 

De grootste en best ingerichte Rijschool 
ia van de Firma O O O c * J C o . , Werat>ei-*tjae, 
Café WAALDIJK, vroeger Café MAAS, bij S c h o l l e n b r u g . 

HOOFDKANTOOR en FILIAAL H a a r l e m m e r w e g 5 en » , A M S T E R 
D A M voor F.iiarem- « »« Oetailverlioou. 

HOOFDAGENTUUR der « E A I I M T O N E - C V C E E H en der n i e u w e 
F R A N S C H E D R I E W I E L E R S . 

G o e d k o o p e L U C H T B A N D - M A C H I N E S van af / " « O . - . 

L. F. W. VOLCKE, Stads-Uurwerkmaker, 
F i r m a V O L C K E * t Z O N E N , 

Magazijn M A U R I T S K A D E 18a Fabriek 11-18 P A R K S T R A A T 11-18, 
achter Bureau „V.VOKIII.ANII", ingang Kazernestraat, 's-GHAVESHAftE. 

Bekroond te 's-Gravenhage iu 1868 en 18/1 en te Londen in 18/0 niet tiond, Zilver BB Brons 
Leveranciers van de Nederlandsche Staats- en Hollandsche Spoorweg-MnatschappneL, 

Vervaardigers van gewone en electrische Uurwerken, voor Torens, Post- cn Telegraaf
kantoren en andore groote lokaliteiten. Het vernieuwen van oude Pendules. C'onBOle-, 
Speel- en andere Klokken met toepassing eencr verbeterde constructie, het aanleggen 
van geleidingen voor electrlaehe Heitellen en Telephonen. 

Houthandel. Loon-Stoomzagerij. OOSTEll MEIJER & Go. 
A M H B 8 F O O H T . 

In voorraad: prima hlavonlxrh Elk*» Kloahoat, V , , 3 / , , 1 en *A dms. Eiken 
Wagenaebot. Alle soorten Buitenlandsch gezaagd cn geachaafd Host. Amerl-
kaanaeh « r e e n e n Balken voor Masten cn Molenroeden. JnlTera, El len», Kalden, 
Sparren. Eiken-, «reenen- , Vnren Beatekhout. Aaterlkaanack Greenea 
Bestekhont. j 

Spoedige levering. — Prima kwaliteit. — Concurreerende pryzen. 
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BURGEMEESTER E N WETHOU
DERS vut, HAARLEM zullen op 
B o t* tie fit aft SO AugumtUB 
Ê99U, Hes namiddags teu 3 aar in 
het openbaar ten Raadhuize 

AAM BESTEDEN: 
H e t bonwen v a n eene S C H O O I , 

v o o r l a g e r onderwijn, op 
het p l e i n nnbi j de L e i d 
« c h e v a a r t . 

Voorwaarden ter lezing ter Gemeente
secretarie op alle werkdagen, van 
'* voormvldags 10 lol 's namiddags l uur. 

Aldaar te bekomen: 
gedrukte ex. van het bestek ad 50 

cent ii') 12 Augustus e. k., en ex. 
der teekeningen ad f 1.50 per stel 
tiü 16 Aug. a. s. 

Plaatselijke aanwijzing op Zaterdag J 
15 Aug. a. a. des namiddags 2 uur 
door den Gemeente-Architect. 

AAHBESTEDIHG. 
BURGEMEESTER EN W E T H O U - I 

DERS Tan DORDRECHT zijn voor
nemens op M a a n d a g 17 A n g m - 1 

tos INJMi , des namiddags é é n uur, 
ten Raadhuize a a n te besteden: 

H e t m a k e n v a n eene K I O -
l . l i : i t l \ 4 . d o o r de Pol 
d e r » tad en het omleggen 
v a n den l i » e k Hpuiweg en 
B u r g e m e e s t e r de Kaudt -
s inge l te IDordreelit, In 
é é n perceel , niet gedeel
te l i jke l e v e r i n g v a n de 
d a a r v o o r ucnoodigde m a 
tei i a l c n . 

Bestek en teekeningen liggen ter 
inzage aan bet Bureau der Gemeente
werken, op iederen werkdag de Be
steding voorafgaande, voorin, tl lot 11 
en nam. 2 tol 3 uur. 

Bestek met (,10 stuks) teekeningen 
zijn. zoolang de voorraad strekt, te 
verkrijgen legen betaling van — 
per exemplaar op franco aanvraag aan 
de Secretarie, le aldeeling en na over
making der kosteD. 

De aanwijzing zal plaats hebben op 
Dinsdag 11 en Woensdag 12 Augustus 
a. s., telkens voorin. I O ' / I uur, te be
ginnen aan het Bureau der Gemeente
werken. 

De inschrijvirgsbiljetten, op zegel 
gesteld en mede door de borgen onder
teekend, moeten worden ingezonden 
ter Secretarie, le afd., op den 17n 
Augustus 1896, voor 's nam. 1 uur. 

Assurantie Maatschappij 

Brand schade tegen 

D e ran 1846. 

'g-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premium. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

V A N O O S T V E E N ft Co. 
I Hoogelanden, rt/b de Roodebrug. 

U T R E C H T . 
Fabrikanten van diverse soorten Dakpan-

I ncn, als Holle, Kruis, Platte en QegOtfde 
alsmede Vloe r t ege l» in diverse kleuren. 

C. W. BLANKE J'. 
I . e ldschekade 68, A ntatcrtlam. 

Orooto sorteering van behangselpapier 
m ooncurreerende prijzen, alsook <-irtvry 
üoj i -v iT i i lHt « e a o n d h e l d a b e h a a g a a l -
papier. Stalen worden op aanvraag franoe 
wonden naar buiten. 

Vraag
de OLIFANTBDS, 

bette en goedkoopste 
n i i i i i i i i i s 

voor 
Huishoudeli jk g e b m i k . 

Bekroond: 
A • T V» K It •• K X '04. 

AviKTI-.ltlr.AN '95. 
BUSSEN zonder bovenstaand Fa-

brieksmerk zijn n a m a a k . 

Firma BAKKER en WAAL, 
Krommenie ft iutulrvtlam. 

CRAMER ELSERBDR6 & C, 
Hofleverancier*, 

A M N T K R O A J M . 
F a b r i k a n t e n v a n gepantserde Klu i ske lde rs . Deuren, 

B r a n d w a a r b o r g k a s t e n en Geldkis ten . 

Centraalvprwarm np door heete lucht. 

IJ. J. B R O E K , - ' g -Gravenhage , K R 4 I J E N H 0 F S T R A A T 3 7 . 

A l I O < » l t \ l I E - 1 I I l l 4 M . l t \ l I I . 

A T K I . I K R voor bet Teekenen en Reprodueeeren van Plans, Technische Teeke
ningen, Landkaarten, enz. — M I II I IIIII i t I M I I I H U M . 

BECKER & BUDOINGH. 
-A_i*nliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K H E E T . 
KN ANDERE 

I X S T K I M K X T E M , 
voor rNGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

( • i e ë n i a l l l e e r d e 

Pei l scha len . 
WEEGWERKTUIGEN. 

W . H . K O E , 
nakeiieaaesrracht 5, Haarlem. 
Loodg-lrter <n r.inku erker. Aan

leg van gas- en waterleiding, lleveelt 
zich aan tot het Hlaan van Xorton-
» e l l e n enz. enz. l'ompleote badinrich
tingen dagelijks in werking te zien. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
6 E B B . T A K H A L S E N , 

•toomtinimerrabrlek. — DER m i a 

KIDERLEIM & C°., Technisch Bureau, 
Print menarikhaite, AirSTtlW t ff. 

StOCkpOrt GaSmOtOren. S 0 l i d t a . f g e * e r k t - Economisch in gas-
r verbruik. Laag in prijs, 

l a 11 Goedkoopste drijfkracht in verbinding met gasmotoren. 
l l n W Q n n l i 3 0 Gegarandeerd brandstofverbruik 500 gram per cffec-
V U I f f O U I I U Q O a tievc uur P.K. Beste inrichting voor't roosteren van 
n i m ut o»e*0) eesten van mout, drogen van stijfsel. Pampe S DlStlIIeertOeStelIen, C o " P l p t l 8™an <'» melasse branderij in-

« • ï mr . _ stallatiei met gegarandeerd rendement. 
O l i e , e n V e e k o e k p e r s e n . P O D C E ' a H o u t e n B l e m . c b i j v e n . 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderlaud". 
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D K W A N D B K S C H I L D K R I N G V A N 
D E R K I N D E R E N . 

Indien eene beschildering, als thans in Arti's kunst-
zaal tentoongesteld is, een jaar of twintig geleden 
geëxposeerd geworden ware, zou zij algemeen slechts 
afkeuring en bespotting hebben ondervonden. Alleen 
Alberdingk Thijm en enkele zijner geestverwanten 
zouden er lof voor hebben overgehad. 

Wij willen ondertusschen niet beweren, dat het 
aantal bewonderaars ook nu nog zoo groot is. Maar 
er zijn thans tal van menschen, die meenen te moeten 
doen, alsof zij het doek mooi vinden. 1 let appreeieeren 
van moderne (of quasi-moderne) kunst behoort thans 
tot den goeden toon, zoo goed als het belangstellen 
in allerlei onderdeden van sport. 

Kn wie nog een beetje twijfelen mocht, of hij hier 
nu wel iets wezenlijk schoons voor zich ziet, vindt 
voorlichting en opbeuring in brochures, dagbladen en 
tijdschriften. /.00 wordt ons gezegd: „ D e nieuwe 
wandschildering van Antoon Derkinderen, thans te 
zien in de groote zaal van A r t i , is een werk dat 
diepen eerbied afdwingt, eerbied voor het kunstwerk 
zelf, eerbied vooral voor hem die het wrocht. Welk 
een nadenken, welk een studie, welk een onderzoekingen 
moet dit werk gekost hebben ! Het is vooral de ont
zaglijke hoeveelheid weten, die ons treft bij het aan
dachtig zien naar deze schilderij". 

Nu zal de argelooze mensch meenen, dat dit alles 
goed en wel is, maar dat die eerbied, dat nadenken, 
die studie, die onderzoekingen en die ontzaglijke hoe
veelheid weten nog niet noodzakelijk tot het maken 
van iets se/zoons behoeven te leiden. Doch het antwoord 
wordt hem al gegeven: „ H e t werk is als uitdrukking 
van het motief bedoeld en heelemaal niet als iets moois 
op zichzelf'. Kn wie nu nog meer zou vragen, zou 
alleen bewijzen, dat hij niets van de „moderne" kunst 
begrijpt; daarom is het hem geraden stil te zijn en 

zich neer te leggen bij wat als bewonderenswaardig 
wordt gedecreteerd. 

Het is wel jammer, dat de goede Alberdingk Thijm 
nu reeds zeven jaar dood is. Wat zou hij met een 
vreugde naar Arti's zalen zijn opgegaan, wat zou hij 
zich over de waardeering voor middeleeuwsche kunst 
en symboliek verblijd hebben! Doch Thijm, men kan 
het zich haast niet voorstellen, behoort reeds tot de 
vergetenen. Zelfs zijn „Heilige Linie" die, ofschoon 
zij veertig jaar geleden verscheen, toch een compendium 
der middeleeuwsche symboliek mag heeten, herinnert 
men zich zoo weinig, dat niemand nog heeft bemerkt 
dat alles, wat ons nu als de vrucht van het nadenken, 
de studie, de onderzoekingen van den schilder wordt 
voorgesteld, daar reeds te vinden is. 

Nu ziet men, wat door een handige reclame te 
bereiken valt. Derkinderen's verdiensten en talenten 
zijn door een hem welgezind kringetje urbi et orbi 
verkondigd. Daardoor is aan zijn streven een aandacht 
geschonken, die niet geheel in verhouding staat tot 
de waarde daarvan. Want symbolieke voorstellingen, 
zooals die ons nu in Arti getoond worden, kan 
men in haast alle katholieke kerken, die in de 
laatste dertig jaar gebouwd of gerestaureerd zijn, 
vinden. De tentoonstelling van Dr. Cuypers te Haarlem 
kan doen zien , hoe lang die bouwmeester-decorateur 
reeds werk in dezen geest heeft geleverd. Maar al dit 
„polychromeerwerk", zooals het in de wandeling pleegt 
genoemd te worden, is tot dusverre in niet-Katholieke 
kringen nooit als kunst in den eigenlijken zin des woords 
erkend. 

Eh dat is te begrijpen. Want hoe treffend de sym
bolische bedoeling dezer werken ook dikwijls moge 
zijn en hoeveel waarde zij daarom voor den innig-
geloovcnde mogen hebben, de harde veelkleurigheid, 
de zoetelijk-banale zwarte omtrekken sloten elk denk
beeld aan wezenlijke kunst buiUn, al wilde men 4en 
beschouwer ook wijs maken, dat de beste muur-
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BURGEMEESTER E N WETHOU
DERS van HAAKLEM zullen op 
Oonetertinn SO Angnmlnu 
f990, des iiHiinil'lHgH ten 3 nar in 
het openbaar ten Raadhuize 

AAJN BESTEDEN: 
H e t bonwen v a n eene S C H O O T , 

voor l ager onderwijn, op 
bet p l e i n nabij de L e i d 
sche v a a r t . 

Voorwaarden Ier lezing ter Gemeente
secretarie op alle werkdagen, van 
's voormiil dags 10 tut 's namiddags 1 uur. 

Aldaar te bekomen: 
gedrukte ex. van het bestek ad SU 

cent na 12 Augustus e. k.. en ex. 
der teekeningen ad ƒ 1 . 5 0 per stel 
na 16 Aug. a. s. 

Plaatselijke aanwijzing op Zaterdag 
15 Aug. a. s. des namiddags 2 uur 
door den Gemeente-Architect. 

AAHBESTEDIHG. 
BURGEMEESTER m W E T H O U 

DERS van DORDRECHT zijn voor
nemens op H a a n d a g 17 A u g u s 
tus 1890, des namiddags é é n unr, I 
ten Raadhuize a a n te besteden: | 

H e t m a k e n v a n eene K I O -
l . l l . l t l \ « . door de P o l - j 
« I e r s t a d en het omleggen ! 
v a n den h » e k Mpuiweg en 
K n r g e m e e s t e r de Haadt-
s ingel te D o r d r e c h t , i n 
é é n perceel , niet gedeel-1 
teli.jke l e v e r i n g v a n de 
d a a r v o o r lit-noodigde ma
ter ia l en . 

Bestek en teekeningen liggen ter 
inzage aan Int Bureau der Gemeente
werken, op iederen werkdag de Be
steding voorafgaande, vuurm. SI tut 11 
en nam. 2 tol 3 uur. 

Bestek me: (10 stuks; teekeningen 
zijn, zoolang de voorraad strekt, te 
verkrijgen tegen betaling van f li. 
per exemplaar op franco aanvraag aan 
de Secretarie, le afdeeling en na over 
making der kosten. 

De aanwijzing zal plaats hebben op 
Dinsdag 11 en Woensdag 12 Augustus 
a. s., telkens v o o r i n . 10'/- uur, te be
ginnen aan het Bureau der Gemeente
werken. 

De inschrijvir gsbiljctteti. op zegel 
gesteld en mede door de borgen onder
teekend, moeten worden ingezonden 
ter Secretarie, le afd., op den l ï n 
Augustus 1896, voor 's nam. 1 uur. 

Assurantie Maatschappij 

tegen 

NEDERLANDEN 
schade 

van 1845. D e 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

V A N O O S T V E E N & Co. 
Hoogelanden, n/b de Roodebrug. 

U T R E C H T . 
Fabrikanten van diverse soorten Dakpan

nen, als Holle, Kruis, Platte en Gegolfde 
alsmede Vloertegel* in diverse kleuren. 

C. W. BLANKE J-. 
I .e idschekade 62, . 4»i«f r r r f a m . 

Urooto sorteering van bcliangnclpnpler 
in ooncurreerendo prijzen, alsook GlftvrtJ 
oogevernlHt GezondheM.behangael-
papier. Stalen worden op aanvraag fraiUM 
wonden naar buiten. 

Vraag
de OLIFANTBUS, 
beste en goedkoopste 
I N H A A K B U S 

voor 
Huishoudelijk gebruik. 

Bekroond: 
; \ X T W 1 ' . ] | | ' I , \ '94. 

AJISTKKDAH '95. 
BUSSEN zonder bovenstaand Fa

brieksmerk zijn n a m a a k . 

Firma BAKKER en WAAL, 
X r o i N M i m i r ft. ' Atnotertlatn. 

W . H . xo i : , 
nakeneeseffraclit 5, Haarlem. 
Loodgieter en zlnkwerker. Aan

leg van gas- en waterleiding. licvcelt 
zich aan tot het slaan van \nrton-
wellea enz. enz. Compleets hadinrich
tingen dagelijks in werking to zien. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
tiEBB. T A N H A L S E N , 

Htoomtlnimerfabriek. — DEN HAAS. 

CRAMER ELSENBURG & C", 
Hollere reineiern, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Kluiskelders Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalvprwarnvng door heete lucht. 

|J. J. BROEK, - a-firavenhage, KR&IJENHOFSTRAAT 37. 
A I T O I . I I A I I I : - M T I I O C » I . A m ; . 

A T K M K K voor het Teekenen en Reproduceeren van flans. Technische Toeke 
ningen. I.andkiinrten, enz. — III HTII1II K I Ml I < III I \« . . 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K 9 E E T ' 
KN ANDERE 

I N S T B I T H E K T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, enz. 

<>eemallleerde 

F e i l s chalen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

KIDERLEN & C°, Technisch Bureau, 
»•/»/ Print Bentlrikkaele, AffSTFflHAff. 

S t O C k p O r t G a S m O t O r e n .
 BoXii\ a fc e * e r k t - .Economisch in gas. 

r verbruik. Laag in prijs, 
fk mm. Goedkoopste drijfkracht in verbinding met gasmotoren. 
l l n W Q n i l l i 3 0 Gegarandeerd brandstofverbruik 500 gram per effec-
U U I I O U I I U d O . tieve uur P.K. Beste inrichting voor 't roosteren van 
_ oacao, eesten van mout, drogen van stijfsel. Fampe S DlStilleertOeStellen. C o n l P u ' t o 6™a«> en melasse branderij in-

* » . f mm . stallatiei met gegarandeerd rendement. 
O l i e c n V e e k o e k p e r » e m . D O D G E ' s H o u t e n B l e m a c h i j v e n . 

Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderlaud". 
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D K W A N D B K S C H I K D K R I N G V A N 
D K R K I N D K R K X . 

Indien eene beschildering, als thans in Arti's kunst
zaal tentoongesteld is, een jaar of twintig geleden 
geëxposeerd geworden ware, zou zij algemeen slechts 
afkeuring en bespotting hebben ondervonden. Alleen 
Alberdingk Thijm en enkele zijner geestverwanten 
zouden er lof voor hebben overgehad. 

Wij willen ondertusschen niet beweren, dat het 
aantal bewonderaars ook nu nog zoo groot is. Maar 
er zijn thans tal van nienschen, die meenen te moeten 
doen, alsof zij het doek mooi vinden, liet apprecieeren 
van moderne (of quasi-moderne) kunst behoort thans 
tot den goeden toon, zoo goed als het belangstellen 
in allerlei onderdeden van sport. 

Kn wie nog een beetje twijfelen mocht, of hij hier 
nu wel iets wezenlijk schoons voor zich ziet, vindt 
voorlichting en opbeuring in brochures, dagbladen en 
tijdschriften. Zoo wordt ons gezegd: „ D e nieuwe 
wandschildering van Antoon Derkinderen, thans te 
zien in de groote zaal van A r t i , is een werk dat 
diepen eerbied afdwingt, eerbied voor het kunstwerk 
zelf, eerbied vooral voor hem die het wrocht. Welk 
een nadenken, welk een studie, welk een onderzoekingen 
moet dit werk gekost hebben! Het is vooral de ont
zaglijke hoeveelheid weten, die ons treft bij het aan
dachtig zien naar deze schilderij". 

Nu zal de argelooze mensch meenen, dat dit alles 
goed en wel is, maar dat die eerbied, dat nadenken, 
die studie, die onderzoekingen en die ontzaglijke hoe
veelheid weten nog niet noodzakelijk tot het maken 
van iets schoons behoeven te leiden. Doch het antwoord 
wordt hem al gegeven: „ H e t werk is als uitdrukking 
van het motief bedoeld en heelemaal niet als iets moois 
op zichzelf'. Kn wie nu nog meer zou vragen, zou 
alleen bewijzen, dat hij niets van de „moderne" kunst 
begrijpt; daarom is het hem geraden stil te zijn en 

zich neer te leggen bij wat als bewonderenswaardig 
wordt gedecreteerd. 

Het is wel jammer, dat de goede Alberdingk Thijm 
nu reeds zeven jaar dood is. Wat zou hij met een 
vreugde naar Arti's zalen zijn opgegaan, wat zou hij 
zich over de waardeering voor middeleeuwsche kunst 
en symboliek verblijd hebben 1 Doch Thijm, men kan 
het zich haast niet voorstellen, behoort reeds tot de 
vergetenen. Zelfs zijn „Heilige Linie" die, ofschoon 
zij veertig jaar geleden verscheen, toch een compendium 
der middeleeuwsche symboliek mag heeten, herinnert 
men zich zoo weinig, dat niemand nog heeft bemerkt 
dat alles, wat ons nu als de vrucht van het nadenken, 
de studie, de onderzoekingen van den schilder wordt 
voorgesteld, daar reeds te vinden is. 

Nu ziet men, wat door een handige reclame te 
bereiken valt. Derkinderen's verdiensten en talenten 
zijn door een hem welgezind kringetje urbi et orbi 
verkondigd. Daardoor is aan zijn streven een aandacht 
geschonken, die niet geheel in verhouding staat tot 
de waarde daarvan. Want symbolieke voorstellingen, 
zooals die ons nu in Arti getoond worden, kan 
men in haast alle katholieke kerken, die in de 
laatste dertig jaar gebouwd of gerestaureerd zijn, 
vinden. De tentoonstelling vau Dr. Cuypers te I laarlem 
kan doen zien, hoe lang die bouwmeester-decorateur 
reeds werk in dezen geest heeft geleverd. Maar al dit 
„polychromeerwerk''> zooals het in de wandeling pleegt 
genoemd te worden, is tot dusverre in niet-Katholieke 
kringen nooit als kunst in den eigenlijken zin des woords 
erkend. 

Kn dat is te begrijpen. Want hoe treffend de sym
bolische bedoeling dezer werken ook dikwijls moge 
zijn en hoeveel waarde zij daarom voor den innig-
geloovende mogen hebben. de harde veelkleurigheid, 
de zoetelijk-banale zwarte omtrekken sloten elk denk
beeld aan wezenlijke kunst buiUn, al wilde men dpn 
beschouwer ook wijs maken, dat de beste muur-
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beschilderingen der middeleeuwen op deze wijze be
handeld waren. 

Doch nu komt Derkinderen, hij maakt werk , dat 
geheel op dezelfde hoogte staat als het zoo geminachte 
polychromeerwerk en . . . . nu is dat plotseling de 
hoogste kunst! Als bewijs daarvoor wordt dan aan
gehaald een citaat van Viollet-le-Duc, door Alberdingk 
Thym vertaald: „ D e kunst, die voegt aan het omlijste 
doek, aan de schilderij, welke dan ook hare grootte 
zij, is geheel iets anders dan de schildering, die de 
muren en gewelven van een zaal moeten bedekken. 
De kunstlievende volken hebben in de bouwschilder-
kunst niets anders dan vlak gekleurde tafereelen gezien." 

Dit citaat besluit de brochure, die door den heer 
Derkinderen als toelichting bij de wandbeschildering 
geschreven is. Nu moet men, als Viollet-le-Duc aan het 
woord is, altijd op zijn hoede zijn, want deze enthousiast 
voor de dertiende eeuw neemt het niet de werkelijke 
feiten zoo nauw niet. Daarom dient ook hier, aan 
de hand der geschiedenis, eens nagegaan te worden, 
of de uitspraak juist is, dat „de kunstlievende volken 
in de bouwschilderkunst niets anders dan vlak ge
kleurde tafereelen hebben gezien." Het bestek van 
dit artikel gedoogt niet dat wij dit onderzoek hier 
voor alle kunsttijdperken instellen. Wij willen dus eene 
keuze doen uit de „kunstl ievende volken", en dan 
valt die als van zelf op de Grieken, het volk der 
kunst bij uitnemendheid. Nu is van het werk der 
Grieksche schilders wel niets bewaard gebleven, maar 
de schilderwerken van 1'ompeji en 1 lerculanum ver
tooncn niet alleen duidelijk den Griekschen invloed, 
maar zijn dikwijls, evenals vele in den Romeinschen 
tijd vervaardigde beeldhouwwerken, navolgingen van 
Helleensche voorbeelden. En nu zijn die tafereelen 
volstrekt niet „vlak gekleurd", doch van schaduwen 
en perspectievische achtergronden voorzien, zoodat 
zelfs naar een zeker realisme gestreefd werd. 

Alleen l'olygnotos' schildertrant moet, als men 
Pausanias mag gelooven, eenigszins aan de eischen 
van Viollet-le-Duc hebben beantwoord. Strenge sym
metrie schijnt in zijne muurschilderingen geheerscht 

in het westelijkste venster van den noorderzijbeuk. 
Daar zijn, in gekleurd glas, Frederik Barbarossa, 
zijn zoon Hendrik V I en Hendrik de Heilige afgebeeld.' 
Men ziet de figuren vlak van voren; hunne gewaden 
hebben effen kleuren, waarin slechts enkele zwarte 
lijnen de plooien aanduiden. Het lood, waarmede de 
stukken glas bijeen gehouden worden, maakt op den 
beschouwer den indruk, als waren de figuren met 
breede zwarte lijnen omgetrokken. Het zijn deze glazen, 
die ons voor den geest kwamen bij het beschouwen 
van „het tafercel der St.-Janskerk met de zeven 
heiligen". 

De kerk, die „ u i t g e s l a g e n " den achtergrond der 
zeven heiligen vormt, herinnert aan de baldakijn, 
waaronder de Duitsche keizers te Straatsburg staan. 

Deze keizerfiguren zijn zeer stijf en onbeholpen; 
de geringe vaardigheid der kunstenaars van omstreeks 
1200 is daar oorzaak van. Doch wat moet men nu 
zeggen van een kunstenaar van omstreeks 1900, die 
opzettelijk die stijfheid en onbeholpenheid gaat na
bootsen ? 

De I3c-eeu\vsche kunstenaars trachtten, naar hun 
beste vermogen, in hun vak vooruit te komen. Men 
kan dit al weder te Straatsburg waarnemen, waar 
aan het zuidelijk portaal den beschouwer verbeeld 
wordt, hoe Christus weder op aarde zal komen om 
gericht te houden. Het tympan vertoont het Laatste 
Uordeel, hooger worden de bokken van de schapen 
geseheiden, geheel bovenaan zit Christus op den 
rechterstoel. Om aan te duiden dat niemand weet, 
wanneer deze dag des toorns komen zal, zijn tegen 
de portaalwanden de wijze en dwaze maagden ge
plaatst, naar de gelijkenis van Mattheus 2 5 , een 
opvatting, die men in de middeleeuwen dikwijls 
terugvindt. Voor deze figuren waren niets anders 
beschikbaar dan de nissen, die tusschen de portaal
zuilen overbleven, en de kunstenaars werden dus zoo 
aan banden gelegd, dat de stijfheid van vroeger zeer 
verklaarbaar zou zijn geweest. Maar de beeldhouwers van 
1300 waren vooruitgegaan, vergeleken bij de glasschil
ders van 1200. Zij wisten aan hunne figuren een groote 

te hebben , en men meent dat hij schaduwen of mo- ' verscheidenheid te geven. De wijze maagden treden den 
delleering niet heeft aangewend. Maar met dit alles is 
moeilijk te lijmen dat de schildering, die de in
neming van Troje voorstelde, in het bijzonder be
roemd was om de uitdrukking, die de kunstenaar in 
het gelaat der vrouwen had weten te leggen. Apollo-
doros van Athene wordt door Plinius als een schilder 
genoemd, die licht en schaduw in zijn fresco's aanbracht. 
Nog realistischer dan dat van dezen schilder, moet het 
werk van den beroemden Zeuxis zijn geweest, anders is 
het verhaal, dat de vogels in zijn druiven pikten, die hij 
geschilderd had, niet te begrijpen. Parrhasios, Zeuxis' 
tijdgenoot, die over de druiven bovengenoemd zoo 
bedrieglijk een gordijn wist te schilderen, dat Zeuxis 
het weg wilde schuiven, is zeker een realist geweest. 
En Tinianthes, die terzelfder tijd als de beide vorigen 
werkte, heeft (dc navolging zijner beroemde Iphigenia 
te Pompeji gevonden bewijst het) zich ook al niet van 
vlakke kleuren bediend. 

Uit deze voorbeelden blijkt, dat er op de uitspraak 
van Viollet-le-Duc nog wel het een en ander valt af 
te dingen. Maar deze Kransche schrijver is nooit 
onpartijdig, daar zijn voorkeur voor de 13e eeuw hem 
telkens parten speelt. Daarom was het beter geweest 
dat de heer Derkinderen volmondig erkend had, een 
werk te willen maken op de wijze, die omstreeks 1200 
gebruikelijk was. 

Wie in de Munsterkerk te Straatsburg geweest is, 
herinnert zich misschien de afbeeldingen van keizers 

Bruidegom tegemoet, de dwaze maagden vooral zijn 
zeer karakteristiek en worden vergezeld door den 
duivel, die in de gedaante van een rijkgekleed edel
man is voorgesteld. 

Nu is het eigenaardig, dat ook de heer Derkinderen 
aan het weergeven dezer gelijkenis zijne krachten in 
de bovenste fries beproefd heeft. Welke de motieven 
geweest zijn, die, in een raadhuis, tot de keuze der 
gelijkenis geleid hebben, is ons niet duidelijk. Wel 
zegt de heer Derkinderen in zijn brochure „want 
Christus is dc Bruidegom en de menschelijke natuur 
is de Bruid, die God gemaakt heeft tot een beeld en 
gelijkenis zijns zelfs", maar hierdoor wordt een ver
klaring van de keuze toch niet gegeven. In een raad
huis als dat van Den Bosch was een andere gelijkenis 
even goed, ja wellicht beter op haar plaats geweest. 

Maar wij willen hierover niet verder uitweiden. 
Genoeg zij het, dat wij te Straatsburg zien, hoe de 
wezenlijke middeleeuwen het thema behandelden en 
in Arti hoe een nje-eeuwsch middeleeuwer dat doet. 
I'e Straatsburg groote verscheidenheid van houdingen, 
uitmuntende karakteristiek der figuren, in Arti gelijk
vormigheid van houdingen, die door niets gemotiveerd 
wordt en het ontbreken van alle karakteristiek. Nu 
moge men den bezoeker van Arti „die het niet mooi 
vindt, dat die vijf maagden telkens zoo precies de
zelfde beweging maken, en dat dc zeven heiligen zoo 
stijf zijn", als „kleinzielig" brandmerken, daarmede is 
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nog niet aangetoond dat er voor de gelijkvormigheid 
en stijfheid een geldige reden bestond. 

Een voorstelling van de gelijkenis der wijze en 
dwaze maagden, die omstreeks 1200 geschilderd is, 
vindt men ook op den westelijken muur van het 
zuidertransept in de domkerk te B runs wijk. Hier is 
de bedoeling, in verband met de ncderdaling ter helle 
en het Laatste Oordeel volkomen duidelijk. Wel 
hebben deze muurschilderingen door restauratie ge
leden , doch men kan nog waarnemen, hoe fraai de 
teekening der figuren is. Ofschoon hier en daar nog 
een herinnering aan de stijve poppen der vroegere 
periode voorkomt, ziet men toch dat de kunstenaars 
zich over het algemeen met ijver op de studie der 
natuur hebben toegelegd en dat zij naar verscheiden
heid hebben gestreefd. Toch blijven hunne schilde
ringen vlakversieringen in den besten zin des woords; 
nergens dringen zij zich den beschouwer op, daar zij 
als het ware bij rijk-gekleurde tapijten vergeleken 
kunnen worden. 

Het maken van iets dergelijks zal ook de heer 
Derkinderen bedoeld hebben. Ken criticus merkte dan 
ook reeds op: „Wij moeten het werk van Derkin
deren beschouwen als thuisbehoorend in oude tijden 
en wij moeten trachten ons in het weten , denken en 
gelooven dier tijden tc verplaatsen, om het te begrijpen 
en lief te krijgen." Zonder het waarschijnlijk zóó te 
bedoelen, heeft die criticus met deze woorden het 
werk veroordeeld. Want gold het hier een voort
brengsel der 13e eeuw, daar zou reden zijn voor den 
beschouwer om zich in gedachten zoo goed en kwaad 
hij kon zeven eeuwen achteruit te verplaatsen. Doch 
wat te zeggen van een ige-eeuwsch kunstproduct, dat 
niet genoten kan worden, zonder zich in de 13e eeuw 
terug te denken? Ieder waar kunstwerk moet de uiting 
zijn van den geest des tijds, die het zag ontstaan; de schil
dering van den heer Derkinderen voldoet niet aan dit 
vcreischtc en daarom zal het nageslacht er niets in 
zien dan een archeologische aardigheid, een mislukte 
poging om in 1896 te willen denken en voelen als 
in 1200. 

Het is wel jammer dat de Katholieke kunst en 
wetenschap van de laatste dertig jaren niets beters 
hebben weten te doen dan te pogen ons naar de 13e 
eeuw te verplaatsen. Het Katholicisme is van alle tijden 
en volstrekt niet aan een eeuw gebonden. Waarom 
dan niet beproefd om voor de blijvende waarheden 
nieuwe symbolen te vinden? Als al het kunstvermogen, 
dat nu aan de Sisyphus-taak, om de middeleeuwen 
tot ons terug te brengen, wordt besteed, eens dienst
baar gemaakt was aan pogingen om ons een echt 
nieuw-Katholieke kunst te brengen, wij waren nu al 
verder dan thans op den weg van den waren voor
uitgang gevorderd. 

Hoe merkwaardig als verschijnsel dan ook, het werk 
van Derkindcren zal geen plaats krijgen onder de reeks 
van scheppingen, die als karakteristieke voortbreng
selen van onzen tijd door het nageslacht beschouwd 
zullen worden. 

D E W A A R H K I D K A N G K K N H K R B K R G 
V I N D K N . 

„Arbeid au koopwaar**, door W. I.. 
van Malsen. 's-Gravenhage, Muuton 
en ('o. 1896. 

De sociale questie, nu deftiger sociologie genoemd, 
levert velen hoogleeraren en meesters in de rechten, 
die „up to date" zich willen toonen, een dankbaar 
arbeidsveld. Het is thans een goede reclame om in 
tijdschriften artikelen over werkliedentoestanden te 

plaatsen, of op vergaderingen over soortgelijke onder
werpen het woord te voeren. 

Het is wel jammer, dat de mannen der practijk, 
onze beoefenaars der bouwtechniek, onze fabrikanten, 
onze industrieelen zich tot dusverre zoo ongeneigd 
toonden om zich met de sociaal-politieke vraagstukken 
van den dag bezig te houden. Nu kan het niet anders 
of de rechtsgeleerden, die van wezenlijke arbeidstoe
standen geen het minste begrip bezitten, moeten het 
hoogste woord hebben. 

En welke dwaasheden door hoogleeraren, meesters 
in de rechten en politici in zake sociale aangelegen
heden ten beste gegeven worden, daarvan kon men 
staaltjes hooren bij gelegenheid der Kamerdebatten 
over de motie-Gerritsen of op de laatste vergadering 
der Vereeniging voor Staathuishoudkunde en Statistiek. 
Voor wie onpartijdig oordeelt, zijn al deze debatten 
ongetwijfeld zonder eenige waarde geweest; zij hebben 
hoogstens den vergaderden een aangename tijdpas-
seering geschonken of gediend om den eetlust voor 
een gezellig maal op te wekken. 

Doch nu komt de heer Van Malsen, die door 
den aard van zijn werkkring met den werkman 
bekend is, zijn meening zeggen. 

Nu zou men meenen, dat wanneer iemand als de 
heer Van Malsen, die toch minstens evenveel recht 
van spreken heeft als de hooggeleerde heeren, zijne 
denkbeelden ten papiere brengt, de „sociologische" 
weekbladen of tijdschriften geen bezwaar zouden maken 
zijne artikelen te plaatsen. Doch wie dit verwacht , 
toont zich ten eenenmale een vreemdeling in ons 
sociologisch Abdera. Want het komt er bij de be
handeling van arbeidsvraagstukken niet op aan of men 
verstand ervan heeft, maar wel, of men zich onvoor
waardelijk neerlegt bij de „waarheden", die de hoog-
en zeergeleerden als vaststaande hebben aangenomen. 

De heer Van Malsen moest dit ondervinden. Hij 
zond zijn beschouwingen aan de redactie van De 
Economist. Maar „de redactie van dit tijdschrift" maakte 
bezwaar zijn stuk op te nemen, omdat men (het werd 
hem na eenig aarzelen meegedeeld) dit tijdschrift niet 
dienstbaar wilde maken aan de bestrijding van de 
eenmaal aangenomen „waarheden". 

Terecht zegt nu de heer v. M . : „ H e t schijnt dat 
de redactie, welke vooruitstrevenden zij overigens 
onder hare leden moge tellen, nog niet weet, dat het 
streven naar waarheid het best wordt bevorderd door 
vrijheid van discussie en dat dan hetgeen onwaar en 
onhoudbaar is, het minst welig tiert. Of weet zij dit 
wel en is men , misschien onbewust, bevreesd dat die 
hooggeroemde waarheden, voortbrengselen van eene 
op concessies aan den geest des tijds gebouwde sociale 
theorie, zelve onhoudbaar zouden kunnen blijken?" 

Kn dan volgt nog de verzuchting: „ W i e niet aan 
het modeartikel socialisme verkiest mede te doen, is 
op dit oogenblik voor onze tijdschriften een onmogelijk 
man". 

Het is te hopen, dat het artikel van den heer Van 
Malsen, thans in brochurevorm uitgegeven, een ruimeren 
kring van lezers, dan waarin een tijdschrift hier-te-
lande zich verheugt, zal vinden, want het bevat tal 
van opmerkingen, die van kennis van zaken en een 
onbevangen blik getuigen. 

De schrijver begint met een beknopt overzicht te 
geven van de wijze, waarop tegenwoordig de voort
brenging plaats vindt. Hij wijst erop hoe, waar men 
vroeger veel zelfstandige patroons vond die met een 
klein getal arbeiders werkten, thans de werklieden 
meestal bij honderdtallen in dienst zijn van één onder
nemer, die in maatschappelijke positie, levenswijze 
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en geestesontwikkeling veel verder van hen verwijderd 
is dan de patroon van voorheen. 

Voorheen was de regeling van en het toezicht op 
den arbeid uitsluitend de taak van den patroon. Deze-
zorgde er voor, dat de werklieden den vastgestelden 
tijd in zijn dienst doorbrachten en dien tijd zoo nuttig 
mogelijk besteedden. Maar nu het aantal werklieden 
zoo groot is geworden, moet die zorg door den patroon 
aan opzichters, bazen of werkmeesters worden over
gelaten. Deze noodzakelijke tusschenpersonen kunnen 
oorzaak zijn van een minder goede verstandhouding 
tusschen werkgever en werklieden. 

Maar de hoofdreden van die zich dikwijls in den 
laatsten tijd openbarende slechte verstandhouding ziet 
de schrijver in wat hij noemt: de emancipatiebeweging 
der arbeiders. Deze beweging heeft ten doel, zoowel den 
Stoffelijken als zedelijken toestand van de werklieden te 
verbeteren. Doch daar altijd in het stoffelijke meer 
belang wordt gesteld dan in het zedelijke, wordt slechts 
naar het bereiken van een deel van dit doel met ernst 
gestreefd; om de moraal bekommeren de werklieden 
zich niet veel. De schrijver mag dan ook terecht 
zeggen, dat de sociale questie op deze wijze niet tot 
oplossing zal komen; eerst als de meerdere materieele 
welvaart des arbeiders een gevolg zal zijn van zijn 
grootere geestelijke en zedelijke kracht, zal de sociale 
questie niet meer bestaan. 

Het gedeelte der brochure, dat over de bevolkings-
vraag handelt, kunnen wij, als minder voor onze 
kolommen geschikt, hier onbesproken laten. 

Maar wel willen wij het een en ander mededeelen 
van wat de schrijver omtrent de verhouding tusschen 
werkman en patroon opmerkt. Hij betreurt het dat 
het volk op den goeden weggedreven moet worden, om
dat men „nergens of bijna nergens in het bewustzijn 
der arbeiders sporen vindt, dat zij door eigen nadenken 
en zonder hulp van buiten" ook maar één stap op dien 
goeden weg kunnen vorderen. En hier zien wij voor 
het eerst het hoofddenkbeeld, dat de schrijver bezielt, 
voor ons. Hij wil dat de arbeider zelfstandig als 
vrij man zich zelf zal helpen, en niet als een onmondig 
kind zal blijven onder de al of niet goed bedoelde 
voogdij van overheid tn particulieren. 

Hoewel hij het waardeert „dat veel werkgevers het 
als hun zedelijke plicht beschouwen te moeten waken 
voor de stoffelijke belangen van hun werkvolk, nadat 
het loon is uitgekeerd", gaat hij toch niet mede met 
hen die de leuze „de patroon is den arbeider méér 
verschuldigd dan het loon" aanheffen. Vooral van het 
streven dier enkele patroons, die den arbeider tot mede
ondernemer hebben gepromoveerd, verwacht hij niets. 
Deze welmeenende werkgevers toch zijn gedwongen min 
ot meer als vader tegenover hun personeel op te treden, 
en zoo ontstaat een verhouding, die door het woord „fa-
briekhoorigheid" vrij goed wordt uitgedrukt, en die den 
werkman zijn vrijheid grootendeels beneemt. Zeer 
terecht zegt de schrijver, dat wie meent dat op deze-
wijze de sociale questie zal worden opgelost, de 
arbeiders niet anders dan als onmondigen beschouwt, 
die het buiten voogdij niet kunnen stellen; 

Volkomen juist merkt de heer Van Malsen op: 
„ T e n opzichte van de zedelijke verhouding van den 
patroon tot zijn werklieden heerscht, tengevolge van 
sommiger overdrijving, een ernstige verwarring van 
denkbeelden. Zoo is men er langzamerhand toe ge
komen hen, die in de nijverheid hun levenstaak 
vinden, in twee soorten te gaan verdeelen. De eerste 
soort, de arbeiders, blijkt niet in staat te zijn in de 
behoeften van zich en hun gezin te voorzien. Bij de 
andere soort, de patroons, onderstelt men een zoo 

groote overmaat van bekwaamheid om zich voor 
armoede te behoeden, dat zij zich, behalve met de 
zorg voor eigen gezinnen, ook nog wel met de zorg 
voor toekomstige behoeften van een onbepaald aantal 
arbeidersgezinnen kunnen belasten. Blijken zij, onver
hoopt, niet in staat aan deze verwachting te voldoen, 
dan staat een leger van sociaalfilosofen klaar, om 
„haro" over hen te roepen. 

Over deze sociaalfilosofen is de schrijver slecht te 
spreken, en wij kunnen dit, van zijn standpunt, best 
verklaren. Hem moeten de beoefenaars van dien tak 
van wijsbegeerte, die in keurig gemeubelde vertrek
ken hunne artikelen voor periodieken zitten te schrijven, 
die van arbeiderstocstanden al even weinig verstand 
hebben als van zaken doen, een ergernis zijn. Inder
daad het is gemakkelijk redeneeren over de nooden 
des volks, als men zelf aan een goedvoorzienen disch 
zit, en slechts peinst, hoe men door een raads- of 
kamerzetel het best zijn eerzucht kan bevredigen. 

In het bijzonder moet het rapport, ten vorigen jare 
door de sociaalfilosofen uitgebracht aan het bestuur 
der Vereeniging tot voorkoming van ongelukken enz. 
enz. het ontgelden. In dit rapport wordt de verzekering 
der arbeiders noodig geacht, maar, ofschoon middel
lijk , op kosten van den patroon. En als de patroon 
die kosten niet dragen kan, dan moet hij zijn zaak 
maar liquideeren , want, zeggen de filosofen, dan heeft 
zijn onderneming uit een algemeen maatschappelijk 
oogpunt geen reden van bestaan „Maar", zegt de heer 
Van Malsen, „wie een empirisch bewijs wil, hoe valsch 
deze conclusie van de heeren Treub, Cort van der 
Linden c. s. is, overwege de vraag, op welke wijze 
de financieel sterke ondernemers in de wereld komen. 
Zijn er zooveel geboren kapitalisten, die zich de zor
gen en de moeilijkheden van een fabrikanten-loopbaan 
willen getroosten ? O f wordt de ondernemersstand niet 
veeleer gerecruteerd uit de financieel zwakken, ja uit 
den arbeidersstand." De heer Van Malsen wijst dan op 
W . A . Scholten en C . T . Stork, hoe die bij den 
aanvang van hun loopbaan financieel zwak waren en 
eerst na jaren van zorg en strijd sterker begonnen te 
worden. En tegen onze jonge Scholtens en Storken 
zeggen nu de sociaalfilosofen: „Staakt uw arbeid; als 
ondernemer is er voor u in de wereld geen plaats". 
De heer Van Malsen vindt dit terecht bespottelijk. 

Van juist inzicht getuigt ook, hetgeen de schrijver 
zegt omtrent de verhouding van de arbeiders tegenover 
de nijverheid. „ H e t beginsel", zegt hij, „dat de in
dustrieel , arbeiders gebruikend, verplicht is diegenen, 
die niet meer tot werken in staat zijn, te onderhou
den, is onjuist, eenvoudig omdat in de industrie in 
het geheel geen arbeiders gebruikt worden. Een stal
houder gebruikt wel paarden en kan ze, voor zoover 
de dierenbescherming het toelaat, ze ook verbruiken. 
Maar de industrie gebruikt arbeid; de arbeider gebruikt 
of verbruikt sick-zelf. Velen beschouwen inderdaad het 
looncontract als een overeenkomst, waarbij de arbei
der, tegen geldelijke vergoeding, als equivalent zijn 
persoon overgeeft, maar naar mijne meening is deze 
beschouwing gegrond op een zekere geringschatting 
van den arbeider." 

De werklieden zijn van dit beginsel van overgave 
dan ook niet gediend. De meer ontwikkelden onder 
hen vooral, verzetten zich er tegen. Zij willen hunne 
belangen zelf behartigen. Vandaar, dat de schrijver 
zegt: „Bovend ien , de vakvereenigingen nemen gaande
weg toe in algemeenheid en in kracht; waar is de 
vakvereeniging, die geen bepalingen maakt omtrent 
de toekomstige behoeften harer leden?" Zij richten 
zelf coöperatieve bakkerijen op en staan, in geval 
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van ziekte en dood, elkander bij. Dc schrijver erkent 
echter, dat de oudendag-verzekering, naar de mo
derne opvatting, nagenoeg geheel door hen wordt 
verwaarloosd. „Maar" , zoo vraagt hij, „kan men 
den werkman in gemoede aanraden van zijn loon 
zooveel af te zonderen, als noodig zou zijn om de 
premie eener lijfrente voor zijn weduwe te betalen? 
E n stel het geval, dat een vrijgevig patroon dc ver
zekeringsfondsen verstrekt uit eigen middelen, of dat 
ze worden gesteund door liefdadigheid of staatssubsidie, 
is dan toch iemand, die een gulden spaart niet rijker 
dan degeen, die een rijksdaalder krijgt?" 

Nu, wij willen wel erkennen, dat naar onze meening 
de algemeene moraal , en die der werklieden in het 
bijzonder, al heel wat hooger peil zal moeten bereiken 
dan het tegenwoordige, voor de heer Van Malsen een 
bevredigend antwoord op deze vraag zal ontvangen. 
Maar zeker is het, dat zonder moreele verheffing geen 
blijvende verbetering in de arbeiderstocstanden zal 
komen. Met philantropie kan tijdelijk iets bereikt worden, 
doch gezonde verhoudingen schept men daardoor niet. 

In het tweede gedeelte zijner brochure behandelt de 
heer Van Malsen de drie thans gebruikelijke wijzen van 
loonbetaling, en wel 1". het werken in daggeld of 
tegen vast weekloon, 2°. het participatiestelsel en 3". 
het op stuk werken. 

Het eerste stelsel vordert voortdurend toezicht. Dit 
toezicht bij kleine bedrijven, door den patroon zelf 
uitgeoefend, moet in groote fabrieken worden over
gelaten aan opzichters en werkmeesters, wier hoofdtaak 
het is de arbeiders „aan het werk tc drijven". „ H a r d 
werken" zegt de schrijver „is de eisch, dien de werk
meester stelt en daarom wordt er , zoo goed en kwaad 
als het gaan wil, hard gewerkt. Maar gering is het 
aantal dergenen, die ijver toonen, want verhoogde-
welvaart zou slechts in een zeer verwijderd verschiet 
de belooning van dien ijver kunnen zijn". 

Men heeft nu, om de nadeelen aan de vaste loons-
betaling te ontgaan, tot de participatie zijn toevlucht 
genomen. Dit stelsel, waarbij de werkman in de winst 
deelt, lacht den heer Van Malsen niet toe. Hij meent 
dat de hoop, om daardoor vrede tusschen arbeid en 
kapitaal te krijgen, vrij wel ijdel is gebleken. „Immers" 
zegt hij „wie arbeid presteert om in zijn behoeften te-
voorzien, ruilt arbeid tegen geld. Hoewel nu iedere 
ruil ontstaat door eenheid van belangen, is daarbij 
toch ook steeds een strijd van belangen. Zoo ontstaat 
bv. in de handelswereld tusschen kooper en verkooper 
een eigenaardige verhouding: men is eikaars handels
vriend. Men kent elkander, men koestert, ongeacht 
ieders maatschappelijke positie, voor elkander vriend
schappelijke gevoelens, men vertrouwt op elkanders 
eerlijkheid, maar indien er zaken gedaan moeten worden, 
staan de belangen van de partijen lijnrecht tegenover 
elkaar en zorgt ieder voor zichzelf het meeste voordeel 
te behalen". Een soortgelijke verhouding nu bestaat 
er ook tusschen den werkgever en de arbeiders. 

De heer Van Malsen verdeelt de personen, die men 
in ondernemingen van nijverheid ziet optreden, in vier 
groepen, als l". de kapitalisten die kapitaaldienst 
leveren, 2'. de kooplieden die grondstoffen leveren , 
3° . de werklieden die arbeid leveren en 4 " . de onder
nemers die kapitaaldienst, grondstoffen en arbeid 
koopen en de vergoeding voor hun diensten en voor 
hun risico putten uit het eventueel voorhanden batig 
saldo. 

„ D e verhouding" zegt hij, „van de eerste drie groepen 
tot de vierde is principieel volkomen dezelfde. Is er 
dus sprake van winstuitkcering aan een van deze drie, 
dan is het even raadzaam, om aan de beide anderen 

ook een deel der winst uit te keeren. Inderdaad is de 
voornaamste schijngrond, die men voor participatie 
aanvoert, met evenveel recht op de leveranciers van 
kapitaal of grondstof als op de arbeiders van toe
passing. Men zegt namelijk, dat het deelen in de 
winst den arbeider zal aansporen tot meerdere vlijt, 
zijn lust in het werk, dus zijn productiviteit, zal ver
meerderen , dat het hem zal aansporen de noodige 
zorg te dragen voor de werktuigen met welker hulp 
hij zijn arbeid verricht, voor de grond- en hulpstoffen, 
die hij verwerkt, dat, in één woord, de belangen 
van den ondernemer de zijne geworden zijn en hij 
dus mede-ondernemer werd. Maar kan men, indien 
dit waar is en b. v. de werklieden van een bouw
ondernemer (doordat hun aandeel in de winst is toe
gekend) er belang bij hebben aan de te bouwen 
huizen hun beste krachten tc besteden, niet met het
zelfde recht beweren, dat de leveranciers van bouw
materialen , indien zij aandeel in de winst genieten 
er belang bij hebben de beste materialen te leveren 
of dat het kapitaal, indien dit aandeel in de winst 
geniet, bij voorkeur in dien tak van nijverheid plaatsing 
zal zoeken en zich op de gemakkelijkste voorwaarden 
verkrijgbaar zal stellen? 

Echter zal geen bouwondernemer, die zich over de 
kwaliteit der materialen of over de voorwaarden der 
kapitalisten te beklagen heeft, tot deze toepassing van 
het participatiestelscl zijn toevlucht nemen. Geen koop
man zal door belofte van aandeel in de winst beter 
kwaliteit gaan leveren, om de eenvoudige reden, dat 
des ondanks het al of niet behalen van winst afhangt 
van den ondernemer zelf en dat dus de kans op 
winst door den koopman niet kan worden beoordeeld". 

In deze beschouwing ligt veel waarheid. En nu kan 
men begrijpen, hoe de schrijver, die zulke practische 
inzichten heeft, het nog veel belachlijker vindt, de 
werklieden, de leveranciers van den arbeid, door de 
belofte van aandeel in de winst tot betere levering te 
willen aansporen. Want de arbeider kan niet beoor-
deelen, of de directie bekwaam genoeg is voor haar 
taak, d. i. het zoo goedkoop mogelijk aanschaffen der 
materialen en het zoo duur mogelijk verkoopen van 
de producten; ook kan hij niet zeggen of een organi
satie of administratie goed is ingericht. A l de ijver 
der werklieden , een geheel jaar betoond, kan te ver
geefs geweest zijn als één onhandige operatie van den 
ondernemer groote verliezen met zich brengt, als aan
houdende daling der marktprijzen het maken van winst 
belet, als de administratie niet goed gevoerd wordt 
of als dc organisatie niet deugt. 

Alleen voor hen, die tot oordeelen in staat zijn, 
dus voor de enkele hoogere beambten van een nijver
heidsonderneming, zou het participatiestelsel geschikt 
zijn. Doch voor hen is het natuurlijk niet uitgedacht. 
De arbeiders zien wel in, dat het participatiestelscl, 
die uitvinding van dezen tijd, door belangstellende 
patroons voor hen uitgedacht, hun niet zal baten. Zij 
weten wel, dat betere arbeid de waarde van het 
product verhoogt, maar zij weten ook, dat de winst 
nog veel meer afhangt van de aanwending van goede 
grondstoffen en van de meer of minder gunstige voor
waarden , waarop het bedrijfskapitaal verkregen wordt. 

De heer Van Malsen veroordeelt dan ook ten eencn-
male het participatie-systeem, doch houdt een warm 
pleidooi voor stukwerk. 

E n inderdaad, wanneer men, als de schrijver, de am
bachtslieden zooveel mogelijk op eigen beenen wil 
doen staan, wanneer men hen hunne volle vrijheid 
tegenover hun patroons wil laten behouden, wanneer 
men van meening is, dat de arbeiders zelf hun toc-

263 



stand moeten verbeteren, dan is het stukwerk-stelsel 
zeker het meest aanbevelenswaardige. De arbeider is 
dan niet langer „de loonslaaf, die zich per uur ver
huurt", maar hij is dan, wat hij ook behoort te zijn, 
„zelfstandig ondernemer". 

' ' ' " E n is hij ijverig en verstaat hij zijn werk, niemand 
behoeft het te constateeren. Iedere week blijkt van 
zelf hoeveel grondstof door hem tot voortbrengsel is 
vervormd en dat is de maatstaf van zijn loon. 

De schrijver ontkent niet, dat er ook tegen stuk
werk wel enkele bezwaren zijn in te brengen; als het 
belangrijkste beschouwt hij de bedenking dat stukwerk-
de werkeloosheid in de hand werkt, ofschoon het de 
productiviteit van den arbeid verhoogt. Maar hij meent 
dat dc werklieden, door hun dagelijkschen werktijd 
in tijden van werkeloosheid te verminderen, de abso
lute werkeloosheid in relatieve kunnen omzetten. 

De stukwerker staat zoo vrij mogelijk tegenover 
zijn patroon ; is hij bekwaam en ijverig, dan verdient 
hij goed geld en kan zelf voor allerlei belangen zorgen, 
hij kan lid worden van ziekenfondsen, van coöpera
tieve verbruiksvereenigingen enz. Hij kan dus, mits 
hij zijn geld niet verbrast, behoorlijk voor zich en 
zijn gezin die voorzorgen nemen, die een voorzichtig 
beleid eischt. 

De schrijver vindt dit beter dan dat de werkman 
onder het participatie-systeem zijn winstaandeel niet 
zelf in handen krijgt, maar dit voor hem in zieken-, 
pensioenfondsen en spaarkassen belegd wordt. Want 
de voortdurende voogdij, door voorstanders van par
ticipatie en patronage op hun werklieden uitgeoefend, 
kweekt onzelfstandige arbeiders, wier kinderen gees
telijk even zwak zijn als zij zelf. En dan volgt een 
aanhaling van den Minister Van Houten: „Eindelijk 
de overheersching moede , belust op vrijheid, vervallen 
de lang door dwang beheerschten in reusachtige af
dwalingen , waaraan een vrij volk en vrije individuen 
door telkens hernieuwde partieele ervaring ontkomen'. 

.Aan het slot herhaalt hij nog eens, dat hij het 
stukwerk-systeem niet voor ieder, zonderonderscheid, 
aanbevelenswaardig acht, doch dat hij alleen wilde 
aantoonen welk een groote dwaling het is als zou het 
op stuk laten werken „een afkeurenswaardig bedrijf" 
moeten heeten. Tegenover de leus van de voorstanders 
van participatie: „de arbeider mede ondernemer", stelt 
hij de zijne: „de arbeider zelfstandig". 

Ziehier in groote trekken de inhoud dezer belangrijke 
brochure, die zeker als artikel in een tijdschrift een 
goed figuur zou hebben gemaakt. Met de hoofdstrekking 
dat den arbeider zijne zelfstandigheid gelaten moet 
worden en dat hij niet, zij het dan ook met de beste 
bedoelingen, onder voogdij behoort te worden geplaatst, 
kunnen wij ons volkomen vereenigen. 

Maar wij zijn het ook met den schrijver eens, dat, 
zal de arbeider van die vrijheid het ware gebruik 
maken, hij zedelijk hooger zal dienen te staan dan 
het gemiddelde zijner tegenwoordige makkers. Daarom 
moet, bij voortduring, gepoogd worden het moreel 
bewustzijn van den werkman wakker tc maken en 
hooger op te voeren. Niet langer mag de emancipatie
beweging onder de arbeiders uitsluitend het oogen-
blikkelijk stoffelijk belang als eenig doel hebben. Op 
het zedelijke dient voortaan allereerst de aandacht 
gevestigd, opdat de daardoor te bereiken meerdere 
stoffelijke welvaart de soliede basis zal hebben van 
groote geestelijke en zedelijke kracht. 

L U T H E R S C H E B O U W K U N S T . 
De bloeiende gemeente Apeldoorn, die zich zoo 

gaarne den naam van de tweede residentie geeft en 

zich, zooals bekend is, sedert eenige jaren mag ver
heugen in een harer waardig kerkgebouw, zal bin
nenkort weder een tempel zien verrijzen; nu evenwel 
voor het Nederlandsch-I.uthersch Genootschap voor 
in- en uitwendige zending. 

Ken paar weken geleden werd namelijk door het 
bestuur van dat Genootschap, gevestigd tc Amster
dam , te Apeldoorn aanbesteed het bouwen van een 
vergaderlokaal met toebehooren, op een terrein daar 
ter plaatse. 

Na de proeve, indertijd door een bekend Rotter-
damsch architect voor de Ned.-Herv. gemeente ge
leverd , was ik eenigszins nieuwsgierig, wat nu een 
geheel onbekend Amsterdamsen architect daar wel 
tegenover zou stellen. 

Mijne verwachting was niet hoog gespannen, want 
het was bekend, dat in dit geval de beschikbare mid
delen zeer bescheiden waren, waaraan het dan ook 
zeker is toe te schrijven, dat de titel van het bestek 
spreekt van een vergaderlokaal, terwijl de teekening 
toch een ding te zien geeft, dat blijkbaar een kerk 
moet verbeelden. 

Maar reeds een enkele blik op die teekening en 
in het bestek was voldoende, om ook de bescheidenste 
verwachtingen tot nul te reduceeren en plaats te doen 
maken voor ergernis en verontwaardiging. 

Het aantal gevallen toch, waarin ontwerp en uit
voering van een bouwwerk aan geheel onbevoegde 
handen werd opgedragen, is hier weder met een 
vermeerderd. 

Zelden zag ik prulliger beunhazenwerk dan hier 
geleverd werd; een jongen, die twee jaren op een 
teekenschool geweest is, zou er wat beters van ge
maakt hebben. Men vraagt zich onwillekeurig af: hoe 
durft iemand, die blijkbaar hoegenaamd geen notie 
van bouwkunde , laat staan bouwkunst heeft, iemand, 
die nog geen projectie van een piramide kan teekenen, 
zulk knoeiwerk de wereld in te zenden, daarmede 
in het openbaar voor den dag te komen, nog wel 
voorzien van zijn handteekening en met bijvoeging 
van den weidschen titel architect? En het antwoord 
op deze vraag wordt gegeven door het feit, dat men 
den éérsten den besten kleermaker of koekebakker 
zich ziet opwerpen als architect, zoodra zich daartoe 
de kans voordoet cn hij meent, er wat mee te kunnen 
verdienen; en waarom zou hij het niet doen? Zoo 
dc zaak niet opneemt, gaat hij immers maar weer 
broeken maken of koekbakken. 

Het eenige, waarover men zich daarbij wel eens 
verbazen moet, is de grenzelooze brutaliteit, die der-
gelijken lieden eigen is, die hen totaal ongevoelig 
schijnt te maken voor de wijze, waarop hun optreden 
natuurlijk wordt beoordeeld en waarmede zij zich 
als meesters of, om een mooier woord te gebruiken, 
als Directie aanstellen tegenover een aannemer, aan 
wien men grondige vakkennis vaak niet ontzeggen kan. 

Mij dunkt, onder de aannemers moeten er ver
scheidene geweest zijn, die met een ironisch lachje 
dit stumperswerk hebben bekeken, maar toch is er 
nog een te vinden geweest om het werk voor /'9300 
uit te voeren, dat is zoowat ƒ 4 . 1 3 per M ' . , voor een 
kerk met toren en een woning er nog bij op den 
koop toe. 

De strijd tegen de beunhazerij op bouwkundig 
gebied is wel een ondankbaar werk. Hem aan te 
binden, wordt door menigeen wellicht als Don-Qui-
chotterie beschouwd. Maar als een kerkbestuur, en 
nog wel een, dat in de hoofdstad is gevestigd, in 
onzen tijd nog niet zoo verstandig is, om de fondsen 
der gemeenschap aan meer bevoegde handen toe te 
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vertrouwen, is dit toch werkelijk wel wat erg, en 
gaat het niet aan, dit ook maar weer lijdelijk aan 
te zien. 

Was er te Amsterdam onder de geloofsgenooten — 
want ,een geloofsgenoot schijnt het te hebben moeten 
zijn — niet een bouwkundige te vinden, berekend 
voor het eenvoudige vraagstuk, dat hier was op te 
lossen ? 

Of zag het kerkbestuur in alle architecten afzetters ? 
Mij dunkt, ook onder die van andere gezindten zou 
er wel een te vinden geweest zijn, niet zoo onverdraag
zaam, om met het oog op dc beperkte fondsen van 
een kerkgenootschap, de heeren niet in dit geval voor 
weinig geld aan een presentabele teekening met bestek 
te helpen of anders advies tc geven, hoe zij daaraan 
moesten komen. 

Wellicht zelfs ware gemakkelijk een gratis advies 
van het bestuur der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst te bekomen geweest of had het Genootschap 
Architectura et Amicitia voor dit geval gaarne een 
prijsvraagje uitgeschreven. En ook zonder dit alles, 
zou men zelfs bij een solieden timmermansbaas te 
Apeldoorn beter terecht gekomen zijn. 

Nu evenwel bestaat alle kans, dat het goede geld 
wordt weggesmeten aan een waardeloos gebouw, een 
misproduct, dat de omgeving ontsiert en met zijn 
geheel nuttelooze toren, waar men niet eens in kan 
klimmen, ten hemel schreit. 

Het zal bij de inwijding wel een eigenaardig effect 
maken, wanneer het bekende lied „Ein feste Burg, enz." 
dezen wrakken tempel zal doen sidderen op zijn slappe 
grondvesten. Wanneer er geen menschenlevens mede 
gemoeid waren, zou men haast wenschen, dat het 
bouwsel bij die gelegenheid maar meteen weder in 
elkaar viel. 

In plaats van zulk een onchristelijken, ofschoon 
welgemeenden wensch te uiten, is het misschien beter het 
kerkbestuur den practischen raad te geven het gebouw 
maar stevig tegen brand te assureeren en dan den 
Hemel te smeeken, dat bij het eerste zware onweder, 
dat over Apeldoorn trekt, het nietige spitsje door het 
hemelvuur moge worden getroffen en kerk en toren 
met den grond gelijk mogen worden gemaakt. 

En dat dan uit de puinhoopen verrijze een met 
meer verstand in elkaar gezet gebouw, zoo mogelijk 
meer in overeenstemming met de traditiën der Luther-
sche bouwkunst, die in vroegere eeuwen heel wat 
anders heeft tot stand gebracht, dan het armzalig 
product, waarvan hier sprake is, en gelukkig op andere 
plaatsen, getuige het nieuwe Luthersche Weeshuis 
te 's-Gravenhage, ook nog bij machte blijkt heel wat 
beters te leveren, wanneer de zaak maar behandeld 
wordt, zooals dat behoort. 

H . 

B U I T E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
— Na een langdurig lijden in do Oberhofbaurath Julius Hofmann 

in den ouderdom Tan 56 jaren te Muncbon overleden. Do afge
storven architect was do ziel der beweging op bouwkundig gobied 
in üoicren, die van Koning Lodowijk II uitging on waaraan do 
bouw der bekende sloten llorrenchienmec, Linderhof en Neu-
Bchwanstein to danken in. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S -ORAYDOUOE . De eerstvolgende vergadoring van het Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs, zal Dinsdag 8 September gehouden 
worden te 's-Hortogenbosch in de groote zaal van do Licdertafel 
„Oefening en Uitspanning". 

Op deze vergadering zullen voordrachten gohoudon worden 
door het lid Jlir. F. E. P. Sandberg omtront den bovenbouw 
van de brug over de nieuwo rivier bij Heusden en door hot lid 
J . G. II. Schoth, omtrent do brug over het verruimd Housdensch 
kanaal. Ter veraangenaming van deze bijeenkomst is oen feest
programma vastgesteld en bestaat den eersten dag, 8 September, 

"elogonboid te 12J uren per Btoomboot naar Ilcusdcn tc varen 
ên aan boord te ontbyton. De ledou kunnen dan de brug aan 
het HeusdonBch kanaal en het stadhuis te Heusden bezichtigen , 
of wel den tocht voortzetten naar de sluiBwerken bij Andcl. De 
reis is zoodanig geregeld, dat de tochtgonootun tegen lij uren te 
's-Hcrtogenbosch kunnen zyn teruggekeerd, waarna een gemeen
schappelijke maaltijd in do sociëteit Casino gehouden wordt. 

De tweede dag, den 'J September, is bestemd voor hei brengon 
van bezoeken aan het nieuwe station der Staatsspoorwegen te 
's Hertogonbosch, de muurschildering van Derkinderen op het 
Stadhuis" en de restauratiewerken aan de St.-Janskerk. 

A M S T E R D A M . In de 79ste algemeene vergadering van do Vor-
eeni"in" tot bevordering vau de belangen des lluekhuudels, deze 
week in lvrusnapolsky gehouden, werd besloten dc tentoonstelling 
van oud drukwerk en boekversiering tot Augustus 1897 tc verdagen. 
Op een door het 1). A. Thieme fouds uitgeschreven prijsvraag voor 
een stuk gedreven zilverwerk in Oud-Xedorlandsckeu stijl, kwamen 
4 uutwoordon in. De jury oordeelde geen dezer werken ecu be
kroning waardig, doch stelde voor aau twee inzenders / 100 ter 
aanmoediging te geven. Aldus werd besloten. Dc jury bestond uit 
de heeren" I'" W. vau Eeden, E. von Saber , S. J . Graaf van Limburg 
Stirum, Jlir. Mr. I!. W. F. vuil Riemsdijk en Tadema. 

Een jury, bestaande uit de heeren -Mr. J . X. van Hull , W. G. 
van Nouh'uvs eu Mr. G. II. Betz, keude eeu premie vuu / 300 
too uit het D. A. Thieiiic-louds aau deu heer Willem Kloos, als 
auteur van een Nodorl. boek of een reeks vau Xed. geschriften, 
uitmuntend op bet gebied van fraaie lettereu, kunst of ouderwijs. 

— De Parkschouwburg heeft in openbare veiling opgebracht 
/ 105,000 eu is, naar men zegt , het eigendom gebleven van don 
vroege ren eigenaar, den heer lltipe. 

MAASTRICHT. De catalogus der tentoonstelling vau schilderijen, 
georganiseerd door do ara. Beeldende.Kunst der sociëteit „Momus", 
wijst" ongeveer 500 nummers aau, waarvan bijna ; iu/.endiogen 
vaa Nederlanders. De overige zyn nieerendeelB uit llelgiü en eenige 
uit Eraukryk eu Duitschland. 

De opening van de tentoonstelling is vustgesteld op /.omlag 23 
dezer. 

DORDRECHT. In eene goed bezochte vergadering vau „Vak on 
Kunst" werd de tentoonstelling vau oude eu nieuwe kunstnijver
heid, in het volgend jaar iu het Oranjepark te houden, besproken. 
Er 'werd besloten de tentoonstelling in eigen beheer te nemen, 
na bijeenlireiiging van eeu garantiefonds van/26,000, verdeeld in 
aandeelen van /' 100 Deelnemers iu dat fonds, dat door de Dordteehe 
Buuk zul worden bijeengebracht, waarborgen by eventueel tekort 
zooveel op iedere / 10U deelneming te storten, ula ua tekening 
eu verantwoording mocht blykcu uoodig te zyn. Bij uitgifte wordt 
aan ieder eeu bon van 10 eutreekaarteu toegevoegd, terwyl aan 
den houdor van 5 aaudeeleu ol meer, iu plaats van deze bons, 
een doorloopend eutree-bewy's (op naam) wordt uitgereikt. 

Na al.-oheele af'rckouing der tentoonstelling wordt van tie gemaakte 
netto-winst 50 pCt. aan de houders der garantie-aaudeeleu uit
gekeerd en 50 pCt aan de vereeniging voor Vak eu Kuust. En 
eindelijk wordeu er onder de 250 garaniie-aandeelen ö prijzen 111 
geld verloot tot eeu gezamenlijk bedrug vuu /' 1500, eu wel:één 
pry's van /' 1000, een van / 250, eea vau / 1U0, eu drie vuu / JÜ. 
Voor het "evul geen uetto-winst wordt behaald, beeft eeu goed 
vrieud der Vereeniging reeds uu / 15b0 gestort, zoodut do prijzen 
in elk govul geassureerd zyn. 

Het voorBtel van eeu der ledeu, 0111 niet het oog op de tentoon
stelling eeu insigne voor de vereeniging te seheppeu. werd aan-
gonomen, waartoe een prijsvraag ouder do ledeu voor dit dool 
zul worden uitgeschreven, 

Voor hot garantiefonds werd staande de vergadering voor 140 
aandeden, zyude eeu kapitiial vau / 14,000, geteekeud, zoodat 
do leouiug reeds nu voor 5U pCt. gedekt is. 

Ten slotto werdt besloten, dut het bestuur op nader te publtceeren 
voorwaarden eeu prijsvruug zal doeu uitschryvou voor eeu roclame-
plokzegel. A1B jurvledeu voor de beoordeellug der mzeudingeu 
zullen uitgouoodigd" worden de heereu Juu Veth, A . le C'omte en 
A . F . Gips, 

P E R S O N A L I A . 
— By kon. beBluit zyn, met iugaug van 1 September, be

noemd tot adspiraut-iugeuieur voor het stoomwezen A. C. van de 
Stadt, werktuigkundig ingenieur te Zuaudum, en J . II. Verkoelt', 
scheepsbouwkundig iugenieur te Rotterdam. 

— Bn de exploitatie vuu Staatsspoorwegen op Java is geplaatst 
by de Weatorlynen eu belust met bet beboer vau ouderafdeeling 
11 der 2o afdeeling, de benoemde adjaiict-chof dezer afdeeling, 
J . Kadersimi. 

— De heer J . H . L . de Haas, te Brussel, is weder door onze 
regeeriii" aangewezen uls vertegenwoordiger der Nederlundsche 
kunstschilders voor de in 1897 te Müucheu te houden 7o intern, 
kunsttentoonstelling. 

— Op ruim 39-jarigcu leeftijd is de hoer J . W. Retgurs, oud-
ingenieur by het Nedorl.-lndiscli ïnyuwozeu, te 's-Uravuuhago 
overleden. 

— By do Muatschappij tot exploitatie vau Staatsspoorwegen is 
benoemd tot adjunct-ingenieur 2e kl. P . van Braam vuu Vloten, 
thans adspirant-adjnuct-ingonieur. 
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— O 
— Door don Ministor van Waterstaat l l J . vau D(jk te Oldehoeve 

benoemd tot buitengewoon opzichter by liet opruimen van eene 
ondiopte in de vaargeul do Mink. 

— Don opzichter der 2e kl. bjj den Waterstaat in Ned.-lnd. II. AI. 
ToxopeiiR is, wegens ziekte, een tweejarig verlof naar Kuropa 
verleend. 

— De beer F. ». d. Goot, adjunct-ingenieur bjj den dienst van 
WOK" en werken der Staats spoorwegen te Utrecht, is benoemd tol 
eerstaauw.-ingenieur bjj de telegraaf- eu seinwerken der Zuid-
Afrikaansrhe Spoorweg -Mij, 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Assist ent in de bu rge r l i j ke bouwkunde uan de 

Polytechnische School te Delft (tijdelijk». Salaris f 1200 per jaiir. 
Adres vóór 22 Augustus uan den Iioogleeruar, waarn. directeur. 
N . II. Henkët. 

— Ö e m e en t e-o p z i e fa te r te Velsen. Jaarwedde f400. 
Adres vóór 1 Sept. aan 11. & NV. 

— O p z i c h t e r 2e k 1., at'd. „Havenwerken'' der gemeente 
Amsterdam. Jaarwedde f 900 en t' 210 toelage voor nachtdieiict; 

o 

leeftijd niet hooper dan 80 jaren. Het diploma voor afgelegd 
examen als opz. van den waterstaat strekt tot aanbeveling Adres 
vóór 18 Aug. aan den directeur der publ. werki'ii. 

— O p z i c h t e r - t e e k e n a a r , F. G. Brieven lett. Z. B. aan den 
boekh AI. J . van der hoeft" te Enschede. (ZU adz: in no. 3 2 ) . 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
{Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per /aar twee achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Ben p r a c t i s e s en t h e o r e t i s c h o n t w i k k e l d 
b O 11 w k 11 n óf i g e zoekt plaatsing als opzichter, teekenaar of 
beiden. Adres bureau Opm, onder no. 10. (1) 

— E 0 n j o n g b 0 u w k u n d i g e zoekt plaatsing als opzichtor-
teekenaar. Do beste getuigen zijn voorhanden. Adres bur. ('////. 
onder no. II. (1) 

— E e n j o n g a r c h i t e c t wenscht zich te vestigen, te 
Associeeren of een bestaande practijk over te nemen. Ook genegen 
deelgenoot te worden in een fabriek. Adres motto ..Bouwkunst" 
bureau dezes. {Zie adeert. in dit no.) 

Een jong Architect 
wenscht zich te vest igen, zich te 
assoc ieeren met 'n gevestigd Ar
chitect of 'n bestaande praciijk o v e r 
te n e m e n . Ook wel genegen deel
genoot te worden in 'n Tegelbakkerij, 
Steenbakkerij , Glas-in-Lood-fabriek, 
Kunstsmederij of iets van dien aard. 
Brieven franco motto „BouwkunBt", 
Bureau „De Opmerker". 

Maatscfir fjpïj tot Exploitatie vati 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Oj> D i n s d a g den In S e p t e m b e r 

l H i M i . des namiddags ten8 nre (locale 
tijd), aan het Centraalburoau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park te Utrecht, 
van: 

BESTEK No. 713. 
H e t i n r i c h t e n v a n het h o o f d 

gebouw op het v o o r m a l i g e 
s ta t i on 't.w i jndrec l l i tot 
v i e r a r b e i d e r s w o n i n g e n . 
R e g r o o t i n g / S S H 6 0 . — 

De besteding geschiedt volgens § -lil 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 8sten Au
gustus 1896 ter lezing aan liet Centraal
burcau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Hoer Sectie-Inge
nieur A. J . BUIS te Rotterdam en is 
op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en "Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f 1.—. 

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

Aanwijzing op liet terrein zal geschie
den den 25n Augustus 189(i, ten 1 ure 
namiddag (West Europeesche tijd). 

UTRKCHT, den Oden Augustus 1896. 

K t i i i s - s t t - i i i n -<l« 
Specialiteit in Kun»tsmeedwerk , Re

clameborden en M r bilden. Kij-uur-
kfkwerk, Toeschuif bare hekken. 

Herstelplaata van Rijwielen, 
e. A . « K z i M i i . i t i ; . 

Reiculicrxd» arvHtraat 19, Amsterdam 

Speciaal adres voor 

Teekenbenoodigdheden 
J. M E E U S S E N & ZOON 

K O R T E l'OTKV :ia. Den Haas. 
Prima kwaliteit. Lage prijzen. 

FRANS 00MEN 
O O S T E R H O U T 

S T 0 0 M P 0 T T E N B A K K E R I J 

Maatschappij 

tegen schade 

D e NEDERLANDEN van 184.V 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen -
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provisiën. 

Brunswijk Hanoversche CementwareR Fabrieken. 
SPECIALE VERVAARDIGING van b r a n d v r i j e C E H E X T D E E L E N 

en W A X I I K X voor v loeren , gewelven, t n s s r h e n i n n r e n enz. enz. 
Over 150.U00 M alleen in Dusseldorf geleverd. Prospectus en inlichtingen 

te verkrijgen bij den A g e n t voor N e d e r l a n d 

D . ITILLLKJIN Jr., Amsterdam, Damrak 82. 

BECKER &BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K H E E T -
EN ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 

voor INGENIEURS, ARCHITECT!» 

LANDMETERS, TEEKENAARS, ent. 

(i! e ë in a i 11 ee ril e 

P e i l s chalen. 
WEEGWERKTUIGEN 

van fietttl en van uittilt. in verschillende 
cettiHlriivliè'n. Prijscouranten en in
lichtingen op aanvrage gratis bij 

i t . H . ut. stuoM/ii:, 
l-abri U n t. Prinsengracht 516 , A M S T E R D A M . 

L . S c h i i t z & Z o o n , Z e i s t 
KonlnklUke Fabriek van gegoten Kink- en Bronawerken. 

A a n l e g van C E N T R A L E V E R W A R M I N G door middel van warm 
water of stoom, lagen druk 

„ W a r m w a t e r " - b e z o r g l n g voor h u i s h o u d e l i j k g e b r n l k . 
Voorhanden meer ilan lOO diverse Modellen Omklecdingcn voor Verwarmingselementen 

Tor drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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l)i: A M S T K R D A M S L ' H K l i l X ' R S . 

Binnen weinige weken zal, volgens dc Nieuwe 
Rotterttaiftsclte Courant, den Amsterdamschcn Kaad 
een voordracht bereiken tot de stichting eener Reurs 
op het gedempte Damrak, vergezeld van volledige 
plannen, ook financieel, volgens welke tie opbrengst 
der exploitatie voor het grootste deel zal kunnen 
voorzien in de rente en aflossing der voor den bouw 
benoodigde gelden. Aan dit bericht voegt de Telegraaf 
de mededeeling toe dat het plan bestaat, deze voor
dracht nog in den Raad te behandelen tijdens het 
wethouderschap van Mr. Treub. 

Dat deze berichten juist zijn, daaraan valt wel niet 
te twijfelen, na de mededeelingen die al sinds Februari 
nu en tlan door technische en andere bladen betref
fende den beursbouw gedaan werden. Ja, in doorgaans 
wel onderrichte kringen der hoofdstad wordt verzekerd, 
dat de Raad het over den beursbouw reeds eens is 
geworden, zoodat de totstandkoming van het gebouw-
op het gedempte I lamrak reeds vaststaat, al kan 
daartoe alleen in openbare vergadering wórden be
sloten 

Achttien jaar geleden merkten wij, naar aanleiding 
van de toen in behandeling zijnde Rijksmuseum-plannen 
op: „Wien verwondert de doodelijke stilte niet, 
waarmede deze zaak. die door alle burgers wordt 
betaald, van den beginne aan werd behandeld?" 
Kn inderdaad, dc laatste phase van de Amsterdamsche 
bêurs-questie wettigt een dergelijke verwondering. Vroe
ger, onder het thans zoo verachte „ancien rég ime ' , dat 
geacht wordt voor de hoofdstad met I S y 2 afgesloten 
te zijn, werd aan alles, wat met de beursvraag in 
verband stond, de meest mogelijke openbaarheid ge
geven; toch was men nog niet tevreden. Thans wordt 
alles in stilte behandeld en bedokterd en wordt et-
van den sluier niet meer opgelicht, dan nuttig en 
noodig blijkt. En het inderdaad vreemde verschijnsel 
doet zich voor, dat terwijl vroeger iedereen zich over 

die geheimzinnigheid z iu hebben g e ë r g e r d , thans 
zoowel technici als andere belanghebbenden of be
langstellenden er zich blijmoedig bij nederleggen. 

Toch is wat over de zaak verluidde wel geschikt. 
om tot bemerkingen aanleiding te geven. In de eerste 
plaats de gekozen plek, die dezelfde is als voor de 
prijsvraag, en die toen door mannen van naam een
stemmig veroordeeld werd. Het terrein is er zeker, 
na twaalf jaar. niet geschikter op geworden en al 
wat daar toen tegen aangevoerd werd, is nog in alle 
opzichten van kracht. Hoe kan men dan nu met dat 
terrein vrede hebben ? / a l de toovermacht van Ber-
lage's teekenstitt de vroegere bezwaren niet meer 
doen tellen? 

Dat ..volledige" plannen, zoo bouwkundig als finan
cieel , aan den Raad zullen worden overgelegd, schijnt 
erop te wijzen, dat de terreinquestie reeds beslist is, 
want anders zou niets dan monnikenwerk verricht 
zijn en daarvoor is ongetwijfeld de Beurs-commissie 
toch te verstandig. 

Dat de Raad de zaak nog zal behandelen vóór 
het heengaan van den wethouder Treub, die met 
November het hoogleeraarsambt gaat bekleeden, zal 
wel moeten beduiden, dat die behandeling nog vóór 
de begrootingszittingen van half October zal plaats 
vinden. De indiening der voordracht moet dus al 
heel spoedig geschieden, zal aan pers en publiek 
de noodige tijd geschonken worden 0111 zich een 
behoorlijk oordeel te vormen en dat te formuleeren. 
Eene tentoonstelling van het ontwei]) ware zeker 
na het openbaarmaken tier voordracht gewenscht. 
en het is te hopen, dat deze expositie ook gehouden 
zal worden, al zou dit in strijd met de traditie .-.ijn, 
die wil, dat projecten als dit alleen aan de raadsleden 
vertoond worden. Blijft eene openbare tentoonstelling-
achterwege , dan is pers noch publiek tot oordeelen 
in staat. 

Maar, zooals wij reeds zeiden, de geheimzinnigheid 
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waarmede de beursquestie in hare allerlaatste phase 
behandeld wordt, is groot. Een commissie uit den 
Kaad werd benoemd, met het bepaald mandaat om 
te onderzoeken „hoe de bestaande beurs z.ou kunnen 
verbeterd worden.'' Deze commissie bracht rapport 
uit. doch dit kwam niet in openbare behandeling. 
Daarna voegde niet de Kaad, doch Burgemeester en 
Wethouders een particulier architect als adviseerend 
lid der commissie toe; dit adviseerend lid liet de 
verbetering der bestaande beurs buiten beschouwing 
en . . . . maakte een plan voor een nieuwe beurs 
op een terrein, zoo algemeen afgekeurd, dat men 
meende er nooit meer van te zullen hoorenl De dag
bladen vonden dit vreemd cn dachten aan geheime 
zittingen om de verklaring te vinden. 

Kn bij dit alles zwegen de architecten en de archi-
tecten-vereenigingen, ofschoon zij vroeger aanstonds in 
het geweer kwamen zoodra de beursvraag ter sprake 
was. Alleen een geheel onbekend bouwmeester gaf 
per adres zijn verwondering te kennen over de wijze, 
waarop de questie in het geheim behandeld werd; hij 
verzocht dat 15. N̂ W . zouden uitgenoodigd worden 
het ontwerp zoo spoedig mogelijk publiek tentoon te 
stellen. Doch dit adres kwam niet eens in behande
ling , maar werd, onder een veelbeteekenend zwijgen 
van Dagelijksch Bestuur en Raad, naar de Commissie 
ad hoe verzonden! 

Lit dit zwijgen kan men gevoeglijk afleiden dat, als 
de openbare behandeling van het beursplan begint, 
over het lot der voordracht reeds beslist is. Mag men 
gelooven wat de doorgaans goed onderrichte kringen 
beweren, dan /al weldra cle beurs op het 1 lamrak 
verrijzen. 

Vroeger zou men dit onmogelijk geacht hebben; 
tegenwoordig mag men zich over niets verbazen. Nu 
de nieuwe richting in politiek en kunst kans ziet zich 
een monument te stichten , is het vroeger voor ten-
i enenmale ongeschikt verklaarde terrein goed genoeg. 
De oud-wethouder Bergsma, die het Damrak deed 
plempen, zal in stilte lachen als hij ziet hoe zijn voor
malige bestrijders hem nu gelijk komen geven. 

L I T D E N O U D E N TIJD. 
Dezer dagen wilden wij iets nazoeken in I'. C. 

Hooft's brieven, waarvan een nieuwe, vermeerderde 
en naar den oorspronkelijken tekst herziene uitgave, 
met toelichting, aanteekeningen en bijlagen te Deventer 
in 1855—1857 in vier deelen, kl. Svo, het licht zag. 
Het scheen ons toe, dat onder die brieven er som
mige zijn, die ook voor de lezers van dit blad belang 
hebben, omdat zij een eigenaardig licht verspreiden 
over de techniek en de bouwkunst van het begin der 
17e eeuw. 

In 1606 en 1607 woonde Hooft te Leiden waar hij, 
volgens Brandt, ,.de lessen der wetenschappen lx torende 
was". Hij was den 6 November 1606 als student in
geschreven, en hield zijn verblijf in een huis, waar 
„de Stadt Loeven" uithing. X u had hij , in het voor
jaar van i i ï o / een brief ontvangen van den Amster-
damschen Stadssteenhouwer Mr. Hendrik de Keizer, 
die destijds bezig was aan het vervaardigen van het 
bekende relief voor het Spinhuis, dat nog thans boven 
het poortje van het twee eeuwen later gebouwde 
Werkhuis te zien is. De Keizer vroeg 0111 een onder
schrift voor dit relief en ontving het volgend antwoord; 

„Constrijke, vernaemde 
Om 't wijdt verschil van de zinnen der menschen , 

mach men niet hopen hun allen te vernoegen. Ende 
de wakkerheit van 't lasteren verdooft lichtelijk de flaeu-
heit van 't loven, wanneer 't schoon niet heel ach

terblijft. Daerom ben ik schuw van mijn gevoelen 
te pronk te setten, en misse liever den naem, dan 
ick 't aventuer van de opspraeck hebbe. Evenwel 
moet ick U E . believen, zoo beroemde Konstenaar, 
eere van mijn Vaderlandt, 't welck bij de nasaten 
UEs. wereken sal gebruiken tot dc voorneemste ge
tuigen van zijn tegenwoordich geluck. Daarom desen 
avont UEs . schrijven ontfangen hebbende, is mijn 
eerste zorgh geweest vets te bedencken, passende op 
de beelden ende de naeme C A S T I G A T I O , die ik 
mene, dat U E . door onkunde van't Latijn, wat qua-
lijck in zijnen brief gespelt hadde. 't Welck ik aan-
wijse, opdat U E . (die mij dit te goede houde) zoo 
misschien dien naem moeste uitgehouwen weezen, 
daar in niet en dooie, maer gebruicke dezelve Ietteren 
ende onderscheitekenen, die ik in dien naem ende 
deze bijgevoechde veersen gebruicke. Maer ik meen vol-
komelijk, dat C A S T I G A T I O op onze tale S T R A F F E 
genaemt wort. De veersen worden gesproken van het 
vrouwenbeeldt. Dan men zal er licht elders beter bc-
comen. Sooveelis't , dat U E . siet, ik en maeck mij 
niet 't zoeke, om hem in een dene sake te dienen, 
met de zelve geneichtheit, die ick gaern in groter 
bewese. Zijt < iode bevolen. 

U E . Toegedane 
P. C. Hooft. 

I.cyden, 3 Apr. 1607. 
Sehriek niet: ik wieeek geen quact: maar dwing tot goedt. 
Stra/ is miin handt, maai liet/iik miiu gemoed/". 

Deze brief is zeker in vele opzichten merkwaardig. 
In de eerste plaats blijkt er 11 it, dat De Keizer met 
den jongen Leidschen student bekend moet geweest 
zijn, ja wellicht met hem op gemeenzamen voet ver
keerde. Daardoor wordt ook bevestigd, dat de stads
steenhouwer, zooals reeds zijn biografen vermeldden, 
met allerlei mannen , uitmuntende door kunst en be
schaving , omgang gehad heeft. 

Hoe De Keizer met Hooft in kennis gekomen is, 
weten wij niet. Maar ook later, den 21 December 
160X was de verhouding tusschen de beide kunste
naars nog zeer goed. Immers toen dichtte Hooft een 
versje op de beelden van Johannes Huss en Keizer 
Sigismund, die door De Keizer als ondersteuning van 
een schouw gebeiteld waren. Het luidde 
Ghij zekert Uns si/n lyf, Sigmunt. eu doet hem moorden > 
Duidt zoo gij wilt n teen, ghij moogtgeen schande ontgaen; 
Ghij sijt gebonden niet aen 'tluiden van 11 woorden, 
Maei aen de zin, die ghij daerdoor wilt doen verstelt 11. 

Dat Hooft De Keizer aanspreekt met: Cotistrijke, 
veinacmde , welk laatste woord zooveel als „beroemde" 
beteekent, geeft er een duidelijk bewijs van, in hoe 
groote achting dc stadssteenhouwer en bouwmeester 
stond. Hooft is een goed profeet geweest, toen hij den 
„zoo beroemden konstenaar", dien hij als „de eere van 
zijn Vaderlandt" beschouwde, voorspelde, dat de na
zaten „zijn wereken souden gebruiken tot de voor-
naemste getuigen" van het geluk , dat de Nederlanden 
in het begin der 17e eeuw ten deel viel. Want inder
daad , de voortbrengselen der schilderkunst, die thans 
vooral als gedenkteekepen van dat bloeitijdperk be
schouwd worden, zijn pas na 1615 vervaardigd. Ook 
is het, na wat Hooft schrijft, duidelijk, dat men in 
het begin der 17e eeuw met bewustheid een monu
mentale bouwkunst heeft doen bloeien, om het nage
slacht aan dien tijd te herinneren. 

Doch hoe bekwaam en beroemd De Keizer door 
zijn tijdgenooten geacht mag zijn, uit den brief blijkt 
ook dat hij geen man van klassieke vorming (toen 
gelijkstaande met opvoeding) geweest is, want het 
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spellen van een betrekkelijk eenvoudig I.atijnsch woord 
ging hem „wat qualyck" af. Hooft geeft hem dan 
ook een beleefden wenk, om het woord maar liever 
in het Xederlandsch te bezigen. Evenwel schijnt de 
student toch, ondanks dit verschil van opvoeding, met 
den veel ouderen bouwmeester en beeldhouwer op 
den besten voet te hebben gestaan, want „de ge-
neichtheid" is hier ongetwijfeld meer dan een be
leefdheidsvorm. 

In Mei 1609 werd Hooft benoemd tot Drost van 
Muiden. Baljuw van Gooiland en Hoofdofficier van 
Weesp en YVeesperkarspel. Aan dit ambt was het 
bewonen van het Muiderslot verbonden. Doch dit 
gebmiw schijnt destijds al niet in een besten toestand 
verkeerd te hebben. Immers aan een brief aan „de 
Heeren d'eerstc en andere Raden en Meesteren van 
de Rekening in Hollandt" schrijft de Drost: 

„ E d e l e , ecrentfeste, hoochgelcerde. welwijze ende 
vermoghende Heeren. 

Desen accompagneert de rekeninghe van Jhr. Albert 
van der Hel, Uw Ed. Mogh. Fabryckmr., inhoudende 
d'oncosten van reparatie aen desen Huise gedacn in 
de jaeren 1612 cn 1613, om Uw Ed. Mogh. met 
alle reverentie indachtich te maecken haerder ordre, 
gegeven op de requeste wt mynen naem geprescn-
teert, over de groote schaede, die 't Muis geleden 
hadde by 't onweeder, tusschen 27 en 28 Decemb. 
a. 1<>I2 lestleden: wanneer niet de schaliën alleen, 
maer geheele stueken loots van den daecke door den 
windt ongeloollycken verre geworpen sijn, ende de 
swaerste toorens, hoe dick van mueren die oock syn, 
niet anders als een ranck gebouw geschudt wierden: 
waer wt het . nder kan afgemeten werden, 't Welc 
ingesien. mitsgaeders tien t ij tl t van twee saysoencn, 
die de Rekeninghe bevact. Uw Ed. Mogh. haer min 
sullen hebben te verwonderen over de grootheit der 
costen, die, gelijck het gaet met d' ouwde huisen, 
jaerlyx verswaeren : alsoo noch gestadich veel ongedaen 
werkx over blijft, 't welck Uw lui. Mogh., in per-
soone overcomende . bevinden sullen moghen, en de 
Heere Rentmr. Colterman getuighen; sonder dat 
yets van importantie ter contemplatie van myne sin-
lyckheit tot des Graeflyckheidts last gebracht werde: 
hoewel ick, by myne commissie in alle d'emolumen-
ten myner voorsaten gestelt synde, van alle de prin-
ceiyeke meublen, als tapyten, beddingen, stoelen, 
lynwaet, taefelservice en anders, totten huise behoort 
hebbende, niet en geniete de waerde van hondert 
guldens eens, als blyckt by inventaris 't mynen op-
comen genomen. Hope derhal ven, dat Uw Ed. Mogh. 
my tie costen van wat exacter reparatie, met goede 
redene, sullen indulgeren; op dat het huis in sulcke 
gestalte blyve, als op 't minste ter eeren bestaen 
mach . en niet op het meeste , alsoo dcsclvc 11. Rentmr. 
hier op d'inspectie wesende, verclaerde, dat drie oft 
vier duisendt guldens aen de reparatie conden geleydt 
werden, sonder dat men eens seggen soude, dat het 
te veel waerc. 't Welck ick in aller eerbiedicheit ver-
soecke, my wt alle vermoghen gebiedende in gratie van 
Uw Ed. Mogh. Heeren, devvelcke 

Edele enz. Heeren 

< ioil almachtich in gelucksalighe regeringe altyt be-
waere. 

Geschreven op den Huise Uwer Kd. Mogh. 
te Muiden, den 30 Onderdaene Dienstwillighe 

Julio a" 1613. P. C. Hooft." 

Het schijnt, dat de Muider Drost, om de reparation 
aan ziju woning van de „Graaflijkheid" (wij zouden nu 
zeggen het Rijk) te verkrijgen, hier wel een weinig 

overdrijft. Want hoe hevig de storm, die op 2S 
December woedde, ook geweest moge zijn, het is 
toch niet aan te nemen, dat de zware torens door 
den wind geschud werden. Eigenaardig is ook, wat 
medegedeeld wordt omtrent het „princelyck" meubilair 
van het slot. Was dit in Hooft's tijd niet meer aan
wezig? Uit de inventaris bij zijn „opcomen", dus bij 
zijn ambtsaanvaarding opgemaakt tot een bedrag van 
nog geen honderd gulden, is de gevolgtrekking te
maken , dat daar toen het meeste van verdwenen was. 

De „heeren van de Rekeninge" hebben in Augustus 
1614 aan het verzoek van den Drost, om het slotte 
bezoeken, voldaan. Hooft maakte toen van de ge
legenheid gebruik, om behalve om meer reparatie, 
ook te vragen om een beplanting rondom het slot. 
Bij een brief van 13 September 1614 drong hij daarop 
nader aan en schreef: „Als in Augusto lestleden 
Uwer Ed, Mogh. Gecommitteerden, hier lanx haeren 
wech hebbende, my d'cere deden van dit huis te be-
soecken, soo heb ick haere E . E . aengewescn de 
gelegcnheit van dien aen den koelen oever van de 
Zuider Zee, en welcken ongemack van windt en 
stormen 't selve over sulx bynac doorgaens is wt-
staende. Ende, overmits ik my laet voorstaen, 't 
selve, van den voorsz Heeren met opmerkinge inge
nomen sijmle. haar EK. beweegt \sal hebben, om, met 
een goede resolutie, by U. Ed. te nemen, daer inne 
wat orders te helpen stellen, soo heb ick by desen 
wel darren U Ed. Mog. versoecken met alle reverentie, 
haer geliefte zij, mij te verleenen acte van consent, 
om voor rekeninge van de Gracllyckheit te mogen 
bestei len juldens, met devvelcke, ik mij sterk 
maecke op desen herfst te planten , om den aerden wal 
van deze fortresse, een bequaeme mantelingc van abelen , 
ypen en noten hoornen, niet tegenstaande dat. door 't 
beplanten van de Bcemster. het hout in prijse seer is 
geresen. Ende sullen, dusdoende, U Ed. Mogh. nevens 
't gerief van my en myn huisgezin tegens den aen-
slach des weders, met een voornemen cieraeilt ver-
sien hebben een huis, moghelyck meer als eenich 
ander des Graeflyckheits fameux en in 'tooghe leggende." 

De heeren stonden het verzoek toe, doch waar
schijnlijk te laat, dan dat men in 1614 nog aan het 
planten kun gaan. In 1615, in het voorjaar werd er 
een begin mee gemaakt; de arbeiders, die het werk 
verrichtten, lieten Hooft „niet ongequelt om betaling". 
De Drost zou „den armen lieden te gevalle 't geldt 
debourseren en daeraf quitantie van haer nevens d'or-
donnantic overleveren aan tien lieer Rentmeester". 

De boomen groeiden niet al te best. Want 15 
December 1616 schreef Hooft: Alsoo van C L (.150) 
abeelen, achtervolgens 1' F.d. Mogh. ordre tegens't 
Noorden, Westen, en Noordwesten in de buitenste 
regel boomen om desen Huise geplant, geen tien 
en blyven wassen, soo kan ick niet laeten U E d . 
Mogh. met eenen te versoecken, oft men de wtge-
gangene sal hebben te boeten (vervangen) met andere 
van die soort, oft met ypen van breedt bladt, de-
welcke ter selver plaetse schynen beteren tier tc 
hebben; hoewel ick nodigh achte, dat men se niet 
alleen daer, maer oock tegens 't Noordoosten altsae-
men korte op vijf voeten". 

Of dit bijplanten plaats heeft gevonden, blijkt uit 
de verdere brieven niet. Daar II. Kd. Mogh. den 
Drost nog al welgezind schijnen te zijn geweest, 
zullen zij de doode boomen wel door andere hebben 
doen vervangen. 

Een brief van 29 Juni 1618 heeft betrekking op 
de kerken van het dorp Laren. Hij is gericht aan 
„de I1H. Staeten van Hollandt" en luidt: „ H e t dorp 
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van Laeren, zijnde het oudste, is certyds oock 't meeste 1 meent hij toch „dat men des niet meester worden 
van vermoghen geweest in (ioeylandt, sulx dat het, zal zonder extraoi'dinaris getal van molens ende last 
benevens de Parochykcrke op de hooghte stacnde, ! van Dykaedje." Hooft heeft wel juist gezien, want 
(Hooit bedoelt hier het St.-Janskerkhof, halverwege i in zijn tijd is de inpoldering van de Naardermeer 
Hilversum) noch was gerieft en verciert met een zeer I ofschoon aangevangen , weer opgegeven, 
schoone Capelle, nae haer gelegenheidt, inden dorpel Hooft's portret werd in 1629 door Michiel van M iere
gesticht. Maer geduirende de troublen (de No-jarige ( velt geschilderd. De Drost ging zelf naar Delft „om 
oorlog) de huislieden niet maghtigh zijnde, de voorsz. • Maidagh en des andren dacghs daer aen. te zilte:; 
kerke, buiten 't Dorp geleghen, vrij te houden van , tot een schouwspel voor .Mr. Michiel." Doch het stuk 
't geboefte, datter zich diekwils in legherde en sterck schijnt niet geheel naar zijn smaak te zijn uitgevallen 
hieldt, hebben gaerne gcdooght, dat bij l 'we 1 lo. , en hij wilde daarom enkele veranderingen aangebracht 
Mo. deselve is gedemolieert en al 't geene tie ma- zien. Maar Mierevelt, door Hooft „Doorlucht igh 
teriaelen opbrachten aan gelde, gesmolten in de mid- ' Schilder tot Delft" genoemd, maakte met die veran-
delen van 't gemeene landt. Ende sedert hebben zij deringen geen voortgang. Daarom schreef Hooft op 
haer beholpen met de Cappelle.'t welck hen voortaen | 19 November 1619 hem den volgenden brief, die als 
niet doenlijek is, sonder notoir perikel: genierckt deselve I een staaltje, om iets geestig en toch kieseh te zeggen, 
(nae de inspectie ende kennisse bij mij genomen) de hier ten slotte een plaats mag vinden. Hij luidt: 
ruïne niet lange sal connen ontgaen. D'oorzacck van „Monsieur van Mierevelt, 

deze vervallinge is mangel van jaerlijx incomen, en j Alhoewel iek de konst uwer E. handelinge voor 
dat d'armoede van dtn dorpe niet toegelaeten heeft zoo volmacht ken, dat de persoon ongelijk /.omit 
eenigsins de handt daer aen te houden." Hooft ver- hebben, die zich liet voorstaen. uyt U E . ooglie te 
zocht dan verder den Heeren Staten de kapel te laten zijn, zoo lang zijn schilderij daerin is. zoo vreezen 
herstellen, als wanneer de dorpelingen zich verder wij echter bij mangel van spraek vergeeten te werden, 
met het gewoon onderhoud zullen belasten. Daerom heeft deze pen, boetende 't geen des de-

De kapel, die toen door Hooft werd bedoeld , be- penseel in gebreke gebleven is, ons woort te doen. 
staat nog als de Hervormde kerk van Laren. Zij ende UK. vruntlyk ende crnstclyk te bidden, gelieve 
mist thans haar koor, dat wellicht destijds is afge- de gunste ons dus verre bewezen, niet een spoedig.: 
broken. ()p den oostelijkstcn gewelfbalk leest men twee i afmaeken tier kleederen ende overschikken der stuk-
maal het jaartal 1521, zoodat het gebouw toen door ken (veranderen van het bijwerk waarschijnlijk) te 
..Domhuis Lambertsoon" en „Meester 1 .ubbertsoon" voltoven. Ondertussen, ende tot dat ons beter gele-
zal zijn begonnen. De zeer eigenaardig gevormde genheit van erkentcnisse voorkomt, gaet hier neven-
toren, wiens bovenste verdieping achtkant is en door yet van zulke frujten, als deze tvdt des jaers ende 
fialen geflankeerd wordt, is zeker een werk uit het ons gewest gewoon zijn te verleenen. Welke gering-
begin der 16e eeuw. Hoever tie reparatie in Hooft's heit wij vertrouwen met zoo goedt een harte alsse 
tijd zich heeft uitgestrekt, is thans niet meer na te gezonden is. aenvaert zal worden bij U E . " 
gaan, tiaar de kerk geheel met Portlandcement is In de verzameling Van der Hoop is onder n". ',4 
bepleisterd. j een portret van 1'ieter Cornelisz I looft te vinden. I le'. 

Maar. zorgde tie Baljuw voor zijn onderzaten, hij | staat vermeld als afkomstig te zijn uit tie school van 
verloor ook zijn eigen belangen niet uit het oog, j Mierevelt. Misschien heeft men hier met een kopie 
want kort daarna liet hij weer eenige heistellingen - van het bedoelde stuk te doen. 
aan het slot verrichten, waardoor „de Kekeninge van 1 — 
de fabrique van desen Huise wat boven ordinaris" H E R L E V I N G D E R G I L D E N , 
kwam. ..De ringelmuir had de handt moeten hebben. : In ons n". van 12 October 1895 bespraken wij, 
wesende zeer vervallen en ingewaetert, sulx des por- naar aanleiding eener brochure, de pogingen die 
tiers logys, daer onder responderende, overmits het j gedaan werden om in Duitschland, onder den naam 
doorkeken, niet te bewonen en was; ende de plan-
tagie vereischte eenighe afheininge.". 

()ok met wat wij thans waterbouwkunde zouden 
noemen, hield Hooft zich bezig. De „ I I I I . van de 
Kekeninge in Hollandt" hadden zijn advies gevraagd 
omtrent een adres van „1'hilippo Calandrinj emu soeiis" 
die de Xaardermeer wilden inpolderen. Zooals men 
weet is dit werk in onzen tijd uitgevoerd, doch heeft 

van „Bcfdhiguiigsnacfnvcis" een instelling, in veie 
opzichten herinnerende aan de oude gilden, in het 
leven te roepen. 

De gilden zijn in Duitschland afgeschaft in 1795. 
Maar na 1S15 ontstond overal reactie en zoo werd 
langzamerhand in de meeste Duitsche Staten het 
gildewezen, zij het dan ook in eenigszins gewijzigden 
vorm, hersteld. Dit duurde tot i860. Men begon 

men, daar de verkregen grond ongeschikt bleek, de toen in te zien dat, waar in Engeland, Belgii , 
meer maar weer vol laten loopen. I let schijnt dat frankrijk, Nederland en Zwitserland het uitoefenen 
de bedijkers den 18 April 1628, toen Hooft zijn . van een ambacht of bedrijf aan een ieder werd vrij-
advies ten papiere bracht, al met het werk een gelaten, Duitschland met zijn beperkende bepalingen 
aanvang hadden gemaakt. Zij klaagden over de „tra- in ongunstige omstandigheden verkeerde. Vele bm-
versen", d. i. tegenspoeden, tlie zij ondervonden „spe- 1 chures zagen toen het licht om dit aan te toonen. 
cialvk van de natujre van den grond der voorsz. i liet gevolg hiervan was, dat de meeste Duitsche 
Meere." Hooft spreekt dan ook als zijn meening uit, Staten wetten uitvaardigden, waarbij de vrijheid van 
„dat , als het oordeel van meest alle de ingesctenen , ambacht weer werd ingevoerd. 
van zijn quartier zal plaets hebben, grootelyx te be- Die vrijheid bleef zegevieren, ook nadat het Duitsche 
duchten staet, het werk van de voorsz. bedykers, met j Rijk hersteld was. Wel werden pogingen gedaan, om 
zoo swaere kosten dusverre beyvert, wel nemmermeer I weer het afleggen van proeven van bekwaamheid 
en moghte reüsseren.'' De bodem van het meer scheen verplichtend te stellen, en gelukte het in iSejo door 
„incapabel van alsulke consolidatie, als tot weeren ! den Rijksdag een wetsontwerp te doen aannemen 
der opwellinge ende waters\ pelinge van onderen : waarbij deze examens geregeld werden, doch de 
verejscht. < (fschoon de Drost zegt „dat syn verstant : Bondsraad kon zich met dit wetsontwerp niet ver
in dese materie wel soo gering is als in andere", | ecnigen en zoo bleef alles bij het oude. 

• O 

0-
In i lostenrijk bestaat evenwel sinds 1883 een regeling, 

zooals men nu ook bij de wet in Duitschland wil 
invoeren. Maar die regeling heeft zoo weinig gunstig 
gewerkt, dat het niet te begrijpen is, hoe men met 
een wetsontwerp in deze richting bij den Duitschen 
Rijksdag durft aankomen. De kleine bazen, ten wier be
hoeve de ('ostenrijksche regeling gemaakt werd, hebben 
daarvan geen het minste profijt getrokken; het is 
hun niet mogelijk de concurrentie met de groote 
industrie vol te houden. ( >ok het leerlingsysteem werkt 
slecht. Maar het grootste bezwaar wordt ondervonden 
door de bij de wet gemaakte scherpe onderscheiding 
der vakken. Daaruit zijn allerlei twisten en geschillen 
ontstaan, juist zooals in den bloeitijd tier gilden. Wij 
hebben verleden jaar vele voorbeelden gegeven, die-
duidelijk maken, hoe onmogelijk het is, de vakken 
zoo scherp te onderscheiden. De juiste afpaling van 
ieders bevoegdheid tot het uitoefenen van een bedrijf, 
geeft tot de vreemdsoortigste questies aanleiding. 

Het Duitsche wetsontwerp is in vier deelen ver
deeld, liet eerste deel handelt over de gilden, hunne 
rechten en verplichtingen. ()ok worden hier niet minder 
dan zeventig vakken genoemd, wier uitoefening ver
boden is aan allen, die geen lid van gilden zijn. I let 
tweede deel handelt over die vakken, wier leden zich 
tot gilden mogen vereenigen zonder daartoe, als de 
in het eerste deel bedoelde, wettelijk gedwongen te 
worden. Het derde deel regelt de verhouding der 
gilden onderling, het vierde houdt zich bezig met 
de meesters, gezellen en leerlingen. 

Als bij het l 'ostenrijksche stelsel is hier ook alles 
onder de voogdij vau den Staat gebracht. De over
heid moet hare toestemming geven tot het oprichten 
van gilden, tie overheid beslist omtrent vraagstukken, 
tic gilde-organisatie betreffende, de overheid bestuurt 
de handelingen van het gild naar buiten. Daarbij is 
het wetsontwerp zeer omslachtig, vooral bij de om
schrijving der zeventig vakken, waarbij natuurlijk 
allerlei haarkloverij niet kon uitblijven. 

Het wetsontwerp wordt dan ook in tie pers zeer 
slecht ontvangen en men verwacht niet, dat er in den 
Rijksdag een meerderheid voor te vinden zal zijn. 

Wel is het ontwerp goed bedoeld, in zot iverre als 
het pogen wil, het handwerk in technisch opzicht 
vooruit te doen gaan. Maar de nadeclen, verbonden 
aan een regeling als nu wordt voorgesteld , zijn zoo 
groot, dat tie I Hiitsche kleine industrie ze op gevoelige 
wijze zou ondervinden. Het „Berliner Tageblatt" vooral 
heeft die nadeden in een helder licht gesteld. Maar in 
een land als Duitschland. waar men van „maasz-
regeln" houdt, kan alles gebeuren en daarom vinden 
wij het nog niet zoo zeker, dat het ontwerp zal vallen. 

N O G E E N S Dl'. W A N D S C H I L D E R I N G V A N 
D E R K I N D E R E N . 

(Ingezonden.) 
Wanneer het niet bij vele gelegenheden reeds ge

bleken was, dat de redactie van De Opmerker geen 
groote liefde voor middeleeuwsche kunst koestert, dan 
zou het artikel over Dcrkinderen's wandschildering, in 
het vorig nummer, opgenomen, daarvoor een afdoend 
bewijs hebben kunnen leveren Kn nu doet zich het 
zonderling geval voor, dat die redactie zich thans 
bevindt in het gezelschap van den heer A . C. Loffelt, 
den kunstcriticus van liet Meutes van den Oog, 
die voor ziju minder waardeerende uitingen over de 
wandschildering met pen en teekenstift wordt afge
straft, ja wien door den den heer Thorn 1'tikker reeds 
een heusch pak slag in uitzicht gesteld is. 

Doch ik wil niet met dergelijke dreigementen bij 
u aankomen, maar liever op kalme wijze uw artikel 
bespreken. Ik behoef niet stil te staan bij tie inleiding: 
wat tiaar gezegd wordt, is een questie van appreciatie 
en ik zal ieder vrij laten, of hij Derkinderen's werk 
mooi wil vinden til niet. 

Maar wel kan ik vergen, dat men zich behoorlijk 
rekeiisehop zal geven van hetgeen men ziet, als men 
voor een zoo ingewikkeld kunstwerk als die wand
schildering staat. En nu heeft de schilder zelf ons dat 
gemakkelijk gemaakt door zijn boekje, dat in uw 
artikel wel wordt vernield. maar waarvan te korte 
uittreksels gegeven worden. 

De schrijver begint zijn verklaring met een aanhaling 
van broeder Alberttis Cuperinus, wiens woorden hij 
als inleiding gebruikt bij „een werk, dat de bewoners 
der oude stad aan de glorierijkste tijden van haar 
verleden wenscht te herinneren ook al werden 
andere verlangens tlie historisch monumentale kunst 
doen ontstaan zuiverder genoemd door den kunstenaar 
van later tijden die de oude wereld nog eenmaal zien 
mocht in glans van guldene luchten op tk-hoogvlakte-
tier verledene eeuwen." 

Hier hebt gij dus het standpunt, waarop de schilder 
zich Stelde, want hij bedoelt natuurlijk zichzelf met 
dien kunstenaar. Hij heeft die oude wereld niet alleen 
gezien, maar geheel in zich opgenomen. Wie den 
schilder naar tie hoogvlakte niet volgen kan of wil, 
blijvc liever thuis dan dat hij. in de vlakte der alle-
daagschheid staande, zou spreken en oonleelen over 
dingen , die hem veroorgen zijn, 

t Her tie „rangschikking der stofte" zegt de schrijver : 
„ D e linker-zijwand verkreeg de stichting tier stad c >pgc-
nomen in den stroom der gebeurtenissen, tlie ging over 
deze landen, de rechter zou gewijd zijn aan tien 
kathedraalbouw, omdat schooner dan eenig ander 
feit de bouw der St. huiskerk de stad bindt aan 
wat de glorie zal blijven der Christelijke tijden en 
hare bewoners in geen hunner handelingen nader 
gekomen zijn aan de hoogste hoogten, die menschen-
verlangens zich bouwen konden.'' Hier is dus duide
lijk uiteengezet het waarom van alles; misschien had 
Derkinderen ondertusschen beter gedaan, ..kathedraal-
bouw' te vervangen door „tempelbouw" of „kerkbouw," 
want de kerk van tien II. Johannes Evangelist is 
niet als kathedraal gebouwd, doch verkreeg eerst in 
de l6e eeuw den bisschopszetel, die haar recht op 
dien naam zou geven. Doch tlit is een kleinigheid . 
die met het wezen der zaak niet te maken heeft. 

Doch wat zegt nu de schilder zelf van „het tafe
reel der St. Janskerk met tk- zeven heiligen. " ? Men 
oordeele: „ H e t centrale of voornaamste tafereel betreft 
de kerk tlirect. Als een vlak architectonische teekening 
vult zij den fond en drukt ze uit de omsluiting en 
overhuiving eener ruimte, waarin vooraan de 7 figuren 
hun plaats kregen. In het midden toont het geaure-
oolde kruis en daarbij de brandende kaarsen het 
hart der kerk; dit is het Priesterchoor, in de orde 
van den kerkbouw meer bizonder representeerende 
de woonstee Gcds; een voorhangsel scheidt het van 
dat kerkdeel, dat den wereldling is toegewezen." 
Verder zegt Derkinderen: „Ik stelde de zeven Hei
ligen in rechte orde als zuilen in den voorgrond. 
Immers, waar in de spreuken van Salomo van het 
wonderbare Huis gesproken wordt, dat de Wijsheid 
zich bouwde en van tie zeven zuilen, die daarin waren 
uitgehouwen, daar is, naar de verklaring tier Kerk* 
vaders, tlit Huis de kerk Gods en met de zuilen zijn 
zoowel tie gaven van den TI. Geest als de Heiligen 
bedoeld." Is hierdoor niet volkomen de ..stijfheid" 



o- r-
dcr houdingen verklaard , waaraan uwe redactie zich 
zoo ergerde ? 

Waarom ook niets vermeld van „de beelden van 
de schutsheiligen der kerk.'? Hoe diepzinnig is niet 
die figuur van de H . Maagd „Christus dragende en 
verheerlijkende tegelijk, de zetel der Wijsheid, de 
troon des Konings, waaraan verbonden zijn de sym
bolen van den troon van Salomo, die in schoonheid 
alle werk overtrof, met zijn treden en leeuwen en 
zijn overschaduwing van den wijnstok"! En dan, 
waarom gezwegen van de figuur des grooten Zieners 
op Patmos? Waarom met geen enkel woord gesproken 
van de banden met de zinrijke attributen, daarop 
geschilderd? Maar het minst kan ik mij begrijpen, 
dat geen woord gewijd is aan „het tafereel van de 
harmonie des arbeids." I )e diepgaande symboliek is 
hier door uwe redactie zeker niet begrepen: daaren
tegen zijt gij zeer uitvoerig over de «Parabel der 
Maagden." Evenwel hebt gij daar over het hoofd 
gezien, dat de schilder niet bedoeld heeft Mattheus 
25 te illustreeren, doch dat het hem om het weer
geven van het mysteriespel der 10 maagden te doen 
was Daarin zag hij de harmonie tusschen weten, 
gelooven en handelen gesymboliseerd en daarom gaf 
hij dit mysteriespel op het raadhuis een plaats 

Wij kunnen het heusch niet helpen wanneer wij . 
ook na de lezing van het bovenstaande, ons oordeel 
over Derkinderen's wandschildering niet vermogen te 
wijzigen. I >och wij moeten opkomen tegen de bewering, 
als zouden wij geen liefde voor middeleeuwsche kunst 
koesteren. Die liefde, menig artikel in onze kolommen 
kan het getuigen, is wel aanwezig, doch zij strekt 
zich alleen uit tot de wezenlijke kunst der middel
eeuwen en niet tot tie moderne namaak daarvan. Was , 
wat in .Arti te zien is, een op wonderbaarlijke wijze 
welbewaard werk van omstreeks 1200, ons oordeel 
zou heel anders geweest zijn dan nu. 

Er wordt tegenwoordig op hinderlijke wijze gesold 
niet de middeleeuwen en niet symboliek Dat begon 
al met de Engelsche l'reraphaelietcn, uier „esthe
tische" grimassen, na de Britten verbaasd te hebben, 
ook in Frankrijk navolging vonden, zoodat Botticelli 
zelfs door balletdanseressen als een voorbeeld werd 
genomen. In dit alles lag niets dan bewuste gekun
steldheid , die alleen dient om aan een voorbijgaande 
mode te voldoen. 

Nu houden wij Derkinderen voor te oprecht dan 
dat wij zijn werk als de vrucht van een dergelijke 
modezucht zouden • willen beschouwen Maar in zijn 
geheele streven, hoe goed ook gemeend, zien wij 
niets anders dan een zeer voorbijgaand verschijnsel, 
dat op de kunst der toekomst van geen invloed zal zijn. 

RED. 

programma 

R I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VGRAVIMI Dc Vereeniging voor kadaster en landmeetkunde 

/al op 24 dezer bare gewone algemeene vergadering houden, in 
Seinpost te Scbeveningen* 

AM-11 iihAM. De hooglocrnar-direetour vun de Ryks-ncudcmic 
van Beeldende Kunst.-n brengt ter kennissc van hm. die voor 
den eurBiis 18!Mi'ï)ï tot de lengen wenschen te worden toegelaten, 
dat /ij daarvan voor 14 September e. k. schriftelijk moeten kennis 
geven onder overlegging van een uittreksel uit de geboorte
registers van den burgerlijken stand en opgave tier cursussen, 
welke men wenscht te volgen. 

Het toelatingsexamen zal aanvangen op Maandag2s September 
en ile lessen zullen den .7 October een begin nemen. Zij. die de 
akte van bekwaamheid in het handteekenen voor middelbaar 
onderw ijs (SI1.) kunnen overleggen. beboeten bet examen niet 
te doen. 

— Omtrent de trumquestie vernemen wij. dat het rapport van 
den directeur van publieke werken thans tot de commissie voor 

de financiën is genaderd. De loop der zaak was tot beden aldus ; 
De commissie vun bijstand iu de publieke werken, in wier handen 
i miert yd de ^concessie-aanvraag - Sanders werd gesteld, droog 
aau den directeur van publieke werken een onderzoek in zake 
tramuiiiileg en exploitatie op. dat zich over bel buitenland uit
strekte. I>o directeur adviseerde iu een uitgebreid rapport tot 
naasting' der Amsterdamsche Omnibus maatschappij en gemeente-
exploitatie, met electriciteit als beweegkracht. Trouwens, waar 
de directeur zich vuur genieentebebeer verklaarde, moest hij 
tevens electrische dryfkracht aanbevelen, aangezien de exploi
tatie eener gemeentelijke paardentram, van den omvang als to 
Amsterdam, geacht 11111; worden geheel en al te vallen buiten 
de competentie eener ambtelijke techniek en nu by tot eloctrische 
beweegkracht komen moest, kon hy ook daaraan weder een 

; nioti-1 ontleenen voor gemeente-exploitatie, zeggende, dat elee-
I triciteit als drijfkracht, niet 11 n*.* worden overgeleverd In de 
! handen van een particulieren exploitant! 

In de commissie van bijstand voor de publieke werken vood 
I het rapport eene meerderheid. Hoe nu do commissie voor de 

financiën zal oordeelen. is voorshands een open vraag. Het is zeer 
I te wenschen, dat niet langer gedraald wordt met het nemen 
1 eener beslissing. Heeds lang werd aan menige volkrijke buurt 
1 'Ie tramlijn onthouden, tengevolge der besluiteloosheid van den 

Raad en sommiger obstructionistische politiek. 
( A . /V. C.t 

IIoiiMH.wi. Aan de leden der Academie van beeldende kunsten 
I en technische wetenschappen alhier is het volgende 

verzonden voor den 'M\ wedstrijd, I8'.M»-!I7. 
Het ontwerp is eene schilderij: Stilleven (uitsluitend bloemen 

en vruchten). De maat van het doek zal zijn 1 meter op 7*> centi
meter. Ter mededinging worden alle leden der Academie uitge
noodigd. Minstens drie schilderijen moeten aan den prijskamp 
deel iu-mei I >e in zen ding moet geschieden vóór of uiterlijk 15 
Maart 1897, aan het gebouw der Academie!. Voor het best gekeurde 
stuk wordt uitgeloofd een prys van ' 2< 0. De bekroning geschiedt 
door de volgens het reglement benoemde jury, die zich evenwel 
voorbehoudt, bij onvoldoende kunst waarde der ingezonden st ukken. 

I den uitgeloofden prijs niet toe te kennen. Het bekroonde stuk 
! hl\jft het eigendom van deu inzender. 

l>ni;in;i:i.in. De garaiitieleening voor de door .Vak eu Kunst'' 
ontworpen tentoonstelling van oude eu nieuwe kunstnijverheid is 

i volteekeiid. Minnen een week zijn de aandcelen tot een bedrag 
j van ƒ 25,000 door de „DordUche Mank" geplaatst en daardoor is 

de totstandkoming van bet grootsche plan verzekerd. 
Di i i 1. Do waarnemend directeur der Polytechnische School 

maakt bekend, dat hij tot inschrijving voor den cursus 1890* • 18!'T 
sitting zal houden iu het gebouw der instelling. op Dinsdag. 
Woensdag eu Donderdag 1. 2 en ' l September van 10 — 12 en 
1£ 3 uren. 

— Naar men verneemt zal de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst den 88sten September hare algemeene vergadering 
houden ten raaihuize alhier. 

E M U . Kr zal gevolg gegeven worden aau bet denkbeeld om 
bij gelegenheid ven bet honderdjarig beslaan van bet hier-ter-
stede gevestigd departement der Maatschappij t«t Nut van 't A l 
gemeen, de buste van Jan Nieuw enhuyzen te plaatsen in den 
voorgevel der woning, waar de Bfaa'sehappjj werd gesticht. Vele 
departementen lubben door geldeljjken steun de verwezenlijking 
van het plan inogeljjk gemaakt. 

— Men leest in het weekblad tnsuimée' 
Volgens een telegram aau het Xieuws, heeft de hoofd-ingenieur, 

chef van tien dienst der staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust, 
tevens chel der exploitatie van het Ombiliën-kolenveld. J. W. 
IJzerman zijn ontslag genomen. Hjj werd 1 Sept. 18!'2 als zoo
danig benoemd. Iiy nam toen op zich vier jaren lang in die 
In-trekking te zullen blijven. 

l i t _-oede bron vernemen wy, dat de heer IJzerman in het 
vorig jaar naar Buitenzorg toog en aan den gouvcrneur-ireneraal 
zijn ontslag aanbood. Immers, hoewel de vier jaar nog niet ver
streken waren, meende hij aan zyn opdracht voldaan te hebben. 
De spoorweg was immers gebouwd en in exploitatie, en de Om-
biliënmijnen worden ontgonnen. De gouverneur generaal meende 
echter dat ontslag niet te moeten verleenen vóór den gestelden 
tijd, omdat de exploitatie der mijnen nog niet in alle oplichten 
aan de verwachtingen beantwoordde. 

Wanneer de heer IJzerman thans den dienst verlaat, dan wel 
met verlof gaat, zal, naar wij hopen, voorgoed een einde zyn 
gekomen aan liet „zoeken naar kolen", dat. zooals wij in vroegere 
nummers hebben uiteengezet, leidde tot roofbouw. 

Wij kouden ons allerminst vereenigen met zijn beheer aau de 
((mhiliëumijiien. Maar de rechtvaardigheid eischt. dat wy ons 
niet blind staren op één punt. Hadden wy IJzerman niet gehad, 
wiens yzoren energie voor geen bezwaar uit den weg «ing en 
die recht op zijn doel afging, geen andere opinie kennende dan 
de zijne, wij zouden thans misschien nog in de l'reanger zitten 
met onze spoorweg-ingenieurs. Mannen als hij zijn in de koloniën 
zeldzaam en toch zoo noodig. Wij meenden dat bet onze plicht 
was den reeds zoovele jaren geleden dooi* ons aangebonden strijd 
tegen de wijze van exploitatie der Onibiliënvehlen voort tc zetten. 
Maar wy wenschen voor niemand onder te doen waar het geldt 
de waardeering op een ander gebied van dezen rusteloos werk-

o-

samen spoorweg-ingenieur, aau wiens werkkracht Indie* heel wat 
te danken heeft. 

— Hoe denkbeeldig veelal tie groote waarde vnn „antiek"' is, 
nu de hedendaagsche kunstnijverheid weer krachtig is ontwikkeld. 
blijkt uit de volgende mededeeling van 't „HM": 

Sedert eenige dugen hangt in het Rijksmuseum een laat-< 'othieke 
koperen kroon t afkomstig uit de Hervormde kerk te Barnereld. 
Eenige jaren lang had de kerk, die blykbaar geld behoefde, de 
kroon in huur afgestaan aan de gemeente Marneveld, en gedurende 
dien tijd hing /ij iu de raadzaal; maar thans is .ij verkocht aau 
het Rijksmuseum voor f 8000, onder voorwaarde dat de kooper , 
een nieuwe koperen kroon geheel van denzelfden vorm zou leveren. 
Deze is thans gereed en naar Marneveld verzonden; zy is ver- ' 
vaardigd door den heer L. ('. Wijmer, Rozengracht te Amsterdam. 
De krooo telt zestien armen . acht kleinere boven , acht grootere 
beneden, sierlijk gevormd vau takken en bladeren, met hreede 
ronde bobèehes. Bovenop de kroon, waarvan de middenstang 
zwaar eu mooi gevormd is, is een Mariabeeldjc met bet kind 
•Jezus op de linkerhand, de kroon op het hoofd eu een curieus 
gevormde aureool langs het geheele lichaam. 

A l zal men op het oogenblik de oude kroon nog wel van de 
nieuwe kunnen onderscheiden, na eenigen tijd zal dit slechts voor 
een buitengewoon goed kenner mogelijk zijn , zegt 't -IIbi." ; want 
reeds nu heeft de nagemaakte kroon bijna de kleur der nude. 

Aflevering * van /', Xatuur (uitgave van J . G, Broese te 
Utrecht I bevat: 

Ozoon (vervolg eu slot van blz. ITO, door D. Ingenuan. — 
De nieuwere onderzoekingen omtrent de kathode-stralen (vervolg 
en slot van blz. 217). door Dr. L. Mleekrode. - Schetsen uit 
Zuid-Afrika, (vervolg vnn blz. 200), door Mimosa. — De cine-
mutograaf van de HH. Auguste en Louis l.umière, door Dr. A. 
van Hennekeler. Ken wbematisehe buigspier en een schema
tische tussoben-ribspier. door Dr. II .1 Calkoen. — Argon en 
Helium, door Dr. J . \V. Dover Jzn. — Onkruid, door O. A. 
Kuyk. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Aut. 
Pa nnekoek. — ('or respondent ie. 

P K B S O X A L I A. 
— Mfj beschikking van deu Minister van Waterstaat is bepaald 

dat, met ingang van I November a. de benoemde hoofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat 2e kl. I*. I I . Kemper zal dienst doen iu 
liet 7e distriet, ter standplaats Maastricht, eu dat met dien datum 
de ingenieur van den Rijkswaterstaat 2e kl. W, K. du ('roix, thans 
toegevoegd aau den ingenieur Kemper, zal belast zijn met den 
dienst van het Noordzeekanaal, voor zooveel betreft de nieuwe 
werken, ter standplaats Amsterdam, terwijl de ingenieur 3e kl. 
II. L. van Hooft', thans toegevoegd aan den ingenieur iu het 
5e rivierarrondissement, zal zijn toegevoegd aan tien ingenieur 
I>u <'roix. 

Mij Kon. besluit is aan den beer M. Raven, benoemd adjunct
inspecteur van den arbeid, met 1 Sept. a. s., eervol ontslag ver
leend uit zijn betrekking vau technisch ambtenaar 2e kl. bij het 
aan het Dep. vau Koloniën verhouden Technisch Bureau. 

— Mij Kon. besluit zyn verplaatst: de aspirant-landmeter R. A. 
de Wal, van Den Haag naar Assen; A. Kriebel, van Hoorn naar 
Den Haag; .1. II. Roeven, van Roermond naar Den Haag, eu 
J . H J , Houben, vau Maastricht naar Rotterdam. 

— Bjj dc normaalschool te Soernbaja is wegens vertrek eervol 
ontslagen als leeraar in het bouw kundig eu werktuigkundig onder
wijs. M. ('ornelissen, en in zijne plaats benoemd P. Koot. opzichter 
bij de burgerlQke openbare werken aldaar. 

- My kon. besluit is met 1 Nov. a. s. aan den opzichter van 
den Rijkswaterstaat le kl . J . van Kluyve als zoodanig eervol 
ontslag verleend. 

— By beschikking van den Minister van Waterstaat zijn be
noemd tot buitengewoon opzichter W. A. Dormaar Pa. te Hans-
weert bij de brug in den Schoorscheii weg; A. v. Schalk bij 
bet baggerwerk in de Boven-Merwede eu J . A. C. v. d. Velde 
by dc verbetering van den Neder-Rijn eu de Lek. 

— Tot directeur der avondschool voor ambachtsonderwijs te 
(ioudu is benoemd de Heer 1'. A. Schroot en tot assistent voor 
het baud- eu rechtljjuig tcekenen de heer M. A. van Zutphen. 

— De Gemeenteraad te 'eGravenhage benoemde in zijne zitting 
van 18 dezer den heer Soumier tot schilder-decorateur van den 
sehou w burg. 

- Tot directeur van gasfabriek en waterleiding te Dordrecht 
is benoemd de heer II. R. de Breuk, te Zutfen , met 12 stemmen. 
tegen (i op den beer J . H . (teerling, te Alineloo. 

— Tot waterbouw kundig ambtenaar aau het waterschaji St. 
Maartensdijk is benoemd de beer M. J . van Oost aldaar. 

— My beschikking van den Minister van Binnenl. /aken zyn, 
voor het tijdvak vau 1 Sept. lÜ'M tot en niet Aug. 18!»», aan 
de l'olvtechn. School benoemd: tot assistenten; 

M. v. Breukeleveeii, voor de scheikunde; 
I'. M vau der Meuleu, voor de scheikunde; 
J . M. O. Scheller, voor de natuurkunde; 
J . H. van Beters, voor de waterbouwkunde; 
1'. A. Schroot, voor de burgerlijke bouwkunde; 
C. rjteuerweld, voor de werktuigkunde; 
W. .1. Murgorsdjjk, voor de beschrijvende meetk. en graphostatiea; 
I'. J . II. M. Thjjs. voor geodesie, landmeten en waterpassen; 
W. I'. I'. U. Schaap Jr., voor da schoone bouwkunde; 
en K. 11. Eydman jr . , voor de scheikunde; eu tot 2e assistent 

aan het bacteriologisch .1 .boratorium: A. v. Oeldcu. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— Bekwaam o p z i c h t e r voor uiterlijk 15 maanden, bekend 

met rivicrwerken, goed kunnende tcekenen eu opmeten, by een 
rivierbestek van deu Rykswaterst. van ruim / 110,000. Adres 
l»er.̂ oonlijk hij den ing. van deu waterstaat. Roermond. 

— B o u w k u n d i g e n , a r c h i t e c t e n , a a 1111 e m e r s e nz. 
gezocht, ter verkoop van een by eiken bouw benoodigd artikel. 
Adres niwtto „ Vooruit''. Jiurcuu van dit blad. {Zie advert, tusschen 
dr aankondigingen I 

DIV. X STA A X M11'. DIX (i K X. 
(Dienstaanbiedingen worden ten %etieve van heeren ^atbon neerden 

tweemaal per laar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
DL administratie belust :uh met de toeunding der eventueel inkomende 
hneven.) 

— E en p r a c t i s e h e u t h e o r e t i s c h o n t w i k k e 1 il 
hou w k u u d i g e zoekt plaatsing als opzichter, teekenaar of 
heiden. Adres bureau Opm, onder no. I U , (2) 

K e 11 j o n g b o u w k u n d i g e zoekt pluutsiog als opzicliter-
teekenaar. Lie heste getuigen ziju voorhanden. Adres bur. Opm. 
onder no. 11. (2) 

— E e n j o n g a r c h i t e c t wenscht zich te vestigen, te 
associeereu of een bestaande practijk over te nemen. Ook genegen 
deelgenoot te worden 111 een fabriek. Adres motto .,Bouwkunst" 
hureau dezes. {Zie advert, in no. ïj-i (2) 

A i> v E s, T K rs T 1 J : > . 

Speciaal adres voor 

Teekenbenoodigdheden 
J. M E E U S 8 E N & ZOON 

K O R T E l ' O T i : \ »*, Iten Haac . 
Prima fataliteit. Lage prijzen 

Hontbereidiog tegen bederf 
Kyaniseerinriclilinir. 
H. LENSINK, 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
lever t panklaar gekyanleeerd (rat 

en c i r a n i r r U ) 
Baaterwerken, Schuttingen, Vloeren 

Vloer r ibbrn , Broe ibakken , tax. eaa. 
E e n i g z e k e r w e r k e n d reuk- e » 

k leurtoon m i d d e l . 

j . BELTMAN l i l . Deventer. Handelskade. 
Fabriliant in Molenwerken. 

{ M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS, 
S P E C I A L E I V I t l t l l T I X . voort < B A K K E R I J E N , GRUTTERIJEN. 

, O L I E F A B R I E K E X , l l oUTZAGE&IJENoa i . 
L E Ï E B J S U V A X OLIE-GASMOTOREN. 

IlimiU VAN ILEMMIIIIIillBi. 011-

Machten-fttlirieh. Stuutttkelettnakei-iJ en tirofametterii, 
H A A R L E M . 

INRICHTING TOT HYDRAULISCH KUNKBN VAN DE ZWAARSTE 
KETELS EN 1JZERCONSTUCTIËN. 

F a b r i e k en K a n t o o r : 
HÜBERTINA-WERF. NOORDER-BUITENSPAARNE. 

o 



AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER KN WETHOU

DERS D U G E M E E N T E ARNHEM, 
zullen Znlrriliiff .» Setitetttber 
IS9U, 's voormiddags l l ' / i uur. in liet 
openbaar. ten Gemeentebnize aan
besteden : 

Bestek N°. 10. 
•>«• l e v e r i n g van « o o 

KaMallMlaj; voor n c s c n . 
lnlichtitgen : alle werkdagen, tot 

tien dag vóór de aanbesteding, van 
10 — 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in tie Kadettroat; bestek met 
gezegeld insein ij rinjrsbiljet verkrijgbaar 
aan het bureau Gemeentewerken ten 
Gemeentebnize. 

» y s t o o m T = * T j ) x r a r E r , 
he»te en Geetkeepete 

verlleb.tla.ic » U ieder i r e r k . 
I'rij-courant wordt grat i s en franco 

toegezonden door 

J H. V A N DER GRAB, 
A H M B B D A M , M c i m r n d U k 1BO. 

Maatschappij 

tegen schade 

I>e van 1845. 

AANBESTEDING 
voor de Wed. II. VAN GERNER van 
het lierlinnwi'ii van liet KOI'. I t h V 
W O O N I U ' I S met H O O I 111 . l i t . 
Op het afgebrande perceel aan den 
Hasselterdijk, gem. Zwolle, waarvan 
bestek en teekening ter inzage liggen 
bij G. KRAGT Jr te Mastenbroek, 
die aanwijzing zal doen op Woensdag 
26 Augustus, 's morgens 1(1 uur. De 
aanbesteding zul plaats hebben Zater 
dag '4ii A l l g l I M t l i N . 's morgens 1(1' 2 

uur. bij KliAtiT voornoemd. 

G. KRAGT Ju. 
20 Augustus 1896. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amstertlam , Sophiaplein—Rot
terdam. Zttidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

W. J.WEISSEIMO, 
N i e n w e n d i j k 111, A m s t e r d a m . 

Fabriceeit G E I J K T E D U I M S T O K K E N . 
T w e e - en V i j f Meter la t ten , 

STALEN MEETKF.TTIN6EN, 
D a i i o u s , J a l o n a , 

KOPEREN E N STALEN 

Peillijnen, Peillooden. Peilstokken, 
PBit.SVii.iM.EX en*. 

Mnjjnzij i i v a n 1'asRprdonzen, 

T E E K E N B E H O E F T E N 
en Ontinehe In of rum enten, 

K q i E K H E S . P R I S M A ' S eng. 

3 T O O M T i M M E R -

H O U T W O L - F A B R I E K 
D I J K E R M A N A BD1JZERD. Breda 

SPECIALITEIT in verplant « b a t e 
H o u t e n v v o o i l l l l l i / . l ' l l . D i r e c t i e -
kee ten . Z i e k e n b a r a k k e n ei 
T a l n k o e p e l n . 

L. F. W. VOLCKE, Stads-Uurwerkmaker 
F i r m a V O L C K E & Z O \ F \ . 

Mairnzijn M A V R I T S K A DE l*a Fabriek 11-18 V \ It K S T R A A T 11-13 
achter Bureau „VADERLAND**, ingang Kazernestraat, :N GRAY K X I I A I - I ' . 

Bekroond t<1 VGravenhatre iu Is»»s en 1871 en te Londen iu l870metGond Zilveren Bron 
Leveranciers van de XederlandHolie Staat— en llollnndttrhe ftpoorwegOfeUatsebappijjec. 

Vervaardigers vau gewone en electrise lu* I'lirwerkeii. voor Toren-. I*<»st- en Telegraaf
kantoren en andere groote lokaliteiten. Hot vernieuwen van onde Pendules. Console*, 
Speel- en andere Klokken met toepassing eener verhett-nlr constructie, h«»t itniileffveii 
vuu jjrl i ' i t l i i tücn voer eleetriselie Mr lie U r n en Tel rp l ionr n. 

Tramweg-Maatschappij „DE M E I J E R I J . 

A A \ It KNTI; IH 
Op Maandag; den V Senteni 

Iter, des voortniildags ten II ure 
(locale lijd), zal in liet lokaal van den 
Heer Ei). STOOT op het Stationsplein 
te i.'indlwren in twee pereeelen worden 
itanbeuleeet i 

Volgens BESTEK No. 10. 
Perceel 1. A. Hot m a k e n v i m 

oen Stat lonegebonvi, Per
ron Pil <-oe<leren lukllll I . 
Hiel IllIHleel'ilIg (Ier i j /P-
rpn ovprkii|>]>iii{;. 

li. Hei n inkpi i v a n een I, o 
e i> iu i i t i r t r i t i ' c i t i i s i ' 
en W e r k p l a a t s e n . Steen-
koIenbergplaatK enz. 

Perceel 2 C. Het m a k e n , leve
ren en - te l len v a n PPII 
ij /.e re li o i e r l , : i | i | i i n ; . 

Het bestek is legen betaling van 
/ ' I.50 verkrijgbaar aan bet Bureau 
der Maatschappij te Eindhoven, of up 
franc» aanvraag aan het bun au onder 
toezending van hit bedrag in postwissel 
postzegels worden niet in betaling aan

genomen en aan aanvragen zonder post-
wit*el wurdt geen gevolg gegeven l. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Dinsdag den lsten September des 
voormidags ten 1 0 uur 3 0 min. 

De Ingenieur: 
MARCEL DE J0NGH. 

| J . J . B R O E K , - -s-Gravenhage, K R A I J E N B O F S T B A A T 37 
A l KM.ItAI II-III II4M.IMI | f . 

A T E L I E R voor hei Teekenen en Reproduceercn van Plans 
ningen. Landkaarten, enz. - L i t H T l i i t i K I M t H i i r i x . '•liuisilic. Teeke-

BECKERS BUDDIN6H. 
^ L v i i l i s ' i i i . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O I I. ' t l » ; l 
EN ANDERE 

I N S T R l ' J I E X T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN. 
LANDMETERS. TEEKENAARS, eni. 

4 > p ë n i a i l l p e r < l p 

F e i l schillen. 
WEEGWERKTUIGEN. 

Dobb's Patent Scoriae Paver (fa 
H O I . I. |{! > AIV. K a n t o o r II S i t IMICS I It A \ T 22. 

L e v e n M o i t i A E P A V K R H voor s i i n n u en W e * * » , ook bisouder geaebikt 
voor FuDrieUri i . I>it materiaal vormt een zuiver gelQke doch stroeve oppervlakte, waar* 
over «Ie zwaarste voertuigen met weinig geraas passtrron. 

Ttij do Dobbi'i l'atent Scoriae Pavers worden de hollen, die by do Oude Scoriae Bricks voorkwamen, vermeden. 
liapporteu en Attesten van Hoeren Gemeente-Architecten worden gaarno verstrekt. 

Ter drukkerij der Xaamloozc Vennootschap „Het Vaderland". 

•O 

REDACTEUR: F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: liureau van Di Ofmtrktr, Van-Ilylandtstraat 116, 's-Gravenhage. 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / 5.— 
voor Ilelgie, bij vooruitlietaling . . . „ 6 . 5 0 

voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 
• Nederlandsch-IndiC en Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 

voor de overige landen, bij vooruitlietaling „ 10,---

ADVXRTINTICN lier regel f 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 vuor bet bewijsnommer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentiën tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat ƒ 0 . 2 5 , zonder plaat / 0.15 

* C R I T I E K O V E R B O U W K U N S T . 
Werd in ons land tot voor een jaar of twintig de 

bouwkunst door de dagbladen vrij wel onbesproken 
gelaten, .sedert is dit veranderd. Sinds, in 1879 ge-
looven wij, dc geheimzinnige Duplex in Dr Amster
dammer, toenmaals Weekblad voor Handel, Industrie 
en Kunst, een even vrijmoedige als opzienbarende bes 
spreking der pas voltooide gebouwen in de hoofdstad 
gaf, waren artikelen over bouwkunst (meest archi
tectuur betiteld) in dag- en weekbladen, ook al zijn 
ze niet in het bijzonder aan techniek gewijd, geen 
zeldzaamheid meer. 

Kr zou veel reden zijn om zich over die ontwaakte 
belangstelling in bouwmeesters en hun werken te ver
heugen , ware het niet dat de wijze, waarop critiek 
geoefend wordt, vooral in den laatsten tijd veel stof 
tot bedenking geeft. 

Die bedenking geldt voornamelijk het meer en meer 
verlaten van het vroegere objectieve standpunt; de 
tegenwoordige critici zijn gaarne zoo subjectief moge
lijk. Daardoor krijgen dc beoordeelingen iets zeer 
partijdigs, al hebben de schrijvers dat waarschijnlijk 
zoo niet bedoeld. 

De critieken, die omstreeks 18S0 in het weekblad 
De Amsterdammer over bouwkunst geleverd werden, 
waren zeker niet malsch. Doch de beoordeelaar sloeg 
met zijn geeselroede naar alle zijden, zonder aanzien 
des persoons, of zonder reeds van te voren alles te 
verwerpen, wat niet met een bepaalde bouwkunst-
leer strookte. Wie wat verdiende kreeg wat, hetzij 
dan lof of blaam. Indien ons op het minde'r goede in 
de bouwwerken met klem van redenen gewezen werd, 
ook het goede daarin, gelegen, werd niet over het 
hoofd gezien. 

De nieuwere beoordeelaars plaatsen zich op een 
geheel ander standpunt. Zij verdeelen de bouwwerken 
in twee soorten, al naarmate die hun sympathie of 
antipathie wekken; voor de eerste soort hebben zij 

geen lof genoeg, de tweede wordt aan de diepste 
verachting prijs gegeven. Ken paar artikelen in het 
duizendste nummer van dienzelfden Amsterdammer 
geven ons van die nieuwere richting in de critiek 
een duidelijk denkbeeld. 

Het eerste artikel is gewijd aan het nieuwe stations
gebouw te 's-Hertogenbosch. De schrijver daarvan, 
die zich achter de initialen J. 11. S. verbergt, begint 
zijn beschouwingen aldus: „ W a t blijft liet altijd moei
lijk een werk, dat nut kunst niets gemeen heeft en 
toch aanspraak maakt eene uiting van iets hoogers 
te zijn, te omschrijven en de geringe artistieke waarde 
ervan juist te schatten." Deze zin, niet onberispelijk 
van bouw, is echter toch duidelijk genoeg om den 
lezer aanstonds te doen begrijpen, dat de schrijver 
het Bossche stationsgebouw aanziet voor een werk, 
dat met kunst niets gemeen heeft en dat (ofschoon 
zijne kunstwaarde zoo gering is, dat die voor het 
ongewapend oog haast niet waarneembaar is) toch 
aanspraak maakt eene uiting van iets hoogers te zijn. 

Ware nu deze uitspraak het resultaat geweest van 
eene van te voren gegeven, met bewijzen gestaafde 
uiteenzetting, had zij van dit betoog de conclusie 
gevormd, men had er vrede mèe kunnen hebben. 
Nu zij reeds wordt gedaan, alvorens iets van de 
gronden, waarop het vonnis is gewezen, te vernemen, 
kan de criticus het verwijt van niet onpartijdig, althans 
niet onbevooroordeeld te zijn, moeilijk ontgaan. 

Want in het vet volg van het artikel zoekt men te 
vergeefs naar eenige bewijsvoering, hoe dan ook. Ja, 
men kan zeggen, dat als dc beoordeelaar niets dan 
den eersten zin, ietwat verduidelijkt, had neergeschreven, 
al wat hij verder aanvoert gerust achterwege had 
kunnen blijven. Indien hij eenvoudig had geschreven, 
dat het stationsgebouw te 's-Hertogenbosch een werk 
zonder eenige kunstwaarde is, dan had de lezer daaraan 
volkomen genoeg gehad. 

De fraaie tirade toch: „Wij verliezen ons bij de 
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•o 
beschouwing in allerlei overdenkingen, grijpen ons 
aan om in het gewrocht iets te vinden, dat pakt en 
bevredigt, om ten slotte na lang peinzen wederom te 
zijn aangeland vanwaar men uitging; wij worden boos 
op ons zelf, dat geen enkele frissche gedachte op
duikt, tot dat men eindelijk tot de ware verklaring 
geraakt, namelijk niet dat wij zoo doodsch en ver
velend zijn — maar dat het voorwerp zelf, waarvan 
de intellectueele inhoud zal gemeten worden , zoo innig 
saai en leeg is; na deze gemoedsworsteling te hebben 
doorleefd, schept de bescheiden beoordeclaar nieuwen 
moed , hij gelooft weder aan zichzelf en gevoelt kracht 
en lust zich te uiten," •—- is zoo volkomen zinledig, dat 
(ioethe's 

„Di nu eben wo 
„Dn lind't ein 

Gedanken fclilcn, 
Wort su icchtcii Zcit wli 

ons in de herinnering komt. 
Wat kan het den lezer, die misschien nooit in Den 

Bosch geweest is schelen, of die hem geheel onbe
kende heer S. zich , bij de beschouwing van het station 
daar ter plaatse, verliest in allerlei overdenkingen, 
wat raakt het hem, of die arme man „zichzelf aan
grijpt" om „iets te vinden" en om ten slotte, „weer 
aan te landen vanwaar men uitging", dus bij den 
hoofdingang terecht te komen? Waarom vroeg de 
heer S. dan ook niet aan een conducteur of stations-
beambte den weg, als hij „iets" zocht? 

liet is wel te begrijpen, dat het nu juist geen 
„frissche" gedachten waren, die, in zijn toestand, bij 
hem opdoken; dat komt ervan, als men te verlegen 
is om den weg te vragen. Inderdaad het was een 
verschrikkelijke „gemoedsworstel ing" : wij kunnen ons 
voorstellen dat de arme reiziger, toen hij eindelijk 
het voorwerp wat hij zocht, gevonden had, wederom 
aan zichzelf geloofde, en weer lust en kracht kreeg. 
En passant heeft hij toch nog gelegenheid gehad, 
het bedoelde „voorwerp", dat innig saai en leeg was, 
te meten, althans wat zijn intellectueelen tis ook 
lichamelijkcn bedoeld?) inhoud betrof. 

Dat iemand, die zulke pijnlijke oogenblikken in 
een gebouw moest „doorleven" niet in de rechte 
stemming is, om het bouwwerk mooi te vinden, het 
spreekt van zelf. Maar waarom dan geen gunstiger 
gelegenheid afgewacht? IJe drang en lust „zich te 
uiten" moet wel al heel groot zijn geweest! Enfin, 
niemand kan er zich over verbazen, dat de heer S., in 
de omstandigheden, waarin hij verkeerde „tot zijn 
spijt" moet verklaren , dat „het groote kortelings in
gewijde stationsgebouw te 's-1 lertogenbosch tot die-
nieuwe werken behoort, waarop wij niet trotsch 
mogen zijn." 

Doch nu vraagt de argelooze lezer zich af, waarom 
ook „het Stedelijk Museum der Amstelstad, den 
Grooten Schouwburg en het Telephoongebouw te A m 
sterdam" als met de haren bij het Bossche Station 
gesleept worden en ook onder dc bovengenoemde 
„bouwwerken , waarop wij niet trotsch mogen zijn 
genoemd worden. Allicht zal hij in zijn onschuld 
meenen, dat de retirades daar ook zoo moeilijk te 
vinden zijn. Evenwel, dit kan dc heer S. niet bedoeld 
hebben, want ieder Amsterdammer heeft ze aan be
doelden schouwburg — itnits pio mitltis — reeds vau 
het Leidscheplein kunnen zien. 

Doch scherts terzijde. De schrijver noemt deze 
gebouwen slechts, omdat zij, om welke reden dan 
ook, hem niet sympathiek zijn. Kn hier komen wij 
op ons punt van uitgang terug, waar wij zeiden, dat 
een dergelijke wijze van critiek oefenen stof tot be
denking geeft. 

De beoordeclaar neemt de moeite niet om ons 
aan te toonen, waarom wij op de door hem genoemde 
gebouwen niet trotsch mogen zijn. Hij teekent ze 
eenvoudig met een zwarte kool, hij schikt ze onder 
de bokken; met de redenen waarom hij dit doet, 
hebben wij niets tc maken. Alleen voor het stations
gebouw wil hij zich wel verwaardigen ons voor te 
lichten. Doch dit licht is niet zeer helder. „ D e ont
werper van het genoemde Spoorgcbouw", zegt de heer 
S., „heeft ons niets te zeggen en wat hij ons vertellen 
wil, heeft geen intimiteit. Daarbij is de ordonnantie-
der hoofddeelen monotoon en het hooge middenstuk, 
hetwelk door twee torens geflankeerd wordt, kan ons 
niet schadeloos stellen voor de verveling, die door de 
gelijkvormigheid der onderdeelen wordt veroorzaakt. 
In welke flauwe karakterlooze trekken is het midden
stuk ontworpen. En toch maakt juist dit gedeelte van 
het stationsgebouw aanspraak om bekeken en gewaar
deerd te worden. Dat pretentieuze, hier uitgedrukt, 
verhoogt helaas onze teleurstelling van het geheel. Het 
binnenste de wachtkamers — zijn van gelijk ge
halte als de gevels. Ook hier ontmoet men weinig 
wat doordacht is, en dat, wat door wikken en wegen 
is ontstaan, boeit niet en laat koud. In alles ontbreekt 
het beste — een talent!" Zie zoo, nu weet men het. 
Wie nog niet tevreden is met de gegeven toelichting, 
behoeft liet verdere gedeelte der critiek niet na te zien 
om nadere verklaringen te vinden, want de schrijver, 
zich misschien Cicero's satissupetque herinnerend, stapt 
nu naar een heel ander onderwerp over. 

Waarom de bouwmeester van het Bossche station 
ons dus „niets te zeggen heeft", doch hetgeen „wat 
hij ons vertellen wil" geen „intimiteit" heeft, blijft ons 
duister. Flauwe vermoedens rijzen bij ons op, dat de 
frase ontleend is aan de muziekcritieken in het „Nieuws", 
waarnaar de provincialen zoo reikhalzend uitzien en 
die hun altijd zulk een helder denkbeeld geven van 
de muziek die zij niet hoorden. 

Maar dan komen wij plotseling op bouwkundig terrein. 
De „ordonnantie" is „monotoon", het „middenstuk" 
is in „flauwe, karakterlooze trekken ontworpen", de 
„onderdeelen" hebben „gelijkvormigheid". Zou u ons 
ook willen zeggen, waarom dit alles zoo is, o J. H . S.? 
Doch de schrijver bewaart er het zwijgen over en 
denkt „mihi constat"', dit zij u genoeg, mijne vrienden ! 
Kn ook op onze vragen, wat al of niet doordachts 
er aan het gebouw te vinden is, waarom niets hem 
boeit, waarom alles hem koud laat, geeft hij geen 
antwoord. Wij moeten maar tevreden zijn met zijn 
verzekering, dat de bouwmeester geen talent heeft. 

Zie, een dergelijke wijze van beoordeeling herinnert 
ons aan den befaamden rechter uit den Bloedraad, die-
voor ieder, dien hij ketter achtte, het „hangen" ge
reed had. Maar de criticus onderscheidt zich toch van 
Jan Hcssel daardoor, dat hij ook wel zijn mildere 
buien heeft, waarin niet slechts het „adpatibulum" 
achterwege blijft, doch zelfs door een uitbundige lof
tuiting vervangen wordt. 

Het bewijs daarvoor vinden wij in het tweede deel 
van het artikel. „ H e t toeval wilde", zegt de heer S., 
„dat Nijmegen op mijn weg lag. Daar eerst werd het 
mij duidelijk en helder, wat hoofd en hart op de 
vorige verblijfplaats moesten verduren. Evenals inliet 
dagelijksch leven de kennismaking van den ccnen 

j mensch ons eenen scherperen blik doet slaan in het 
bestaan van den anderen, zoo brengt in de waar-
dcering op kunstgebied dikwijls de vergelijking van 
twee of meer werken, onmiddellijk uitgevoerd, klaar
heid in ons zeiven. Daar ging mij bij het uitstappen 
aan de Waal een licht op. Welk een lust voor het 
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oog, als men den blik laat gaan over dien langen, 
langen binnengevel, waarin het den kunstenaar gelukt 
is aan het eentonigste motief — een groote, uitge
strekte rij van deuren en vensters, die tot de ver
schillende wachtkamers en andere lokalen behooren - -
door artistieke kracht en overtuiging van uitdrukking, 
geest en pit te verleenen. Gij hebt u dan toch niet 
vergist, riep een stem in mijn binnenste mij toe, 
hier is leven, in Den Bosch was alles doodsch. Het 
Nijmeegschc station, in 1894 in dienst genomen, 
behoort onder het beste wat de Hollandsche archi
tectuur (waarom geen bouwkunst? Red.) dezer eeuw 
heeft voortgebracht. Ook hier vormt het gebouw een 
lang uitgestrekte massa. Maar hoe heeft de ontwerpei-
het begrepen, om in de facade van elk deel het doel 
en de bestemming uit te drukken! Men bezie het 
postkantoor, de woningen van den stationchef cn van 
den restaurateur, de bestelkantoren voor goederen
vervoer. A l deze onderdeelen bezitten hunne physio-
nomie. Het ernstige karakter van het geheel geeft 
stemming, het strenge doet nadenken. Hier geen 
monotonie, die uwe verbeelding afmat, maar schil
derachtige werking door het vermijden van een zekere 
gelijkvormigheid, niet het gelukkigste erfdeel der 
Renaissance. Geen detail, ook niet het geheel, maakt 
pretentie, hoewel de artistieke waarde ervan dit zoude 
veroorloven. Wij bevinden ons voor een echt kunst
werk, eene waarachtige creatie, welke den stempel 
der ingetogenheid draagt — het stationsgebouw te 
Nijmegen!" 

Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! zingen de 
straatjongens onder ons venster, en wezenlijk, dat 
past wel op deze panegyriek. Doch als wij wat be
daard zijn, en den „toast" van den heer S. op den 
keper gaan bekijken, dan blijft daarvan niet veel 
over, ofschoon de man het blijkbaar weer goed meent. 

Een grappenmaker zal zeggen dat de heer S. te 
Nijmegen waarschijnlijk aanstonds de W . C. heeft 
gevonden en dat daarin de verklaring van zijn aan
gename stemming te zoeken is; hij vergat daardoor 
„wat hij op de vorige verblijfplaats moest verduren. 
Een ernstig man zal meenen, dat die frase met haar 
„dagelijksch leven", haar „scherperen blik" en andere 
klinkende woorden een akelige gemeenplaats is. En 
wij zelf, wij vragen ons af, welke waarde te geven 
is aan het oordeel van iemand, die het Bossche sta
tion om zijn „monotonie" afkeurt, maar die het 
Nijmeegschc prijst om het „eentonigste motief' van 
den perrongevel, de „ lange , lange binnengevel" met 
zijn „groote uitgestrekte rij van deuren." (>f is mo
notonie wat anders dan eentonigheid? 

Wij hebben in ons n". van 23 Februari 1S95 een 
artikel over Nijmegen opgenomen, waarin ook het 
Station besproken werd. De schrijver van dit stuk, 
die overigens met de Keizersstad nog al ingenomen 
is (wat wel het best daaruit kan worden opgemaakt, 
dat een uittreksel van het artikel nog onlangs in een 
gids voor Nijmegen ter inleiding werd geplaatst) 
spreekt van „de al te groote eenvormigheid der tra
veeën", die het station vertoont. Doch, mag hij ook 
op het uiterlijk van het gebouw wat aan te merken 
hebben, hij is daarentegen vol lof over de groote 
hal, die hij uitvoerig beschrijft en die hij „een der 
beste scheppingen onzer hedendaagsche bouwkunst" 
acht. En over deze hal zegt de heer S. geen woord! 
De grappenmaker kan gerust beweren, dat de criticus 
zoo lang op zijn buen retiro zal gebleven zijn, dat 
cle trein al haast weer vertrok , en dat hij daardoor 
niets dan de „lange, lange" perrongcvel heeft kunnen 
zien. Doch wie het met onze bouwkunst wel meent, 

zal het, jammer vinden, dat een weekblad als „de 
Amsterdammer" zijn kolommen voor zulke opper
vlakkige beschouwingen als die van den heer S. 
openstelt. Want zijn lof is al niet beter gemotiveerd 
dan zijn blaam. 

Wij willen niet onderzoeken, waaruit de sympathieën 
cn de antipathieën van den criticus voortvloeien. De 
gissing is ondertusschen niet gewaagd, dat de heer 
S. een aanhanger der redegevende bouwkunstleer is, 
en dat daardoor zijn geheele artikel moet verklaard 
worden. Doch waarom daar dan niet rondweg voor 
uitgekomen ? 

Misschien is het door die „leer," dat de bouwkun
dige critiek langzamerhand in een verkeerde richting 
zich gaat bewegen. Aanhangers van een dogma missen 
de ruimte van blik, die tot onpartijdig oordcelen in 
staat stelt; hun gezichtsveld is uitermate beperkt en 
al wat daarbinnen ligt vinden zij goed. terwijl al het 
buitenliggende uit den booze is. Nog altijd blijft het: 
odium t/icoloificitm, odium diabolicum. liet is zoo iets 
als het Wagnerianisme; wie daar eenmaal mee behept 
is, kan andere kunstuitingen niet meer genieten, ol 
doet althans, alsof daar voor hem geen genot meer 
in is. 

Het tweede artikel van „de Amsterdammer", waarop 
wij het oog hebben, is een van den heer Molkenboer 
over de tentoonstelling van teekeningen van Dr. I'. 
|. II. Cuypers in het Paviljoen te Haarlem. Het 
onderscheidt zich in zooverre gunstig van het vroeger 
besprokene, dat het minder apodictisch is gesteld. 
Maar in strekking komt het toch met het vorige 
overeen. De heer Molkenboer (zijn geheele traditie 
moest er hem toe brengen, sinds een familielid voor 
een vijftig jaar hier-te-lande het eerste in Gothiek 
bouwde) is, zoogoed als de heer S. . een aanhanger 
der redegevende kunstleer. Als zoodanig begint hij 
reeds aanstonds het te Haarlem tentoongestelde als 
„een collectie van de meest waardige moderne ont
werpen voor dingen, min of meer dadelijk uit onze 
omgeving' aan ons voor te stellen. Dit moge nu niet 
voor ieder even duidelijk zijn, (want wat zijn „dingen, 
min of meer dadelijk uit onze omgeving"?) zooveel 
mag aangenomen worden, dat daarmede een groote 
lofspraak bedoeld is. Wie nog twijfelen mocht, leze 
maar door en vindt dan, dat de heer Molkenboer het 
tentoongestelde verklaart voor „het meest superieuze 
van wat deze tijden vermochten tot stand te brengen". 

Doch is het met deze uitspraak wel vereenigbaar, dat 
de heer Molkenboer ons onmiddellijk daarop mededeelt, 
dat de tentoonstelling vooral „archeologische, kunsthisto
rische waarde" heeft? Wat moet het kunstvermogen van 
„deze tijden" gering zijn, als het „meest superieure' , wat 
zij voortbrachten, niets dan „archeologische kunsthis
torische waarde" bezit! Het pleit wel voor de juist
heid van blik des heeren Molkenboer, dat hij in het 
ons hier als „nieuw" aangebodene niets dan „het oude ' 
ziet; het is evenwel aan twijfel onderhevig, of daar 
te Haarlem nu juist wel het beste, wat onze tijd kan 
opleveren, aanwezig is. Ja, het wil ons zelfs schijnen, 
dat die twijfel zich ook van den heer Molkenboer 
heeft meester gemaakt, al heeft hij er naar zijn beste 
vermogen tegen gestreden. Want het slot der be
schouwing luidt: ..Maar 't best en 't meest geeft deze 
tentoonstelling een juisten blik op de zoo eerbied
waardige persoonlijkheid van Dr. Cuypers. en al is 
het waar, dat hij voor veel van zijn streven de 
krachten niet gevonden heeft, om zijn verlangen naar 
juistheid daad'te doen worden, dit bewijst niets tegen 
de mogelijkheid van superieur-monumentale kunst, 
die door persoonlijkheden zou kunnen worden tot 
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stand gebracht, die minder met de tusschenkomst van 
anderen noodzakelijk hebben uit te staan, dit bewijst 
niet dat eenlingen, wier doel dat algemeene beoogt 
wat voor allen altijd gelijk en het hoogste is, en 
wier kracht ertoe reikt dit voor een deel te bereiken, 
niet misschien in deze tijden, ten spijt van de overal 
geklaagde verdrukking en achteruitgang boven allen 
en voor allen, een hoog monument van algemeene 
kunst zouden kunnen doen oprijzen, misschien even 
sterk als tot nog toe tijdperken van kunst voor de 
gemeenschap hebben aanschouwd." 

De zinsontleding van dit slot zou zelfs iemand met 
dc hoofdacte nog heel wat moeite kosten; voor de 
juiste verklaring van den inhoud zou men een hoog
leeraar noodig hebben. Toch zijn zinnen als deze in 
de hedendaagsche kunstcritiek eer regel dan uitzon
dering. En dit veroorzaakt een onbegrijpelijkheid, die 
der vroegere critiek niet eigen was, en die ons een 
bepaald nadeel schijnt. 

Laat ons ondertusschen, al zijn wij geen hoog-
lceraar —• salvo errote — pogen, de bedoeling van 
den schrijver te vatten. De heer Molkenbocr acht de 
persoonlijkheid van Dr. Cuypers eerbiedwaardig (waar
mede wij ten volle instemmen) doch hij meent toch 
blijkbaar, dat deze zijn idealen niet heeft kunnen 
verwezenlijken. Als reden daarvan schijnt de heer 
Molkenbocr te beschouwen dat Dr. Cuypers als 
bouwmeester gedwongen was, zich van anderer hulp 
te bedienen, waardoor zijn intenticn niet altijd tot 
haar recht kwamen. 

Tot zoover gaat alles goed, doch nu komt een 
gedeelte, dat den commentator meer hoofdbrekens 
kost. Het blijft duister hoe een man ooit „superieur-
monumentale" kunst zal kunnen voortbrengen. Want 
al hadde bv . Dr. Cuypers alle bouw-ambachten be
oefend, hoe had hij dan, als „eenl ing" ooit het Mu
seum of het Station kunnen tot stand brengen? Zoo
lang er bouwwerken van belang ondernomen zijn, 
hebben de bouwmeesters „met de tusschenkomst van 
anderen" uit te staan gehad. Daarom zal het den 
„eenling'' wel altijd onmogelijk blijven „een hoog 
monument van algemeene kunst" te doen oprijzen. 
Ook de kracht van den sterksten „eenl ing" zal niet 
ver reiken, als hij iets dergelijks ondernemen wil. 

M ar verder komen wij met onze verklaringen niet. 
Want wij willen eerlijk bekennen, dat wij zelfs niet 
kunnen gissen, wat met „dat algemeene, wat voor 
allen altijd gelijk en het hoogste is" kan bedoeld zijn, 
of wat „de overal geklaagde verdrukking en achter
uitgang boven allen en voor allen" beteekent. Mogen 
wij uit de „kunst voor de gemeenschap" wellicht op
maken, dat de heer Molkenboer min of meer socialis
tische neigingen koestert? Doch daarmede is zijn ver
heerlijking van den „eenl ing" als zuiver anarchistisch, 
geheel in strijd. 

Ken critische beschouwing, die voor het goed ver
staan van een zin reeds zooveel moeite vordert, zal 
door het meerendeel der „Amsterdammer"-lezers zeker 
worden overgeslagen, ü o k zelfs in vakbladen zou zij 
haast geen lezers vinden. Kn deze duisterheid schijnt 
ons geheel misplaatst in critiek, die toch bedoelt om 
vóór alles den lezer voor te lichten. 

Indien de heer Molkenboer ons in korte duidelijke 
woorden had medegedeeld, wat hij van de Haarlem-
sche tentoonstelling denkt, indien hij den lof of den 
blaam, dien hij meende dat zij verdiende, behoorlijk 
gemotiveerd had, dan ware zijn critiek van meer nut 
geweest dan titans, nu zij zich in vage beschouwingen 
verliest. 

De Genestet behoort voor het tegewoordige jongere 

geslacht niet meer tot de dichters. Toch is het leeke-
dichtje, waar hij den „meester in de kunst", die critiek 
geeft, een spoedig einde toewenscht, zoo hij voor 
„eigen kliek" schermt, ook thans niet zonder waarde. 
Want het kliek-systeem bloeit, vooral in de kunst, 
nog even welig als voorheen. Kn dit maakt de be
oordeelingen vaak zoo onbillijk. De volgelingen van 
Viollet-le-Duc vermogen in het werk van andersden
kenden niets goeds te zien, doch die andersdenkenden 
zijn op hun beurt maar al te vaak blind voor het 
voortreffelijke, dat in de redegevende kunst te vinden is. 

Over en weer zou men weldoen, bij het onder
zoeken van elkanders werken, den raad van den 
apostel te volgen en vóór alles, het goede te be
houden. Slechts als de critiek naast feilen ook 
deugden weet op te merken, voldoet zij aan hare 
bestemming. 

I J -

G E S C H I L D E R D G L A S V O O R M U R E N . 

In het atelier van Carl Ule te München wordt 
tegenwoordig geschilderd glas voor versiering van 
gevels vervaardigd, waarvan de prijs slechts ongeveer 
een tiende gedeelte bedraagt van dien van het glas-
mozaick. Het materiaal is tegen den invloed der 
buitenlucht bestand en behoudt steeds de oorspron
kelijke kleuren. De volgende omschrijving, aan het 
Duitsch ontleend, moge hier eene plaats vinden. 

Nadat de teekening van het te vervaardigen beeld 
op calqueerpapier is doorgetrokken, worden de af 
te snijden omtrekken op sterk cartonpapier overge
bracht. Naar deze omtrekken worden uit het carton 
de mallen en hiernaar voor de verschillende kleuren 
het glas gesneden, welks grootste afmeting niet meer 
dan 25 c .M. mag bedragen. De glasstukken worden 
nu op de plaats waar zij behooren, met den voorkant 
op een met een plakmiddel bestreken papier gelegd. 
Tegelijkertijd worden daarbij tusschen de voegen 
reepjes metaal aangebracht, die aan de onderzijde op 
het papier rusten en ter bovenzijde boven het glas 
uitsteken. Onder „voorzijde" wordt steeds verstaan 
de kant die later in het gezicht komt. Dc beschil
dering der glasstukken geschiedt op de achterzijde 
met glasverf, die in het vuur gebrand wordt. De 
schildering der voorzijde heeft alleen plaats bij on
doorzichtig glas. Voor het geval de ondergrond, 
waarop later het glas aangebracht wordt, niet uit 
witte mortel bestaat, moet de achterzijde van het 
glas met een witten ondergrond voorzien of wel on
doorzichtig glas gebezigd worden. 

A l naar gelang de beoogde duurzaamheid van de 
glazen geveldecoratie, kunnen voor de reepjes die 
het glas met de mortel verbinden, verschillend metaal 
en verschillende vormen gekozen worden. Men kan 
b.v. eenvoudige looden reepjes van ongeveer I m.M. 
dikte en 12 m.M. breedte bezigen; de aan de ach
terzijde uitstekende rand wordt, nadat de glasstukken 
dicht aaneen gedreven zijn, welvormig omgebogen. 
Het is voorts aan te bevelen onder de voorzijde van 
het glas nog de mallen te leggen, opdat later de 
looden reepjes de dikte van het papier der mallen 
vooruitspringen en alsdan goed tegen het glas aan
gewreven kunnen worden. 

Voor duurzaam werk wordt gewoon dun I-vormig 
glaslood gebezigd, en wel zoodanig, dat het glasbeeld 
op de gewone wijze in lood gezet wordt; op de rug
zijde van het beeld maakt men in het lood over
dwars kleine inkepingen en buigt het daarna om; aan 
den voorkant wordt, zooals reeds gezegd is, het 
lood vast tegen het glas aangewreven. In plaats van 
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looden of andere reepjes van metaal, kunnen ook 
pinnetjes of nagels gebruikt worden. 

Nadat de glazen ver
siering in haar geheel of 
in gedeelten in de werk- _ • IP^'-llli 
plaats is samengevoegd, \ 3 C H N I T T fc&ilfe-SS 
wordt tegen den muur, DURCH i | i ^ v | H 3 a 
waarop zij bevestigd 
wordt, een sterke fijn
korrelige mortel aange
bracht, waarna de deco
ratie goed in de versche 
specie gedrukt wordt en 
de looden reepen daarin 
dringen. Zoodra de mortel 
verhard is, wordt het 
papier aan de voorzijde 
van het glas verwijderd. 
In plaats van deze be
werking, kan men het 
glas ook op andere wijze 
bevestigen, nl. door het 
glasbeeld op ecnigen af
stand van den muur op 
te stellen en de tusschenruimte met een dunne mortel 
vol te gieten. Het ligt voor de hand dat de beves
tiging tegen den muur met de meeste zorgvuldigheid 
moet geschieden. 

Voor gevels en interieurs van kerken, hallen, 
badinrichtingen, café's enz. zal deze versiering o. i. 
wel toepassing vinden. De glazen decoraties kunnen 
in onbepaalde grootten geleverd worden. 

Deze gevelversiering is in groote mate bestand 
tegen weersinvloeden. Hij gebruik van goede mortel 
laten de glasstukken noch door vorst, noch door 
vocht los, daar de omgeslagen metalen strooken in 
de mortel vastzitten. Het innige verband van het 
glas met de mortel, dat nog verhoogd wordt door 
de omstandigheid dat de kalk met de oppervlakte 
van het glas chemisch en mechanisch verbonden wordt, 
maakt het materiaal volkomen bestand tegen den 
invloed van het weer. Ook salpeterachtige uitslagen 
en dergelijken schaden het materiaal niet. 

De prijzen der glazen versieringen variëeren van 1 8 
tot 1 8 0 gulden per M 1 . , al naar gelang de grootte 
en de wijze van uitvoering. 

G . 

E E N C U R I O S U M . 
„Men" schrijft uit Haarlem aan de Nieuwe Rotter-

damsclh ( 'onrant : 
„Met het eerste gedeelte van de nieuwe kathedraal 

St. Bavo, aan de Leidschevaart, is men reeds aardig 
gevorderd. De trotsche lijnen van de buitenomgeving 
doen zien dat hier een monumentaal gebouw zal wor
den gesticht. Dit deel zal bevatten het schip der kerk, 
het priesterkoor en de altaren. De laatsten zijn zeven 
in getal. Het hoofdaltaar rust op kolossale zwart-
marmeren kolommen. Ook de zes kleinere, daarachter 
gelegen, worden door zulke kolommen van kleinere 
afmetingen geschraagd. Het metselwerk aan die altaren 
heeft veel van een schilderij. Als gezegd werd, dat 
daaraan een decoratieschilder bezig was geweest, zou 
men het gelooven. Niet minder dan duizend verschil
lende soorten van profielsteen zijn daarbij gebruikt, 
die, bijeengevoegd, een overweldigenden indruk geven. 
Reeds zijn ook gereed de vier kolommen, waarop 
de toren moet komen te staan. Deze alleen hebben 
een omvang van 7 a 8 meter. Ook bij de bekleeding 
daarvan is rijkelijk van profielsteen gebruik gemaakt. 

Op het oogenblik is men ongeveer aan de hoogte van 
de gewelven moeten komen. Denkt men zich nu reeds 
in een mastbosch bij het binnenkomen, dit idee zal 
nog versterkt worden als aan den bovenbouw wordt 
begonnen; dan toch komt er nog 12 M . bij. Reeds 
zijn millioenen baksteen gebruikt en duizenden kub. 
meters # natuursteen liggen op bewerking te wachten. 
Uit het oogpunt van kunst belooft dit werk er een 
te worden, zooals hoogstens een in de 50 jaar wordt 
vervaardigd. Het gebouw, zoo ook het interieur, 
wordt geheel in 17e eeuwschen stijl opgetrokken". 

15ij het lezen van dit bericht vermoedden wij al 
dadelijk, dat „Men"' weer een van die dwaasheden 
gedebiteerd had, waarvan hij al van ouds het geheim 
bezit, vooral als hij het over bouwkunst heeft. Dezer 
dagen te Haarlem zijnde, werd dit vermoeden be
vestigd. 

Want toen wij aan de Leidschevaart kwamen, zagen 
wij wel dat de St. Uavo reeds „aardig" is gevorderd, 
doch overigens scheen er weinig van het bericht waar. 
Want van schip noch altaren was iets te bespeuren, 
veel minder van altaren, waaraan duizend verschil
lende soorten van profielsteen gebruikt waren, en 
wier metselwerk veel had van een schilderij. Wat te 
zien was bepaalde zich, buiten de reeds geheel vol
tooide pastorie, tot het koor met zijn trans en kapellen, 
benevens de pijlers van het kruis, alles gevorderd tot 
de hoogte der triforién. 

Op het „oogpunt van kunst" zijn wij maar niet 
gaan staan en kunnen dus niet zeggen of een gebouw-
als dit eens in de 50, 40, 30 of 20 jaar, „vervaar
digd" wordt. Maar zooveel zagen wij toch, dat het 
geheel ui 13e-eeuwschen stijl wordt gebouwd, en dat 
„Men" zich dus maar vier eeuwen vergist heeft. 

A N T I - S 1 ( ) \ K. 

In den loopenden jaargang hadden wij een paar 
malen gelegenheid de aandacht te vestigen op „Anti-
stone", dat door de firma Vane & Co. te Amsterdam 
gefabriceerd en in den handel gebracht wordt. Op de 
dezen zomer gehouden tentoonstelling te Leeuwarden 
trok dit middel tot voorkoming van ketelsteen de 
aandacht en de Minister van Waterstaat, die de-
expositie met een bezoek vereerde, verwijlde ge-
ruimen tijd bij dit artikel, nam met belangstelling 
kennis van de inlichtingen, door den vertegenwoor
diger der firma gegeven en verzekerde de uitkomsten 
van nadere onderzoekingen met aandacht te volgen. 

De fabrikanten Vane & Co. hebben terecht be
grepen dat hun belang medebrengt het publiek voor 
te lichten, in kennis te stellen met het resultaat 
van verschillende proefnemingen en te overtuigen dat 
de uitgaven, aan het gebruik van „Anti-stone" ver
bonden , ruimschoots gedekt worden door de besparing 
van brandstoffen. Uit den aard der zaak vordert het 
nemen van proeven eenigen tijd, en in afwachting van 
meer afdoende resultaten heeft de firma een circu
laire verspreid, waaraan wij het volgende ontleenen: 

In de eerste plaats werd de „Anti -s tone" schei
kundig onderzocht aan het bureau van Dr. Van 
Hamel Roos & Harmens en de onder dagteekening 
van 1 Juli j.1. afgegeven verklaring luidt: blijkens 
chemisch onderzoek zijn in het Anti-ketclsteenmiddel 
geënt bcstanddcclen geconstateerd, welke geacht kunnen 
worden schadelijk of> stoomketels in le werken. 

De fabriek van stoomketels en werktuigen in de 
Bickerstraat te Amsterdam stelde een onderzoek in, 

279 

file:///3CHNITT


en schreef 
& Co.: 

in dato luli aan de lirma V 

..Mijne heeren . 

„Naar aanleiding uwer circulaire, enz. betreffende 
de door u vervaardigde Anti-stone ter voorkoming 
van ketelsteen, hebben wij daarmede eene voorloopige 
proef genomen. 

„Gedurende ongeveer drie maanden hebben wij de 
Anti-stone geregeld gebruikt in onzen pijpkctel, die 
gevoed wordt met water uit het VVcsterdok. dat ge
noegzaam bekend is als zeer slecht voedingwater. 

„Hij het openmaken van den ketel bleek daarin zoo 
weinig ketelsteen te zijn , dat bikken niet noodig was. 

„Wij zetten de prcef nu voort en zullen u na af
loop een'volledige opgaaf van onze bevinding zenden. 

„(w. 11. & J. SI-IJVER.' 

Ten verzoeke der Amsterdamsche Machinisten-ver-
eeniging werden door het bestuurslid, den heer chef-
machinist I.. II. Rientjes, onderzoekingen en proef
nemingen gedaan met „Anti-stone". Aan het rapport, 
in de vergadering van 28 Juli j.1. uitgebracht, ont-
leencn wij dat ze van 29 Juni tot 26 Juli j.1., en 
alzoo over vier weken, plaats vonden. De proef werd 
genomen met een gewonen scheepsketel, staande in 
het stoomschip „IJssel " der Zuolsche-Naclitstoomboot-
onderneming met een Y. O. van ,II M 1 , welke stoom 
levert van 5.16 K G . voor eene twee-cylinderige com
pound-machine met injectie condensatie; het indic. ver
mogen der machine is ongeveer 110 PK. en het 
waterverbruik 1 160 liter per uur. Daar de ketel 70 
uren per week werkt, geeft dit voor vier weken 
280 uren. 

Na het schoonmaken van den ketel, werd eene 
gelegenheid tot het opzuigen der Anti-stone's oplos
sing op de haalpijp der voedingspomp aangebracht 
en daarna de ketel gevuld en stoom gestookt. Vóór 
het vertrek der boot werden twee steenen in warm 
water opgelost en met zacht werkende machine in 
den ketel gepompt; den volgenden avond werd bij 
weinig druk een weinig gespuid en den ketel zijn 
medicijn gegeven. Op deze wijze werd eiken avond 
gehandeld en des Zondagsmorgens de ketel geheel 
leeg gespuid. 

Het voorschrift geeft aan dat. door toevoeging van 
een paar droppels phenol phtaleïne, kan worden onder
zocht of de oplossing van „Anti-stone'' toereikende was 
en het bleek dat twee steenen voldoende waren voor 
een zoutgehalte van het ketel water van 2 ons. Hij 3 
ons zout moest één steen worden toegevoegd en bij 
5 ons was er een tweede noodig, wilde men het af
getapte ketel water rood gekleurd zien. De twee eerste 
dagen werden 2 , de daarop volgende dagen 3 en de-
twee laatste dagen 4 steenen gebruikt, makende 18 
steenen per week of ongeveer 70 steenen over het 
tijdvak van 4 weken of 280 stoomuren. Daar deze 
eene waarde van /9.10 vertegenwoordigen, is de uit
gave 3 1 / , cent per stoomuur. 

In gewone omstandigheden werd de ketel om de 
drie weken gebikt. waaraan - jongens acht uren 
werkten en eenmaal per jaar werd aan de reiniging 
meer zorg gewijd en werden vlampijpen en vlam-
kastzijden goed schoongemaakt. Na het nemen der 
proef met Anti-stone gedurende vier weken, bleek dat 
er geene ketelsteenvorming te bespeuren was en alleen 
eene breiachtige massa op den bodem van den ketel 
kon worden waargenomen, waardoor het bewijs ge
leverd is, dat Anti-stone een uitstekend middel is om 
den ketel vrij van ketelsteen te houden. 

Wat nu dc mate van besparing van brandstof aan
gaat , zullen voortgezette proefnemingen de noodige 
gegevens verschaffen. Hij het onderzoek aan boord 
van het stoomschip „IJssel" vorderde de Anti-stone 
eene uitgave van ƒ 9 . 1 0 per maand, zijnde f 109.20 
per jaar; daarentegen werd het arbeidsloon der jon
gens voor het schoonmaken tot een bedrag van f 3 4 . — 
en de minder benoodigdc hoeveelheid pakking ad 
/T-.70 bespaard. Trekt men de som van beide laatst
genoemde getallen, makende ƒ 4 0 . 7 0 , af van de-
kosten aan Anti-stone ad ƒ 109.20, dan komt het 
gebruik van Anti-stone op een kleine ƒ 70.— per jaar 
te staan. 

Wel is waar zegt het gezond verstand dat Anti-
stone besparing van brandstof moet geven, maar 
voortgezette proefnemingen moeten de hoegrootheid 
daarvan aantoonen. 

De circulaire der firma Vane & Co. van 4 Augustus 
j l . , luidt als volgt: 

„ D e nevenstaande beoordeelingen, op proefnamen van 
dermate erkend deskundige zijde gegrond, zullen na 
derzelver voor ons ketelsteenweermiddel zoo vleiend 
resultaat bij den nauwgezetten stoomverbruiker de-
bezwaren opheffen aan eene proefname verbonden. 

„Dat eindelijk den nadenkenden stoomverbruiker de 
vorming van den ketelsteen duidelijk worde: ketelsteen 
is het vaste niet verdampende deel van het voeding
water, achterblijvend in den stoomketel door deszeff's 
gehalte aan zoutverbindingen, uwe ketelplaten corro-
deerend-doorvretend, met het organisch vuil samen-
kittend , oj) de vlampijpen en vuurplaten vastbakkend 
tot den cementharden ketelsteen. 

„Daaraan komt „Anti-stone", toegepast volgens voor
schrift en in die verhouding ingevoerd dat een proefje 
water uit den ketel getapt aldus met enkele droppels 
phenol phtaleïne juist even rood gekleurd wordt; welke 
verhouding doorgaans overeenkomt met „2 Anti-stone's 
pro 100 I. 1'. K. pro 10—12 stoomuren". daaraan 
komt „Anti-stone" zoo in hooge mate tegemoet; alle 
deze zouten, als: zwavelzure kalk en magnesia, chloor-
niagnesium enz,, dubbel koolzure verbindingen; zij 
allen worden daardoor chemisch omgezet in andere 
stoffen , welke zich niet op de vuurplaten vasthechten, 
doch op bodem van den ketel als slib neerslaan. Maar 
hiermede is het gevaar van ketelsteenvorming nog niet 
geweken, indien de machinist zich niet houdt aan het 
verder voorgeschrevene. 

„Ind ien deze slib steeds in den ketel blijft, zal zij 
eindelijk wel weer een rustpunt vinden op de vuur
platen , daarvoor dient het afspuien van het vuil met 
zorg te geschieden. 

„ D e spuikraan behoort op de laagste plaats van den 
stoomketel te zijn gelegen, daar verzamelt zich dus 
het vuil — zet nu de spuikraan vóór het toedienen 
van een nieuwe dosis „Anti-stone" telkens gedurende 
10 a 15 seconden open, opdat alle losse slib weg-
gespuid worde — de goede resultaten zullen dan niet 
uitblijven. 

„ N o g mogen wij niet nalaten op de slotconclusie 
waartoe de heer Rientjes komt, een zoo helder mo
gelijk licht te werpen, namelijk de bij schoonen ketel 
te verkrijgen kolenbesparing zou niet minstens tien
maal het bedrag der kosten van Anti-stone bedragen. 

„ H e t gezond verstand toont te duidelijk aan, dat 
een schoone ijzeren ketel beter warmte afgeeft dan 
een met isoleerings-massa, d. w. z. ketelsteen be-
kleeden, dan dat wij nog ons zouden ophouden met 
aan te toonen, dat bij stoomketels, zooals die waarmede 
de heer Rientjes zijne proeven verrichtte, (welke in 
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den regel wekelijks geheel werd afgespuid en elke 

3 weken uitgebikt en schoongemaakt) het voordeel 
van kolenbesparing zoo dadelijk minder tastbaar voor 
den dag treedt. 

„ H e t getal stoomketels dat echter op dusdanige 
manier in orde wordt gehouden, is uit den aard der 
zaak uiterst gering. Schoonmaking geschiedt in den 
regel veel minder, en gaat ook gepaard met be-
drijfstoring en velerlei meer onkosten. 

„Tevens is men bij voedingswater dat niet door Anti-
stone wordt gezuiverd, zeker van corrodecring-door-
vreting van de ketelplaten. Bij geregeld gebruik van 
„Anti-stone" volgens onze voorschriften kan men zelfs 
den stoomketel met ongedistilleerd .urwatei voeden. 
Anti-stom behoudt het ijzer na jaren nog in dezelfde 
conditie als toen het van de fabriek kwam. 

„Er bestaat geen verf noch middel „sóó goed" als 
het gebruik van Anti-stom's tot behoud van den 
stoomketel. 

„Ten laatste zal elk ingenieur en deskundige op 
stoomgebied, zoowel als iedere stoomketelfabrikant 
zeker met ons instemmen, dat, indien de stoomketel 
goed gemaakt is, en goedgekeurd door den ingenieur 
voor het stoomwezen — en gebruikt volgens de acte 
van vergunning - dan feitelijk geen ketel-explosie 
mogelijk is, wanneer de vuurplaten werkelijk steeds 
in aanraking blijven met water, en derhalve ketel
steen-aanzetting een zekere stap tot vernieling van 
den stoomketel is, en oorzaak van explosie en rampen, 
waarbij meestentijds menschcnlevens te betreuren zijn. 

„Wij gelooven hiermede te kunnen volstaan en laten 
het overigens aan het gezond verstand van een ieder 
deskundige en stoomverbruiker over, welk denkbeeld 
zich omtrent die kleine onkosten wegens het gebruik 
van „Anti-stone" te maken. 

„Wij herhalen echter, dat de kosten voor Anti-stone 
minstens 10 maal worden vergoed, alleen aan kolen
besparing" 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'stjiliAYKNicva:. Ilc-t bestuur vun „Pulehri Studio" heeft in ecu 

adres aun den gemeenteraad geprotesteerd tegen het voorstel vun 
I!, en W. tot onhct'ting vnn de „Driejaui-iyksc-lie-tentoonstellingen, 
met het verzoek om veeleer dc vraag te overwelfd), in hoeverre 
het mogelijk is, door hetere eu ruimere lokaliteit en krachtiger 
organisatie, de sympathie voor die tentoonstelling èn I»ïj de 
kunstenaren èn hij het publiek weder op te wekken. 

liet hestuur vun .Pulehri" beschouwt het behoud vun do zoovele 
jaren bestaande „Driojaurltjksebe" als „oen questie vun eer voor 
de residentie", en meent daarom, dat dc kleine geldelijke opoffering, 
die de tentoonstelling aan de gemeente heeft gekost, geen reden 
mug zijn om tot de opheffing over te gaan. 

— De „Vereeniging voor kadaster, en landmeetkunde" hield 
Haandag jl. op „Seinpost" te Scheveningen huur jaarvergadering. 

l'it het versla* vun den secretaris bleek dat het getal leden 
en het getal abonnementen op het tijdschrift zijn toegenomen, 
en dat de tinaucieele toestaud gunstig is. 

De bespreking van de vervaardiging van hijbladen werd ingeleid 
door den beer C. VV. Ilotl'munn. 

Besloten werd, dat de vergadering in I8!)ï zul worden gehouden 
tc Amsterdam. Ter vervanging vuu het aftredende eu niet her
kiesbare bestuurslid, den heer llombnult, is gekozen de heer C'. 
W. Holfmuun. 

— In ons uoiuuier van IS Augustus j l . werd medegedeeld. 
dat er vier antwoorden waren Ingekomen op de prijsvraag voor 
een stuk zilverwerk in oud-Nederlandsehen stijl en dat de jury 
geen tonnen vond de uitgeloofde premie vun 120(1 toe te kennen, 
maar het voorstel hud gedaan aan twee inzenders f 100 ter aan
moediging te geven. 'I'ot aanvulling dient dat de antwoorden 
hestonden in: 

1. een gedreven platte schotel, 
_'. eeu borstel met gedreven zilveren dekplaat, 
8. eeu beker met lossen deksel en 
4 . een kan met oor en beweegbaar deksel. 
Het voorstel om de vervaardigers der voorwerpen, onder 3 en 

4 genoemd, ieder de helft der premie toe te kennen, werd door 
de algenieene vergadering goedgekeurd; voor het geval zij hier
mede genoegen nemen, werden zjj uitgenoodigd hunne namen 
bekend te maken aan den secretaris van de Vereeniging tot 

bevordering vun de belangen des Boekhandels, in de llartenstrunt -.'tl, 
te A msterdam. 

BOTTERDAM. Dc Nederlandsche Vereeniging vau werktuig- en 
scheepsbouwkundigen houdt hare 28e vergadering op Woensdag 
2 September, tc I1 uren . het café Kritschv des voormiddags 
alhier. Punten van behandeling: 

lo. Discussie over de voordracht van den heer I.. Hienlait: 
„Nader verslag over het congres te Zurich". 

2o. Voortzetting van de discussie over dc voordracht van den 
heer C. F. Holst Grim. en over het „mechanisme van dc Holst-
pomp". 

So. Voordracht vun den beer H . Enno van Selder: „Verdamping 
iu stoomketels". 

4o. Benoeming eener commissie vnn drie leden voor het nazien 
der rekening, ingevolge art. 21 der statuteu. 

5e. Benoeming eener commissie nuur uunleiding van dc voor
dracht van den 
vun aanstaande I 

Nu afloop der 
aan de „m&chiaal 
heer Arnold .1. V. 

heer II. Enno vun < 
•clinici in Nederland*' 
vergadering zal een 
• zagerij 
I. Ifergh. 

jlder: „Over dc opleiding 

bezoek worden 
uiporjj en kistenfabriek" 

gebracht 
vun deu 

AIIMIKM. In dc bierterstede gehouden vergadering van Neder
landsche steenfabrikanten werd na langdurige discussie aange
nomen Int volgend voorstel van den beer S. VI vun Wijck, te 
Itcnkiiin : 

„De Vergadering besluit deu 2!ien Augustus de steenvorni-
i-ampiigne te doen eindigen, indien de fabrikanten, vervaardigende 
te zameii minstens 3 0 0 millioeu steenen, zich danrtoc onderling 
willen verbinden." 

Ann het hestuur werd opgedragen om de fabrikanten, die niet 
ter vergadering ziju, hiermede in kennis te stellen cn te trachten 
ze voor dc zuuk te winnen. 

D u n . Do Maatschappij tot bevordering der Houwkunst zal 
eene algemeene vergadering houden op Donderdag den 24 Sep
tember in di- trouwzaal ten Itiudhui/.e alhier, alwaar eenige 
glasschildering-en door den heer .1. I. Schouten /uilen worden 
tentoongesteld. Xa afloop der vergadering en het gebruiken van 
een lunch in de Doelen, zul den leden gelegenheid aangeboden 

I worden tot het brengen van een bezoek aun de fabriek van 
Dclltsch iiiirdcwerk. genaamd .dc porceleine l-'les" vuu de heeren ' 

I .loost 't Hooft & l.ubouihcn-, de Oude Kerk, de Ni.-uwe Kerk, 
het Prinsenhof, de ateliers van deu heer J . I. Schouten, de 
Koninklijk.- Stoomfabriek vuu werken in zink en andere metalen 
en het voor eeu paar jaar gebouwde woonhuis van den heer 
I.. A. van Mecrleu uan het Oude Delft, liet feest zal met een 
genicciischuppclijken maaltijd in de Doelen besloten worden. 

Dezer dagen namen wij met genoegen kennis vnn de waiir-
(leerende woorden, die in .Woord en Beeld" van Augustus 1800 
voorkomen omtrent Jun l'rederik Willem Conrad, den laatsten 
vertegenwoordiger van een geslacht, dat zich op het gebied vun 
dc practische wetenschap, de wetenschap van den ingenieur,een 
schoonen naam heeft waardig gemaakt. De In-er .1. I-'. \ \ . Conrad 
werd 28 Mei 1825 te Maastricht geboren en bereikte onlangs den 
zeventig-jarigen leeftijd; iu 1«4I nis kadet voor het vuk vnn deu 
Waterstaat benoemd, werd hij bij dicu tak vun dienst in 1845tot 
adspirunt-ingenieiir, in 1851 tot ingenieur van dc 2o klasse en 
in 18011 tot ingenieur vun de le klasse benoemd. Betrekkelijk 
spoedig daarop weid dc heer Conrad in 18i:8 tot hoofdingenieur 
der 2e klaste. in 1874 tot hoofdingenieur der le klasse, cn in 
1881 tot inspecteur van den Waterstaat aangesteld, uit welke 
betrekking hij. wegens zijne benoeming tot lid van de Tweede 
Kamer der Staton-Oeneruul in lsoi vermeende zijn ontslag te 
moeten verzoeken, dat hem met toekenning vnn den titel van 
hoofdinspecteur eervol werd verleend. 

Dr. .1. Tideman. do wakkere secretaris vun bei Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, uan wiens pen wij de wuurdeeronde 
woorden te dunken hebben, heeft deu hoer J . I'. W. Courud in 
de eerste en voornaamste plaats geschetst uls Staatsambtenaar 
en wel bepaeldelgk in betrekking tot 's l.ands-Wntcrstuut. ver
volgens als wetensehappeljjk schrijver op dit gebied, als lid en 
voorzitter van talrijke wetenschappelijke genootschappen eu colli-
missiën, waarin hij uit kracht vau zijne betrekking tevens vauk 
geroepen werd om ons vaderland, zoowel in het binnen- als het 
buitenland met eere te vertegenwoordigen; en eindelijk in zijne 
hoedanigheid vun volksvertegenwoordiger in den Gemeenteraad, 
dc Provinciale staten eu de Tweede Kamer der Statcu-Geueraal. 

De heer Courud stust op dit oogenblik uls een krachtige figuur 
in ons midden en wij hopen hem nog tal van jaren als zoodanig 
te mogen begroeten. 

p i ; li S 0 N A L I A. 
— Bij den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
O v e r g e p l a a t s t van do res. Soerabaja naar de res. Timor 

e. ()., ten einde uls corstuuuwezeiid uatcrstiiutsamhtonnar op te 
treden, de opzichter le kl. J . W. Davids/.; van het gouvernement 
Celehes c. O. naar dc res. Soerabaja, de opzichter 2e kl. K. A . 
Trouei-bach; van de res. Soerabaja naar het gouv. Celebes c. O. 
de opzichter 2c kl. C. II. Ilergamin. 

Toegevoegd: aan den chef der 4e wuterstantsafdeeling voor 
zjjn bureau Soerabaja, de opzichter 2e kl. II. Klasing. 
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— Bjj den aanleg van staatsspoorwegen op Java: 
B c n o e m d : tot bouwk. ambt. le kl., de ambt. op non-act. 

D. J . Stam, met bepaling, dat hy geplaatst wordt bjj do lyn 
Batavia— Bantam en voorloopig gedetacheerd by het Dep. der 
b. O. W . ; tot tijdelijk opz. 8c kl., do tydely'ke ondcropz. le kl . K. 
J . Hornung. J . C. A . Smith en J . Sehtiitcmakcr. 

O v e r g e p l a a t s t : naar de lijn Itatavia - Bantam, van dc lyn 
Fort de Koek—Pajacombo de tijd. opz. 3D kl O. I). EBCIIO ; van 
de lyn Probolinggo—Pnnnroeknu, de tyd. ondcropz. lc kl. J . 
•Schuitenmaker. 

— lly tie Maatschappij tot Exjdoitatie van Staatsspoorwegen is 
op zyn verzoek, met tng&ng van 1 Oetober eervol ontslagen de 
adjunct-ingenieur le kl K. van der Goot, te Utrecht. 

Voorts is met 1 September benoemd tot opzichtcr.muchinist 
2e kl. te llotterdam, dc werkmeester 3e kl. Van der Wagt, te 
Zwolle, en bevorderd tot opzichter-machinist le kl., do id. 2okl. 
Moiini'-. te Zwolle. 

— l!y den dienst van Weg en Werken der .Maatschappij tot 
Kxpl. van S.S. worden met 1 September a.s verplaatst, de opz. 
.1. H . llnmstra van lilerik naar Leiden, de opz. A. Haunschotcn 
van Lelden naar Goes en do opz. A . M . N, Boosten van Goes 
naar lilerik. 

— Tc l'treclit is overleden de heer G.Tan Eesteren, architect. 
Het laatste groote werk, dat onder zijn leiding werd gebouwd, 
was het gesticht van St. Joan de Deo, op de Mariaplaata aldaar. 

— De heer G. ,1 Hennink, gciucente-arehitect van Hoorn, is 
op 54*jarigen leeftijd te Leeuwarden overleden. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— B o u w k u n d i g e n , a r c h i t e c t e n , aannemers enz. 

gezocht, ter verkoop van oen bjj eiken bouw bonoodigd artikel. 
Adres motto „Vooruit", Bureau van dit blad. (Zie advert, tusschen 
de aankondigingen in n°. 84.) 

— T g d e l y k o p z i c h t e r voor den aanleg der spruitleidiugen 
van de waterleiding van Hengelo (O.). SalariB / 20 per weck 
Adres den ing. J . Schotel tc Botterdam. (Zie advert, in dit no.). 

— B e k w a a m w e r k t u i g k u n d i g t o o k e n a a r aan de 
werf „Conrud" te Haarlem, om zoo spoedig mogelijk in dienst 
te troden. 

— B o u w k u n d i g t e c k e n a n r , in staat naar schetsen 
bestekteekeningen uit te werken en op de hoogte van dotailleercn. 
Adres lett. C V , Bureau van dit blad. (Zie advert, in dit no.) 

— O p z i c h t e r - t e o k o n a a r . Adres den arch. Z. Hoek to 
's G ravenhago. I Zie advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanhiedingen -.oorden ten gelieve van heeren gcabonlieerden 

tweemaal per iaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— E o n b o u w k . o p z i c h t e r - t e e k en n a r , practisch cn 
thoor. ontwikkeld, verscheidene werken medegemaakt hebbende 
eu nog als zoodanig werkzaam liij den bouw van twee villa's, 
biedt zich wegens spoedige beëindiging vna het werk aan. als 
opzichter, tookenaar of opzichter-tcekenaar. De beate getuigen 
staan ten dienste. Adres onder no. 12 bureau dezes. (1) 

Gevraagd 
B O V W K V I 9 I C I T E E K E 
N A A R , in staat naar schetsen bestek-
teekeningen uit te werken en op de 
hoogte van d é t n i l l e e r e n . SalariB 
naar bekwaamheid en opgave waar 
vroeger werkzaam geweest. 

Brieven onder lett. C V , aan het 
bureau van De Opmerker. 

Om dadelijk in dienst te treden 
wordt G E V A A G D een 

A Ü V E R T E I X T I E Ï V . 

Binnenkant 4, H . T h . C. H E L L I N G S , AmsterdaiLT 
G E N E U A A L - A G E N T DER NAAMLOOZE-VENNOOTSCHAP. 

A 
voor den uanleg der Spruitleidii gen 
ven de W a t e r l e i d i n g van Hengelo 
(O;: Siilaris / SJO per week, plus kos
ten van overtocht. 

Schriftelijke sollicitatiën niet opgaat' 
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D E j R O M A A X S C l I F S T I J L IX F R A N K R I J K . 

Iedereen weet dat fde Gothische stijl omstreeks 
1150 in Frankrijk ontstaan is. Minder bekend is het, 
dat die nieuwe bouwwijze maar niet zoo uit de lucht 
kwam vallen , doch dat talrijke pogingen zijn vooraf 
gegaan, en wel in het tijdperk, dat men gewoon 
is als het Romaansche te bestempelen. 

In Provence, de eigenlijke provincie der Romeinen, 
bevinden zich nog vele overblijfselen uit den antieken 
tijd. Die resten oefenden ondertusschen niet zooveel 
invloed uit op de kunst der 11e en 12e eeuw, als 
men zou denken. Want de Romaansche gebouwen, 
van betrekkelijk kleine afmetingen, hebben slechts 
in enkele details iets wat aan de kunst der Oudheid 
herinnert. De kerken zijn somber en zwaarmoedig; 
zij hebben of slechts één, of drie beuken, en worden 
door tongewelven gedekt. Deze tongewelven die nu 
eens halfcirkelvormig zijn, dan weer den spitsboog 
als beschrijvende lijn vertoonen, dienen, aangeraseerd, 
tevens als daken. Een dergelijke constructie was na
tuurlijk alleen in een streek als /.uid-Frankrijk, waar 
het zelden regent, uitvoerbaar. Wanneer drie beuken 
aanwezig zijn, dan wordt der drukking van het mid
dengewelf door halve tongewelven boven de zijbeuken 
weerstand geboden. 

Provence was in de middeneeuwen verdeeld in 
verscheidene bisdommen, die ieder hun kathedraal 
behoefden. Vandaar, dat de krachten versnipperd 
werden en geen dezer gebouwen aanzienlijke afmetingen 
kon verkrijgen. De details der kerken zijn, zooals 
wij reeds opmerkten, in antieken geest bewerkt. De 
voornaamste kerken van Provence zijn Nótre-Danie 
te Avignon en Saint-Trophime te Arles. 

In zuidwest-Frankrijk, het voormalige I.anguedoc, 
dat een bezitting der graven van Toulouse was, 
hebben de Romaansche kerken een soortgelijk karakter 
als in Provence. De plattegronden zijn echter rijker, 

daar het koor van een trans met kapellen is voorzien; 
en de zijbeuk uit drie beuken bestaat, fraaie voor
beelden van dezen bouwtrant zijn de abdijkerk te 
Conques (,1035 — 1060), en St. Sernin te Toulouse, 
sedert 1096 gebouwd. Ook hier zijn de Romeinsche 
overblijfselen op de detailleering van invloed geweest. 

De kerken van Auvergne zijn allen gevolgd naar 
N ö t r e - D a m e du Port te Clermont-Ferrand, die om
streeks 1100 begonnen werd. Dit gebouw sluit zich, 
wat plattegrond betreft, bij de vroeger genoemde 
gebouwen van Languedoc aan; boven de zijbeuken 
zijn echter galerijen gemaakt, die door kruisgewelven 
gedragen worden. Daarboven bevinden zich dan de 
halve tongewelven. De vulkanische bodem van Auvergne 
levert bouwsteenen van verschillende kleur, waarvan 
gebruik is gemaakt om de gevels met allerlei dessins 
als mozaïeken te versieren. 

In het voormalige Aquitanie, dat sinds het midden 
der twaalfde eeuw aan de koningen van Fngeland 
behoorde, onderscheidt men drie provinciën, Périgord, 
Poitou en Anjou. De kerken van Périgord zijn gevolgd 
naar St. Front te Perigueux. Deze kerk is een 
navolging van de Byzantijnsche koepelkerken en 
heeft, even als zij, den vorm van een Grieksch kruis. 
De vijf koepels worden door zware spitsbogen ge
dragen en zijn door lijstwerken van de pendentifs 
gescheiden. Bij de restauratie dezer kerk bleek het, 
dat deze pendentifs in waterpasse lagen bewerkt zijn; 
de bouwmeester deed iedere laag wat oversteken, en 
was dus nog niet goed op de hoogte van de eigen
lijke welfkunst. Viollet-le-Duc heeft in zijn Dictionnaire 
deze eigenaardige constructie uitvoerig behandeld. De 
spitsboog is, om constructieve redenen, niet slechts 
voor de dragende bogen, doch ook voor de koepels 
gebruikt. 

De koepels, zooals zij te Perigueux voorkomen, zijn 
ook toegepast in de kerken te Cahors, te A n g o u l è m e , 
te Saintes, enz., maar deze laatste kerken hebben den 
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vorm van een I.atijnsch kruis; de koepels bevinden 
zich daar alleen boven het schip, terwijl koor en 
transept tongewelven hebben. De kerk te Pér igueux 
heeft een vreemd, echt Byzantijnsch aanzicht, haar 
details zijn haast nog Romeinsch. Maar bij de navol
gingen , die wij boven noemden, is reeds het echte 
Romaansche karakter waarneembaar en bevat het 
ornement Normandische en Keltische motieven, vooral 
monsters en draken. 

Bij deze bouwwerken moet ook de abdij-kerk te 
P'ontévrault genoemd worden, wier sinds 1150 ge
bouwd transept en koor een nieuw element bevat, 
namelijk een koepel, die zonder pendentifs uit de bogen 
opstijgt, cn dus een zoogenoemde hangende koepel is. 

Poitou onderscheidt zich in zijn architectuur door ver
schillende eigenaardigheden. Zoo heeft Notrc-Dame te 
Poitiers wel de Byzantijnsche koepels, doch voorzien vna 
acht ribben, die ondertusschen een uitsluitend decoratief 
karakter dragen, want alles is uit wigvormige steenen, 
wier voegen naar één middenpunt zijn gericht, samen
gesteld. Zelfs nog in het begin der 13e eeuw, werd 
de van 1145—1165 gebouwde kathedraal te Angers 
voorzien van een transept en koor, die op deze wijze 
overwelfd werden. 

Ken tweede soort van kerken in Poitou is gevolgd 
naar St. Savin te Poitiers. Hier zijn drie beuken, 
waarvan de middenste een tongewelf heeft, de andere 
echter kruisgewelven bezitten. Hoewel de middenbeuk 
hooger is dan de zijbeuken, heeft hij toch geen 
vensters, zoodat het inwendige tamelijk donker is. 
De daken dezer kerken zijn echter niet, zooals die der 
vorige, van steen, doch van hout en met pannen 
gedekt. De meer noordelijke ligging vereischte deze 
constructie als vanzelf. Hadden echter de kerken, die 
wij tot dusverre bespraken, allen vierkante pijlers, 
met halve zuiltjes bezet, St. Savin heeft zuilen, een 
vorm die later in Noord-Frankrijk algemeen zou 
worden. 

De kerken van Anjou, b v. die van Angers, Le 
Mans en Tours, sluiten zich in hoofdzaak bij die van 
Poitou aan. N ó t r c - D a m e te Poitiers onderscheidt zich 
door een rijkversierden westgevel. 

Alle tot dusverre genoemde gebouwen hebben een 
somber karakter; de middenbeuk is geheel zonder 
vensters en die der zijbeuken zijn slechts klein. 

B o u r g o n d i ë , ten zuiden aan Auvergne grenzende, 
ten westen aan Aquitanië en Isle-deT"rance, ten oosten 
aan Duitschland, speelt in den Romaanschen tijd een 
belangrijke rol. Ook daar waren vele overblijfselen uit 
den Romeinschen tijd bewaard gebleven. De Bour
gondische bouwmeesters ontleenden daaraan niet slechts 
enkele details, doch ook constructieve elementen. En 
door nu versiering en samenstelling met elkander in 
verband te brengen, baanden de Bourgondiërs voor 
de latere Gothiek den weg. 

De basiliek, zooals die door de Romeinen was ge
maakt, en zooals die al vanouds in Duitschland voor
komt, vinden wij ook in Bourgondië . liet oudste 
gedenkteeken was de door een Italiaan gebouwde 
kerk St. Benigne te Dijon, die thans verdwenen is. 
Zij werd in 1000 ongeveer begonnen en had den vorm 
van een kruis, met een daaraan verbonden rotonde, 
die uit een hoog middendeel en drie hoog galerijen 
daaromheen bestond. Deze rotonde was volgens Viol
let-le-Duc een navolging der kerk van het I I . Graf te 
Jeruzalem; zij bevatte een groote krypta. De drie 
verdiepingen weiden door traptorens bereikt. 

Sedert 1007 werd de kerk St. Philibert te Tournus 
gebouwd, een basiliek met drie beuken en een voorhal, 
een platttgrond, die als de eigenlijk Bourgondische 

moet beschouwd worden. Dc overdekking dezer kerk 
is zeer eigenaardig en bestaat uit dwarse tongewel
ven , die door bogen, over den middenbeuk geslagen, 
worden gedragen. De beuken worden gescheiden door 
zware zuilen; de zijbeuken bezitten kruisgewelven. De 
dwarse tongewelven van den middenbeuk werden ge
maakt om vensters boven de zijbeuken te kunnen aan
brengen. Het koor dezer kerk heeft een trans met 
kapellen; ook een transept is aanwezig. 

Maar niet overal werd van dwarse tongewelven 
gebruik gemaakt om den middenbeuk van vensters te 
kunnen voorzien. Bij sommige Bourgondische kerken 
bleef het aloude tongewelf over de lengte behouden; 
het werd echter zóó hoog geplaatst, dat in de dragende 
muren voor vensters plaats was. Voorbeelden hiervan 
zijn de abdijkerk te Paray-!e-Monial en de kathedraal 
te Autun, beiden uit het begin der I ie eeuw. Daar 
het echter, als dit systeem gekozen werd, onmogelijk 
was de halve tongewelven boven de zijbeuken, die 
vroeger den druk van het middentongewelf hadden 
opgevangen, te maken, moest men tot steunbeeren 
zijn toevlucht nemen, die echter toch onvoldoende 
bleken. Want de grootsche, van 1089—1130 op deze 
wijze gebouwde abdijkerk te Cluny, de kerk te 
Beaune en de kathedraal te Autun moesten in de 
12e en 13e eeuw van luchtbogen voorzien worden, 
om niet in te storten. 

Daarom werd bij de sedert 1120 gebouwde abdij
kerk te Vézé lay deze wijze van constructie verlaten en 
vervangen door kruisgewelven zonder ribben, zooals 
die in Duitschland al reeds toegepast waren. 

De kerk te Cluny, bovengenoemd, was de prachtigste 
kerk van Bourgondië ; ofschoon zij in den revolutietijd 
is afgebroken, weet men dat zij vijf beuken, twee 
dwarsbeuken, een voorhal, een koor met trans en 
kapellen benevens negen torens bezat. Zij was met 
veel beeldhouwwerk versierd en uit de kostbaarste 
bouwstoffen opgetrokken. De kathedraal te Autun 
vertoont in haar details overeenkomst met de Porte 
d A i roux , een Romeinsch bouwwerk, in de stad be
waard ; ook bij de kathedraal te I.angres vindt men 
dergelijke herinneringen. 

De profileeringen en de beeldhouwwerken der Bour
gondische kerken zijn forsch, maar smaakvol; de Ro
meinsche vormen van Duitschland vindt men hier en 
daar terug. Vooral de toepassing der kruisgewelven 
boven den middenbeuk, die aan Duitschland ontleend 
is, heeft invloed gehad op de totstandkoming van het 
Gothische systeem. 

Die kruisgewelven komen in I'rankrijk in den Ro-
inuauschen tijd, ook elders dan in Bourgond ië , reeds 
voor, en wel in Normandie, waar sedert 1066, toen 
de Noormannen Kngeland veroverd hadden, vele kerken 
en kloosters werden gebouwd. De plattegrond der 
Normandische kerken is steeds een I.atijnsch kruis. 
Het koor heeft wel zijbeuken, doch geen trans; alleen 
een halfronde koornis is aanwezig. Hoven de zijbeuken 
zijn meestal galerijen gemaakt; ook zelfs waar deze 
ontbreken is toch aan nissen in de muren, de zooge
naamde triforiën, een plaats gegeven. Deze trifotiën 
waren tot dusverre in Frankrijk nog maar zelden ge
maakt; alleen de kathedraal te Autun vertoont ze. De 
Normandische kerken hebben een eigenaardige soort 
van kruisgewelven , daar twee der zijschilden telkens 
in tweeën gedeeld zijn, zoodat men in het geheel 
zes gewelfvelden vindt. Deze constructie schijnt haar 
ontstaan te danken te hebben aan den wensch van de 
bouwmeesters, om alle pijlers tusschen de beuken 
voor het dragen der gewelven te gebruiken. Bij de 
Duitsche en Bourgondische kruisgewelven uit den Ro-

2 S 4 

maanschen tijd had men slechts om tien anderen van 
de pijlers voor dat doel gebruik gemaakt, omdat 
telkens twee gewelfvelden der zijbeuken met één van 
den middenbeuk overeenkwamen. Alleen boven de gale
rijen bleven in Normandië de halve tongewelven uit het 
Zuiden in gebruik. 

De toepassing der kruisgewelven leidde in Nor-
mandië tot het gebruiken van vierkante pijlers, met 
schalken bezet; zuilen vindt men daar niet. Van 
buiten onderscheiden de Normandische kerken zich 
door twee torens met hooge steenen spitsen aan 
de westzijde, en door een toren boven het kruis. 
Werd in Zuid-Frankrijk, voor de versiering der buiten
muren , van half-zuilen gebruik gemaakt, in Norman-
dië komen uitsluitend steunbeeren voor, die meer een 
constructieve dan een decoratieve beteekenis hebben. 
Ook de Normandische versieringen hebben een eigen
aardig karakter. De Romeinsche herinneringen bepalen 
zich tot het Korinthisch kapiteel en den Attischen zuil
voet, maar overigens is alles Noorsch-Gcrmaansch. 
Rechtlijnige composities, soms door cirkel-combinaties 
afgewisseld, zijn regel; plantenmotieven komen niet 
voor, doch wel de draken en andere monsters, die 
ook reeds in Poitou onze aandacht trokken. De ver
siering bepaalt zich tot enkele bouwdeelen; de kerken 
hebben daardoor een trotsch, bijna een krijgshaftig 
aanzien. De abdijkerken St.-Ktienne en St.-Trinité te 
Caen zijn de meest karakteristieke werken van den 
Romaanschen stijl in Normandië . 

Het eigenlijke hart van Frankrijk, Isle-de-France, 
het koninklijk domein, bezit slechts weinig Romaan
sche werken. Maar die er zijn, vertoonen een conse
quente toepassing der steunbeeren, en zijn daarom 
toch voor de geschiedenis der bouwkunst van groot 
belang. Deze steunbeeren, reeds door de Romeinen ge
bruikt , komen het eerst in den Romaanschen tijd 
voor aan de kerk St. Germain des Prés te Parijs, 
van 997 - 1031 gebouwd. Met deze steunbeeren werden 
reeds vroeg de luchtbogen, die dienden om over de 
zijbeuken heen den druk van de middenbeukgewel-
ven op te vangen, verbonden. 

Aan de abdijkerk te St. Denis zijn de constructieve 
elementen, die verspreid in de omliggende landstreken 
voorkwamen, tot één systeem samengevat, zoodat 
een nieuwe stijl, de Gothische, ontstond. 

De abdy van St. Denis was door de Fransche 
Koningen gesticht, die daar al van ouds begraven 
werden. In 1121 was Suger tot abt gekozen en deze 
besloot om de bestaande kerk af te breken, en met 
gebruikmaking van de oude fundamenten, een 
nieuwe en grootere te bouwen. Deze bouw heeft hij 
uitvoerig omschreven in een manuscript, dat nog 
bewaard is. Het hoogste wat mogelijk was, wilde 
de abt bereiken. Alles leidde hij persoonlijk, doch 
de kunstenaars en werklieden liet hij uit andere landen 
komen. Hij wilde zuilen hebben, zooals hij ze in het 
paleis van Diocletianus te Rome gezien had. Hij 
dacht er zelfs over, die van de Saracenen voor veel 
geld te koopen en hij gaf dit plan pas op, toen hij 
een steengroef gevonden had, die hem zuilen, zooals 
hij die wenschte, kon leveren. Gaarne liet hij de 
kerk in aanbouw zien aan de ridders, die van de 
kruistochten terug waren gekeerd; hij voelde zich 
gevleid, als zijn werk de goedkeuring verwierf van 
hen, die in het Oosten geweest waren. 

Met den westelijken gevel werd begonnen; hij was 
in 1140 voltooid. Kvenals de Normandische kerken, heeft 
ook deze twee torens, met een voorhal en galerij 
daartusschen. De galerij wordt verlicht door drie 
vensters, waarvan één den halfcirkelvorm vertoont en 

de beide andere spitsbogen hebben. Ook bij de drie 
portalen komt deze afwisseling van bogen voor. Boven 
in den gevel is een rond venster aangebracht. De 
deuren waren met geëmail leerde koperen platen be
kleed; de portaalwanden met zuilen en beelden ver
sierd. De geheele gevel met zijn zware torens, wier 
spitsen eerst later voltooid werden, herinnert aan 
St.-Etienne te Caen. 

Grootsch van aanleg en prachtig versierd was het 
koor, dat nu, met gebruikmaking der bestaande krypta, 
werd begonnen. Suger ontleende hier aan de gebouwen 
van Zuid-Frankrijk den koortrans met de daaraan-
sluitende kapellen. Maar hij deed deze kapellen onmid
dellijk aan elkander sluiten, zoodat niet zooals vroeger 
de koortransmuren in het gezicht bleven. Acht zuilen 
dragen de eigenlijke koormuren. Ken dergelijke koor
aanleg werd later voor dc kathedralen regel. 

Maar behalve door dit koorplan, onderscheidt zich 
de kerk tc St-Denis, voorzoover zij door abt Suger 
gebouwd werd, ook door de toepassing van gewelven 
met ribben. Wij hebben gezien dat deze ribben reeds 
vroeger voorkwamen, doch dat zij dan niets anders 
waren dan versieringen. Maar aan de kerk te V é z e l a y 
was in 1130 een voorhal gebouwd, waarbij de ribben 
als een afzonderlijk raamwerk dienst deden tot onder
steuning der gewelfschilden. Deze wijze van welven 
werd door Suger overgenomen, maar tevens verbeterd. 
Want terwijl de gewelfribben te Véze lay nog niets 
anders zijn dan formeelen van steen, waarover het 
gewelf geslagen is, heeft men te Saint Denis de ge
welven zoo gemaakt, dat de gewelfribben de inte-
greerende deelen zijn, en het geheel dragen. Doch 
daarenboven verkreeg Suger, door het toepassen van 
spitsbogen en rondbogen te zanten, belangrijke voor
deden. Want hij kon zonder moeite vakken van 
allerlei vorm met zijn kruisgewelven dekken, door 
naar behoefte meer of minder steile spitsbogen te 
gebruiken. Deze bogen leidden er als van zelf toe, 
ook de vensters op deze wijze te overdekken, en zoo 
was de stijl, dien wij thans den Gothischen noemen, 
als van zelf ontstaan. Daarom is het koor van Saint 
Denis voor de geschiedenis der bouwkunst zoo be
langrijk. 1 Iet is evenwel niet geheel in zijn oorspronke
lijken staat tot ons gekomen, omdat de bovenste 
deelen in de 13e eeuw, toen het schip gebouwd is, 
veranderd werden. 

Het is evenwel opmerkelijk, dat Suger, ofschoon 
hij zich van de constructieve elementen, waaruit zich 
de Gothiek zou ontwikkelen, bedient, toch de ver
sieringen van den Romaanschen stijl blijft gebruiken. 

B I J D P : P L A T E N . 

In April 1895 ontving ik van het bestuur van de 
Ev.-Luth. Gemeente de opdracht tot het maken van 
plannen voor een nieuw kerkgebouw met consistorie' 
en catecltisatie-lokaal benevens kosierswoning op het 
terrein van de bestaande kerk en op een door mij 
te zoeken terrein. Nadat twee plannen in Renaissancestijl 
waren ingediend, kwam de Gemeente door aankoop 
in het bezit van een terrein met woonhuis, waar
van de achtertuin , grenzende aan de Sonsbeekstraat 
en breed ± 2280 nuter, bestemd werd voor het 
plaatsen van het gebouw met annexen. Na het maken 
van verschillende plattegrondoplossingen (basiliek- en 
kruisvorm) op dit terrein, dat aan de zijden gedeel
telijk bebouwd was en eventueel geheel ingebouwd 
zou kunnen worden, werd de keuze bepaald op den 
basiliekvorm van 12.80 M . inwendige breedte, met 
een koor met triumfboog, en werd in Dec. 95 het 
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hier voorgestelde project ingediend, bevattende ruimte 
voor 670 personen. 

Het geheel is ontworpen in baksteen met toepassing, 
voor zoover den voorgevel betreft, van Gildehauser 
voor lijsten, topgevel en contrefort-afdekkingen. 

Als inwendige bedekking waren oorspronkelijk ster
gewelven van blank hout voorgesteld, bestemd om 
gepolychromeerd te worden. Ken en ander zou ge
heel gereed met verwarming , kronen, ameublement, 
f 85,000 kosten, zonder de overbrenging en veran
dering van kansel en orgel. 

Daar deze som echter voor de krachten der 
Gemeente te hoog bleek, is nu sedert eenige weken 
een vereenvoudigd plan ingediend, waarbij de toren 
vervallen en vervangen is door een voorbouw, en de 
inwendige bedekking geconstrueerd is met een gedrukt 
tongewelf met zichtbare trekbalken en makelaars, alles 
gedacht in blank hout, geprofileerd en gepolychro
meerd. De platte-grond is dezelfde gebleven. 

De hoogte van den vloer tot den top van het ton
gewelf meet ± 15 meter. 

Dit plan zal nu waarschijnlijk spoedig tot uitvoering 
komen. 

A r n h e m , Sept. '96. 
A . R. F R E E H , 

Architect. 

M A S S I E V E V L O E R E N V A N F. J. S C H U R M A N N 
01' L I G G K R T J K S V A N B A N D I J Z E R . 

In den vorigen jaargang van dit blad (*) werd 
omtrent deze vloeren reeds een en ander medegedeeld. 
Nu de Deutsche Baueeitung van 19 Aug, jl. weder 
eene beschrijving daarvan geeft, komt het mij, met 
het oog op het meer en meer gebruik maken van 
ijzeren binten van belang voor op deze constructie 
opnieuw de aandacht te vestigen. 

Dit systeem, dat op goedkoope wijze te eonstru-
ecren is, berust op het inleggen van hoogkantig band
ijzer , loodrecht op de richting der ijzeren balken en 
steunende op de onderllenzen dezer balken. Hier-
tusschen komen de gewelfjes, die door den eigen-
aardigen vorm van de strooken bandijzer (fig. 1) 
zeer gemakkelijk aan te brengen zijn. 

In het bandijzer, ter hoogte van 60 m.M. en ter 
dikte van I V , m.M., wordt door een tweede wals-
proces langs kouden weg een rij peervormige indruk-
sels gemaakt, die om het ander naar een der zijden 
uitsteken. Hierdoor krijgt men een zeer soliede ge
boorte voor de welfjes. 

A 3 . 

DB 

(") Zie üe O/met ter I&JS n°. 18, pag. 140 

Door het vullen der indruksels met mortel ontstaat 
eene innige verbinding, die zelfs bij stootende lasten 
het uitdrukken der steenen onmogelijk maakt. De zij-
delingsche druk tegen de ijzeren balken, die men 
bij gewone gewelven krijgt is hier geheel vermeden 
en in de plaats daarvan komt de loodrechte druk 
van de belasting. 

Voor zwaar belaste vloeren kan gewone baksteen—, 
voor vloeren, die slechts de gewone belasting te 
dragen hebben, holle metselsteen of zelfs zoogenaamde 
zwemsteen worden gebruikt. In het eerste geval plaatst 
men de stukken bandijzer om de 4 of 5 lagen van 
de rollen, in het tweede geval met grooter formaat der 
steenen om de 3 lagen. Hierover construeert men naar 
verkiezing houten of cementen vloeren. Men heeft 
slechts zeer weinig formeelen noodig, daar deze zeer 
spoedig weggenomen kunnen worden. 

De afstand der ijzeren balken bedraagt bij deze 
vloeren -L 1 A 1.30 meter. 

Het bandijzer kan men in rollen van 20 tot 25 meter 
bekomen en met een daarvoor speciaal gemaakte schaar 
kunnen de stukken op lengte worden gesneden. De 
verdere constructie van den vloer kan naar verkiezing 
van hout of steen geschieden. 

In het voorjaar van 1896 is dit systeem vloeren 
door het Königl . Polizeiprasidium te Berlijn onderzocht. 

Van de eerste proef was het proefstuk als volgt: 
De spanning tusschen de binten was 1.20 meter en 
de lengte van het veld 3 meter; dit was gemetseld 
van massieve steen met een afstand der band-ijzeren 
strooken van 31 cM. 

De mortel bestond uit 1 deel cement op 4 deelen 
kalkmortel. Negen-en-dertig dagen nadat het metsel
werk gereed was, liet men een spitse ijzeren staaf van 
46 K G . gewicht, driemaal van een hoogte van drie 
meter op dezelfde plaats vallen. Bij de derde maal 
ging de staaf door den vloer heen en werden 2 steenen 
medegenomen. Deze proef had plaats toen de vloer 
niet afgewerkt was, dus op de bloote gewelfjes. 

ü p den 2ln Maart 1896 nam men een proef met 
twee vloeren, waarbij de ijzeren balken zoo ver onder-
metseld waren dat hunne doorbuiging niet meer in 
rekening kon komen. 

Bij den eersten vloer waren de ijzeren balken aan 
de einden van onderen verbonden, bij den anderen 
slechts door trekstangen, zoodat de liggers bij eene 
voortgezette belasting omkantelden. De gewelven waren 
van onderen zichtbaar. 

Eerstgenoemde vloer had eene oppervlakte van 1.5 
X 1.5 M . en was van gewone baksteen gemetseld, 
met een afstand der ijzeren strooken van 32 c.M.; de 
specie bestond uit 1 deel cement, 1 deel kalk en 5 
deelen zand en het metselwerk was op het oogen
blik der proef 16 dagen oud. Een houten kast van 
1.22 X 1.22 M . in het vierkant, zonder bodem, werd 
op den vloer geplaatst, zoodanig dat zij niet op de 
ijzeren balken rustte; de kast werd met zand gevuld 
en hierop werden steenen gestapeld en daarna ijzeren 
en looden staven. 

De doorbuiging werd waargenomen door een in 
het midden van den vloer aangebrachte meetarm met 
3-voudige opgaaf en bedroeg: bij eene belasting van 
7558 K G . of 5040 K G . per M 2 . ' / c m.M.; bij 9106 
K G . totaal gewicht of 6070 K G . per M*. 2 m.M.; 
bij 10,654 K G . totaal gewicht of 7100 K G . per M - . 
3 m M. ; bij 11,299 K G . totaal gewicht of 7530 K G . 
per M - . 3 1 / , m.M. tot 4 m M . 

Xa 5 dagen bedroeg deze doorbuiging 5 m.M. en 
herstelde zich na het wegnemen van de belasting 
tot 2 m M . Bij de belasting van 6070 K G . per M 2 . 
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vertoonden zich in het midden van den vloer fijne 
haarscheuren. Na deze proef werd de vergunning tot 
het construeeren dezer vloeren gegeven. 

Voor scheidingen van onder- en bovenhuizen en voor 
vloeren in fabrieken en werkplaatsen komt mij deze 
constructie doelmatig en niet duur voor. 

A . R. FREEM. 

A a n het bovenstaande kan worden toegevoegd dat 
in de Deutsche Bttuseitung van 26 Aug. jl. de heer 
F. J. Schürmann betreffende zijn fabrikaat nog een 
en ander mededeelt. Zoo o. a., dat de ijzeren binten 
op afstanden van 2 M . uit elkaar kunnen liggen. 

Wel-is-waar verkrijgt elke kooper der bandijzeren 
strooken het recht zelf de gewelfjes te maken of te 
doen maken, maar daardoor staat men aan eene minder 
soliede uitvoering bloot. ()m deze reden heeft de heer 
S. in Duitschland op vele plaatsen gerenommeerde 
firma's met den wederverkoop der strooken en tevens 
met dc uitvoering der gewelljes belast. Overigens 
heeft eene meer dan tweejarige ondervinding den 
fabrikant geleerd dat elk bekwaam metselaar, met in
achtneming der noodige voorzorgen, de vloeren maken 
kan. De duurzaamheid der constructie is natuurlijk 
ook in niet geringe mate afhankelijk van de quali-
teit der bandijzeren strooken; zoowel het metaal als 
de bewerking daarvan moeten zoodanig zijn dat later 
elke verschuiving van het ijzer en de steenen on
mogelijk is. 

V A R I A . 

P.U'IKKSTEEX. 

Onder dezen naam wordt door den heer T. G. 
Tissot Jr. te Amsterdam een materiaal in den handel 
gebracht, om vloeren uit één stuk te maken. De 
bestanddeelen, waaruit de stof bestaat, worden op het 
werk voor het gebruik toebereid en in een laag van 
15 m.M. dikte op eene onderlaag van hout, steen, 
cement enz. aangebracht. Binnen 6 ïi 8 dagen is de 
vloer versteend. De kilheid, onafscheidelijk aan steenen 
vloeren van allerlei aard verbonden, is dezen vloer 
vreemd; hij is brandvrij en belet de vorming van 
bacteriën. 

D E GRAND PRIX DE ROME. 
De Grand Prix de Rome voor 1896 is toegekend 

aan Louis Charles Henri Pille, geboren te Parijs den 
26 October 1868, leerling van Pascal. Dc eerste 
tweede groote prijs verwierf Paul Marie Arséne Bigot, 
een leerling van A n d r é & Laloux. De tweede 2" groote 
prijs viel ten deel aan een Elzasser, nl. Gustave 
Umbdenstock, een leerling der professors Guadet en 
Paulin. De prijsvraag bestond in eene „ I Ioogeschool 
voor de marine", gelegen in eene oorlogshaven of in 
de nabijheid daarvan. 

I N G E Z O N D F N . 

Kerkvoogden der Ned. Hervormde (iemeente te A s p c r e u 
stellen er Imogen prijs op dut bij don herbouw hunner onlangs 
afgebrande sehoone kerk alles zooveel mogelijk gebracht worde 
iu den tuestuud zooals die wus vóór den brand. 

Ook het oude meubilair wenschen zy terug te zien. 
Duur deze kerk zoowel in- als uitwendig architectonisch een 

zeer belangrijk monument wus, verdient dit voornomen tillen lol'. 
Voor den herbouw bestaan voldoende gegevens; het overge-

bleveno metselwerk toch bevat de duidelijkste aanwijzing van den 
vroegereu toestand en ook afbeeldingen van het uitwendige zijn 
bekend. 

Maar van liet meubilair is niets overgebleven; de kerk brandde 
geheel uit. Alle pogingen om eene afbeelding van het inwendige 
der kerk te vinden zyn tot nog toe vruchteloos gebleven. In geen 
der bekende topngnipliische atlassen werd iets gevonden, maar 
wellicht schuilt er in hot schetsboek van eenige onzer architecten , 

schilders of teekeuuars van vroeger of nu eene teekening van het 
inwendige of van ecnig onderdeel daarvan, bijv. van den mooion 
preekstoel, of van het koorhek met du heerenbank, die ons uls 
aanwijzing kun strekken voor de reconstructie vau het geheele 
ameublement. 

Ik doe nu een beroep op hen die iu het bezit mochten zyn van 
zulk eene afbeelding en verzoek hen dringend daarvan aan mij 
inzage te versehall'en. Daardoor zullen zy zich niet alleen hot 
Kerkbestuur aan zich verplichten, maar ook deu dank oogsten 
van allen die het wclmccncn met het behoud onzer monumenten. 

1$. \ V . F . V.VN RIEMSDIJK. 
Directeur van het Xederlandsch Muuunt 

te Amsterdam. 

TECHNISCHE VAKVEREENIGING, 
Opgericht tc 's-Gravenhage 15 December ls!)5. 

Erkend bij Kun. besluit dd. 24 Juni 1890. 
Wij nemen de vryheid voor eenige oogenblikkeu de aandacht 

te vragen voor de aan het hoofd van deze regelen genoemde 
vereeniging, teneinde uan allen, die belang stellen in de vereeni
ging het verzoek te richten om ons zcdelyk eu financieel tc 
steunen, eu spreken daarbij onmiddellijk de verwachting uit. dat 
onze stem niet zal zijn die: .,vau eeu roepende in de woestijn", 
muur dat onze roep niet alleen door velen gehoord, doch ook 
werkelijk begrepen zal worden, zoodot betuigingen vuu steun eu 
sympathie ons in rijke mate zullen toevloeien. 

Evenwel, onbekend maakt onbemind; beginnen we dus ons 
even aan u voor te stellen, en vergunt ons in zeer beknopte 
trekken onze geschiedenis te verhalen, temeer daar wy zoo hier 
eu daar alreeds de opmerking hooren : „Alweer eene vereeniging! 
Z y n er nog niet genoeg?" 

Laat ons sis antwoord op deze voorbarige opmerking u even 
mededeeleu wat de artikelen 1, 2, b eu 4 van ouze statuten 
zeggen: 

„Art. 1. Het doel van de Technische Vukvereeniging is langs 
wettigen weg eu door dc na te melden middelen de belangen 
barer leden en huune vukgeuooteu te bevorderen. 

Art. 'i. Zy zoekt dit doel te bereiken door: 
a, het houden van vergaderingen; 
b. do behandeling iu woord en geschrift van de vak- eu alge

meene belangen, de vereeniging betredende ; 
e. het samenwerken met andere vereenigiugen of personen, dio 

hetzelfde doel beoogen, waar de wederzijdsehe belangen dat 
eischen; 

d. het behartigen der iutellectueele eu stoffelijke belangen der 
ledeu en die hiiuuer weduwen en weezen, het behartigen der 
iutellectueele belangen der ledeu, door het houden vau lezingen 
en kunstbeschouwingen eu tevens door het daarstelku van een 
informatie-bureau, eu stoffelijk door het inrichten vau eeu louds 
voor ledeu, weduwen eu weezen; 

e. het instellen en in stand houden van een Informatiebureau 
of bureau van plaatsing. 

Art. 3. De Technische Vukiereenigiiig bestaat uit gewoue- eu 
iidspirautledeu, iu afdeelingeu ingedeeld. 

Art. 4. Gewoue en ndspiruntleden kunnen zijn zy, dio werk
zaam ziju iu een der navolgende vakken, uitgezonderd patroons 
c n werklieden: 

a. burgerlijke bouwkunde; 
/'. waterbouwkunde: 
e. scheepsbouwkunde: 

metaal-industrie; 
,. kuustnyverheidavukkeu (.zilver-, meubel-, tapijt-, aardewerk-, 

enz., fubrikuge.) 
Gewoue leden kunnen worden zij, die minstens 3 jaar werk

z a a m ziju in ecu der bovengenoemde vakkeu eu deu Leeftijd 
van 21 Jaar hebben bereikt; adspirant-ledeu kunnen zyn zij, die 
den leeftijd van IK jaar hebben bereikt en eveneens werkzaam 
zyn iu een der bovengenoemde vakkeu. 

Donateur is ieder, die door eene juarly'ksckc bijdrage in de 
kas der vereeniging blijken geeft vuu belangstelling iu do ver
eeniging. 

Tot eereleden kunnen benoemd worden zy, die zich jegens de 
vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt " 

Afgezien van politieke, godsdienstige ol kunstrichting dus, wil 
de vereeniging zich wijden aau de iutellectueele en zooveel mo
gelijk ook "aan de stoffelijke behingen barer ledeu. 

Dit was de gedachtengang vuu hen, die iu deu zoaior van 
1SJ9& in 's-Gravonhnge den eersten stoot gaven uau de oprichting 
eu vau wier initiatief het gevolg was, dat ook in Rotterdam on 
Amsterdam door eenige belaugstelleudeu pogingeu iu het werk 
werden gesteld tot het helpen stichten van eeu dergelijke ver
eeniging. 

In dat pogen slaagde men aauvaiikelyk nuar weuscb, /.uodut 
oji VJ December 18Ua iu eeue vergadering vuu afgevaardigden 
uit do 3 "enoonidc pluutseu, dun ook de stututuu kuudeu worden 
vastgesteld, eu de noodige stnppen konden wordeu gedaan tot 
vorkryging van de Kon. goedkeuring. 

Deze werd 24 Juni 18u0 verkregon, en uls gevolg daarvan 
werd door de ondergctcckcudcn met nog 4 anderen, die door 
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do 3 atdeelingen inmiddels aangewezen waren als hoofdbestuurs
leden reiir eerste vergadering gehouden te 's-Gravenhage don 22n 
Augustus waarvan deze opwekking een uitvloeisel is. Na dit 
stukje historie zal het, hopen we, ieder duidelijk zijn, dat nu 
het juiste oogen blik gekomen is de vereeniging iu wijder kring 
bekend te maken, ten einde te trachten het aantal atdeoliugou, 
leden en donateurs te doen toenemen. 

Vereenigen en coopcreeren, deze kinderen van onzen tijd, achten 
wij genoegzaam bekend, om to dezer plaatse voor de zooveelste 
maal niet nog eens het nut van vereenigen uiteen te hoeven 
zetten. 

Alleen zal allicht hier of daar de vraag rij/en. waarom juist dc 
technische vakvoreeniging te gaan steunen, waurum juist mij 
aan gaan sluiten I»ij dut meugelmoes van steonverzetters, hout
bewerkers, sluïsbouwers, grondwerkers, scheepmakers, kleikneders 
en ijzervreters f 

Omdat, wenschen wc daarop te antwoorden, omdat de maat-
Hchuppelijke positie van die allen en dus hunne stedelijke be
langen gelijk zijn, en tweeden», omdat de bezigheden van die 
oogenschyniijk uitecnloopende, maar toch aan elkander nauw 
verwante vakken, jaar voor jaar meer in elkander grypou, eu 
dus samenwerking in ééne vereeniging tot betore wnardeoring 
en inniger kennismaking moet leiden voor velen, die vroeger 
vreemd aan elkander, elk hunnen eigen weg vervolgden. 

't Is toch immers een feit, dat de vraagstukken van verwarming 
verlichting eu ventilatie, die toch zeker uiet direct van bouw
kundigen aard zyn, hoe langer hoe meer de uauducht vrugeu, 
bij een bouwwerk van eenigszins meer dan gewonen omvang. 
Kn hoe zou het met de groote waterstaatswerken gaan als de 
werktuigkunde niet eeu machtige bondgenoot was vau de water
bouwkunde; men denke slechts even aan de beide vraagstukken 
water- en grondverplaatsing om van de talrijke kleinere niet tc 
•preken. Hoeveel meer vindt de toepassing vau het gebruik van 
ijzer b.v. heden niet plaats, vergeleken bij eeu tieutal jureu ge
leden':" ls het samenwerken van twee grondstoffen, die vroeger 
slechts zelden in elkanders nabijheid te vinden waren, geene 
oorzaak van een geheel nieuwe industrie, welker producten zich 
in eene steeds uitgebreider toepassing mogen verheugen, waarvau 
voorloopig het einde nog niet T-J zien is, want wie onzer durtt 
beweren dat hij weet wat do laatste practische toepassing vun 
het zoogenaamde Mouier-fabrikaat zal zjjn. Ku by wie vau ons 
is de opleiding van dien aard geweest, dut hy van de vele vraag
stukken, waarmede hij iu de practyk van zyu vak te makeu 
heelt, al is het maar een oppervlakkig algemeen begrip bezit:1 

Welk ruim veld voor algemeene technische ontwikkeling ligt er 
du- niet nog braakt Kn als dan door lezingen, voordrachten en 
huishoudelijke besprekingen getracht wordt naar algemeene onder
linge ontwikkeling, zullen dan niet de beoefenaars van technische 
vakken vanzelf door nadere kennismaking ook nader tot elkander 
komen. Zal waardeering daar niet het gevolg van zyu'r Zal üe 
blik niet verruimd, de omgang uiet aanverwuute vakbeoefenaars 
niet aangenamer, mogelyk: zelfs wel hartelyk worden, en zal 
dat alles niet alleen ons persoonlijk pleizierig aandoen, doch ook 
stellig en zeker onzen arbeid teu goede komen;* 

Dit, wat de intellectueels belangen betreft, maar hoe goed 
kunnen niet onze stottelyke belangen behartigd worden, door 
aaneensluiting en gemeenschappelijk streven naar een goed doei. 
Want wie der gehuwden onder ons, heelt niet met kommer in 
liet harte vaak gedacht aau liet einde van zyn loopbaan, het 
oogeublik. waarop in het gunstigste geval vrouw eu kinderen 
overblyven met eene uitkcenng van enkele guldens, iu verreweg 
de meeste gevallen versmolten, als de noodzukelyke kosten der 
uitvaart betaald zyn (voor zoover wy ten minste geen deel uit
maken van het corps Hyks-, Provinciale-of Gemeente-ambtenaren). 

h daarin verbeteiing te brengen.' 
Aan u, die op het oogeublik nog geen lid zyt, daarop hot 

antwoord. 
Wel maken we ons als practische menscheu geene overdreven 

illusiën op dit punt, wel weten wc dut één |n) is het nog zulk 
een scheppend genie) bouwmeester niet iu «tuut is een ideaal 
bouwwerk iu het leven te roepen, maar ook weteu we, dat 
samenwerking van velen, geleid en bezield door een goed uu 
edel denkbeeld, in staat is om na verloop van tijd, een grootsch 
monument te Btichten eu iu stand te houden, al werden Keulen 
en Aken dan ook niet op één enkelen dag gebouwd. 

Kn buitendien, nis we streveud naar eeu goed doel, terzelfder 
tijd de kleinere belangen niet uit het oog verliezen, dan arbeiden 
wij niet te vergeefs en zyn we in staat niet te versmaden goede 
resultaten te verkrijgen. Wilt ge een voorbeeld'- Tydens onze 
wordingsgeschiedenis was ons voorloopig plaatsings-bureuu, evenals 
de Vereeniging zelve, ook nog „een kiud in de luren1', toch reeds 
in staat .: .-//mimi eeu der leden aan eene betrekking te helpen. 

Spiegelen we ons aan het Monier-materieel. Had enkele jaren 
geleden iemand u verteld, dat hij een brug ging bouwen van 
ijzerdraad cn portland-cement, ge hadt den gek wuurschyulyk 
uitgelachen, en nu dc utopie van gister is heden 
werkelijkheid geworden. 

Moge de verecniging het Monier-materieel voor de aan elkander 
verwante vakken worden; eene verbintenis even hecht en sterk 
als deze; dc brug tot betere toestanden; het kanaal waaruit ons 
wijsheid toestroomt; het reservoir, waaruit we op onzen ouden 
dag nog putten. 

/ a l onze eerste illusie, de wensch aan het begin van dit 

schrijven geuit, dat namelijk „betuigingen vau steun en sympathie 
rijkelijk zullen toevloeien" bewaarheid worden, dan dienen we 
nog heel even practisch te wezen en u te verwyzen naar de 
adressen, waaraan ge u moet vervoegen, om van uwe belang
stelling blyk te geven. 

Deze adressen zyn respectievelijk: 
„D c 11 e s t u r e n" p. a. 

Café „Luyben", Papestraat 92, 's Gravenhage. 
Gebouw „Tivoli", (Joolsiugel, Kotterdam. 
Café B't Brouwhuis"' Amstelstraat, Amsterdam. 

H e t H o o f d b e s t u u r : 
B, W. C. EMONS, Voorz* 
P. BcHOTIL, Secr. 

in deu ouderdom 
morgen op 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
HAARLEM. Het Museum vuu Kunstnijverheid werd gedurende 

de niuaud Augustus bezocht door 718 persoueii. 
Door de byzondere welwülcudhcid van H . M . de Koniugin-

Itcgentes werd het Hestuur in de gelegenheid gesteld om ge
durende eeuige dugen in genoemd Museum tentoou te stellen de 
kunstvoorwerpen iu zilver, die 11.11. M.M. werden aangeboden 
als huidcuiykoii hy het bezoek uuu Zwolle en Muaatricht. De 
tentoonstelling dezer kunstvoorwerpen, die door den heer Krom 
te Utrecht werden vervaardigd, zal van 0 tot 14 .September a. s. 
plaats hebben. 

QROMIMUBN. Het stolielyk overschot vau den heer .J. Kater Tz., 
hoofdingenieur van den Provincialen Wuterstaat, j.1. Zondag 

vun ruim us jaar overleden, werd vVocnsdag-
de Zuiderbegraafpluuts auu den schoot der aarde 

toevertrouwd. Keu viertal trauic kransen, benevens de insigues 
der beide door den overledene gedragen ridderorden dekten 
de lykbaar. Behalve de familieleden volgdeu de Commissaris 
der Koningin met het college vuu (icdeputcerde Maten eu den 
griffier, de umbteiiureu van den provincialen waterstuut en vele 
opzichters, sluis- en havenmeesters deu treurigeu stoet, liy het 
grut nam de Commissaris der Koningin, de neer Gccrtooma, 
het woord en spruk ongeveer het voigeude: Wederom, nu een 
kort tydsverioop, stuut het college vuu Gedeputeerde Stuten by 
eeu grut', thuns by dat van deu hoofdingenieur vau deu wuter
staat, die, vau 18oU—18(iU iu dienst vuu de provincie, den lsten 
Jutiuari 18U5 tot iugcuieur benoemd weid vuor deu geheelen 
dienst van den waterstaut. Ouder zyu bestuur werden vele groote 
werken hy het Keitdicp eu het Keiiiskuuuat ten uitvoer gebracht, 
terwyl bij de oprichting der waterschappen eu liet uanleggeu der 
veraarde wegen steeds zyu medewerkiug gevraagd eu zyu raad 
gevolgd werd. lu de hoogst moeilijk.• omstandigheden, welke die 
werken soms medebrachten, heelt de overledene het college vuu 
Gedeputeerde Staten steeds met raad eu duad i«r zijde gestaan 
eu zich zeer verdienstelyk gemaakt. Te midden vau zyu werk 
door een vieeselyke ziekte aangetast, touiide hy daarin een moed 
en geestkracht, die hein tot het elude toe hybiucf. Hy was een 
werkzaam eu nuttig lid der muutsuhappy J uilen uie met eu ouder 
hem hebben gewerkt, zullen hem mei licht vergeten. Hy wus eeu 
voorbeeld vau grootu werkzuumueid. Moge hy Ui vrede rusteu. 

Eeu zoon vuu deu overledene dankte voor de bewezen eer, 
welke de familie tot een troost was by het droevig verlies. 

De heer Kater was officier in de ome vau Oraujo-Xassuu en 
ridder le klasse in de Huis- eu Vcrdicuste-ordc vuu Oldenburg. 

K. 

P E R S O N A L I A . 
— lïy den Waterstaat in Ncd.-Indie is: 
v e r l e e n d één juar verlof aan den opzichter le kl . S 

Haagsma en den opzichter 2e kl. 1'. van lleyuiugen; 
belast met de waarn der betrekking vuu architect 2e kl . 

Ii. van der Tas, gewezen architect le kl. 
— De heer J . W. IJzerman, hoofd-ingeuieur, chef van den 

dienst der Staatsspoorwegen en der koleuontginuiug ter Sumatra's 
westkust, is eervol uit 'slunds dienst ontslagen. 

— lïy den aanleg van den staatsspoorweg Probolinggo-Pann-
roekan is: 

eervol on theven van het beheer der Üe sectie, de bouw
kundig ambtenaar le kl. F. J. Nellenstcyn; 

o[ igcdrugeu het beheer der tie sectie aan den ingenieur le 
k l , chef der 7e sectie, R. P . O. D. Wynmalen. 

— Kij koninklijk besluit zyu benoemd: 
a. Tot ridder iu de orde van don Xederlundschcn Leeuw: 

P. J . C. Gabriel, kunstscuildcr tc 'e-Gravenhage, 
II O. van Manen, hoofdingenieur v;d. Waterstaat te Haarlem, 
B. Hoogenboom, ld. „ id. te bosch, 
D. Croll, directeur van de Mij. r-'ejjonoord te Kotterdam, 
J . E . do Moyier, hoofdingenieur v d. Waterstaat in X.-Ind.fi. 

b. Tot ridder in de orde van Oranjc-Xassau: 
Mej. Th. Schwartze, kunstschilderes te Amsterdam, 
W. Mengelberg, architect-sculpteur te l'treeht, 
W. J . Noteboe, hoofdopzichter by dc 8.8. te Breda, 
P.M.denHertogh, id. _ H.1J.S.M te Amsterdam. 

— Kij beschikking van den Minister van ltinneulandsche Zakon 
is voor het tijdvak van 1 September 189ti tot en met 31 Augustus 
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1897 benoemd tot assistent voor do burgerlijke bouwkunde nnn 
de Polytechnische School te Delft, A. KceHung, bouwkundige aldaar. 

— Ity beschikking van den Minister van Waterstaat zyn be
noemd tot buitengewoon opzichter by de rivierkaartcn voor de 
opmeting van de OveryBclsche Vecht de heeren: M B. N . Bol
derman, civiel ingenieur tc Zutfcn, J . A . Rosier te Nijmegen 
en J . W. Hermanie te 's-Gravenhage. 

— Ity de Maatschappij , n I exploitatie van Staatsspoorwegen is 
benoemd: 

tot sectie-ingenieur te Groningen de heer II. J. van Hoorn, 
tot nu toe belast geweest met dc werken tot uitbreiding van het 
etationscmplacement 's-Hcrtogenhosch; 

tot adjunct-ingenieur 2e k lasse, de adspirant-adjunct-iugenieur 
G. H. Brandt, te Zwolle. 

— DA heer L . B. Wesselius. gemeente-architect van Keeuwar-
deradeel, is te Hui/urn overleden. 

— De heer M. Hurenkamp, opzichter der gemeente Voorst, 
is overleden. 

— De Bchilder Valkenburg viert den Ssten Sept. zyn 7Üsteu 
geboortedag. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 

— Ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsen lndië kunnen worden gesteld om tc worden benoemd tot 
opzichter der 3e klasse bij den waterstaat en 'slunds burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsen-lndië drie personen, die met 
voldoenden uitslag hebben afgelegd het examen voor opzichter 
b\j den Rijkswaterstaat in Nederland. 

Aanmelding vóór 15 October by gezegeld ndres aan het Departe
ment van Koloniën. (Zie verder Staatscourant No, 2 0 4 ) . 

— G e m e e n t e a r c h i t e c t van L 0 e u w a r d e r ad e e I. Jaar
wedde f 1000, met uitzicht op 3 tweejaarlijkse he verhoogingeu ad 

f 100. Adres vóór 16 Sept. nau B. en W. Gelegenheid tot persoonl 
kennismaking op Zaterdag 12 Sept.. van 11- 2 uren. 

— T g d e 1 y k o p z i c h t e r voor den aanleg der spruitlcidingon 
van de waterleiding van Hengelo (O.). SularÏB / 20 per week 
Adres den ing. J . Schotel te Rotterdam. {Zie advert, in no. 35.) 

— B o u w k u n d i g t e e k e n a a r , in staat naar schetsen 
bestckteekeniniren uit te werken on op do hoogte tan detailleereu. 
Adres lett. C V , Bureau van dit blad. 1 /; .:*.•>'. in no. 35') 

— O p z i 0 h t e r- t e e k e n a a r. Adres den arch. Z. Hoek te 
's Qravenhage. (Zie advert. U no. 35.) 

— T e 0 k e n - 0 n d e r w y z e r voor b o u w k u n d i g - en h a n ri
te eken en aan de ambaclits-teekeuscliool van het Nutsdepar-
tement te Voorschoten, voor den wintereursus. Salaris ƒ 200. 
Adres vóór 10 Sept. uun den secretaris J . C. Paap. 

— Gemeente op z ie l i t e r van Voorst. Juarwedde f tïOO. 
Vereischten: kennis van aanleg eu onderhond van wegen en 
volledige kennis van het bouwvak. Adres vóór 20 Sept. aan B. en W . 

D1K X ST A A N B1K DING K N. 
(Dienstaanbiedingen worden ten oetieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per iaar twee achtereenvolgende malen kosten os opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— E e n b o u w k . o p z i c h t e r -1 e e k e n a a r , practisch en 
theor. ontwikkeld, verscheidene werken medegemaakt hebbende 
en nog als zoodanig werkzaam hy den bouw van twee villa's, 
biedt zieh wegens spoedige beëindiging van het werk aan, uls 
opzichter, teekenaar of opzïcliter-teekenaar. De beste getuigen 
staun ten dienste. Adres ouder uo. 12 bureuu dezes. (2) 

B e k w u a m bouwk. o p z i c h t e r en u i t v o e r d e r , die 
zelfstandig kan werken en goed detailleeren, biedt zich door 
beëindiging van den verbouw der kantoren van de tinna W. A. 
Scholten te Groningen «au. De beste getuigen staan ten dienste. 
Adres onder n u. 13 bureau dezes. i l , 

A D Y E R T E N T I E N . 

Kunstsmederij. 
Specialiteit in KnnMtnmreitwrrk, Re-

elniiirl .oKl . i i en l e k I M l n . Figuur-
kekwerk, Toesehnirbare hekken. 

Herstelplaata van Rijwielen. 
6 . A . W K Z K M I I ; | [ | , ; . 

R e f i l l i r r«<l,« a r w H t r n u t 10, V i n - f < r i l u m 

AAHBESTED1HC. 
H E T B - K . PAR. KERKBESTUUR 

VAN D U H . JOSEPH te Breda, is voor
nemen» nan te besteden op II'oenm~ 
eleifi 93 Hettiessebes- ISHK. „es 
voormiddags ten e l f ure in het,.Koffie
hui*" van .len Heer J . K. JONKERS, 
Stationsplein aldaar: 

H e t B O U W E X v a n eene 
K E R K met S A C R I S T I E , 
en hUbehoorende wei-ken 
met b i j l ever inK v a n a l l e 
m a t e r i a l e n enz . 

BESTEK van aanbesteding metTKKKE-
NINOEX liggen ter inzage in voornoemd 
Koffiehui». Howtokkeii met een 
stel t e e k e n i n g e n bestaande uit (i 
stuks teekeningen op 1 ii 100 cM. zijn 
op franco aanvrage i f7.— verkrijg
baar, zoolane de voorraad strekt, bij 
Hen Boekhandelaar EDUARD V A N 
W E E S te Breda. 

AANWIJZING op het bouwterrein op 
Woensdag l(i September lS'.lli, des 
voormiddags ten tien ure. INLICHTINGEN 
geeft de Architect .1. J . VAN LANOE-
I.AAR te 1'rineenhage, nabij Breda, 
op wiens bureau de détailteekeningen 
voor de gegadigden ter inzage liggen 
op alle werkdagen van negen tot twaalf 
ure des voormiddag* en des namiddags 
van twee tot vier ure. 

AANBESTEDING, 
Op Z l f f l i M I ' . MM SJEfT. itiHU te 3 uren zal in het g( bouw van 

de HaatMchappij v a n B o a w k u u s t in de F f « . - « i i SIIIUMI .To. -ÊOt 
te AMSTERDAM door „ E L E C T K A " , M A A T S C H A P P I J V O O B 
K L E « T I J I M III S T A T I OX'S . worden aanbesteed: 

IIet l>;jl><>ii\\ <-n van eene verlenging; 
vim «1<- l«'si;i;tm!<- l . i l > i - i < - l v nnn den 
Haarleuunerwe^ te Amsterdam, 
niet ijzeren aanvoerbuis on l>jjl>e-
lioorende werken, L U met bijlevering v a n alle 

materialen e n arbeidsloonen. 

Het B E S T E K met « T E E K E N I N G E N is a f S.50 PER STEI. te ver
krijgen bij de Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij voorheen GKUKS. B1NGER, 
Warmoesstraat No. 174 te Amsterdam. 

Inlichtingen geven de Architecten 
A. L. V A N G E N D T , 
J . G . V A N GENDT A.I.z. 

J . B E L T M A N J W z . . Deventer. Handelskade. 
FVtorili-ant in >Iolen\vei-l»en. 

S P E C I A L E I X R K ' I I T I X U voor: 

i . r . i ' i ; i t i \ < - V A X 

M i:t ' .l .l ' .\ HUI l'.K KX, KOKKN'Mi >[.I"XS, 
H A K K I : I ; I . I I : N . <n:t Ï Ï T . K I . I K N ' . 
OLIEFABRIEKEN, 110 U TZ AüLUI J E N enz. 
Ol.IK-UASMoTOUr.N'. 

m N0LE.\BL\00DIGDHEDOL 011-

Javasche Bosch-ExpL-Mij. 
vlh F. Buwalda 8c Co. 

Handel In DJATTI1IOUT (JAVA T E A K ) . 
Groote voorraad B u l k e n , P l a t e n en K l o k j e * voor bestrating, P A K 
K E T V L O E B E N enz. benevens G E Z A A G D H O U T volgens alle bestekken. 

Alle houtsoorten worden tegen concurreerende prezen l n l o o n gezaagd . 
mtmotnktnttmesgerii i MBe Direelie. 

O v e r s ij o> v a a het I J , Nieuwe Doelenstraat 12-14 bij is Hunt 
wutthjk r A. Tolhuis. A m s t e r d a m . 
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HEDEN NOTEER IK: 

BehaDgselpapieren, 
2-kleors. 
3 
4 

6 cent 
8 

10 „ 

Een groote party 

Meubelpapier, 
vroegere prijs 40 cent en thans 

1 3 C e n t . 
NATUREL PAPIER. . . 6 ct. 
EIKEN PAPIER . . . 10 „ 
TEGEL PAPIER . . . 10 
ROLLEN RANDEN, 10 bands 10 ,. 

K K \ P A R T I J 

Sanitairpapiep, 
v a n 1*1.20 p. r o l en i l 30 ct. 

I ' l t l O X B P A P I K I t l O c e n t . 
' I A i : n i : i { P A P I E R IS cent. 

Huiseigenaren, groot voordeel 
BIJ 

H. S P E I J E R , 
N i e u w e M o l s t r a a t 

No. 74, 87 en 91, 
n R N H A / V < + . 

S I H P L E X M 1 M I M . K X 

R I J W I E L E N . 
B a k k e r s t r a a t 52, A It X II i ; "tl. 

In voorrnad dc Modellen 1S00 en de 
nieuwste Onderdeelen. Prijscouranten 
gratis verkrijgbaar. Degelijke inrichting voor 
reparntiën. 

N a a r n l o o z e V e n n o o t s c h a p 

STEENHOUWERIJEN EN 
M A R M E R Z A G E R I J E N . 

voorli. onder de Firma A . SINGELS Az., 
i K » i t i n t i : i U T . 

Groothandel in Hardsteen, H a m e n , 
Duitscho en l'ngelsche ÜSandsteenen, 
FrailHche Kalksteenen, Molen- en Ml||p-
steenen, .Noorsch en Zwcedsch Uranlet. 

Eigen gezaagd Italiaansch Marmer, in 
verschillende afmetingen. 

Witmarmeren, Namennette en Hre-
mer Tegel*. 

Magazijn van Marmeren Mchoorsteen-
mantelN. geheel nieuw ingericht volgens 
de eigenen des tnds. 

t'oneurree rende prijzen. 

L van der HoornT 
DONKERSTRAAT 17, UTRECHT. 
Fabriek van ELEOTBISCHB SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
PHONED, BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor ÜAL-
VANOPLASTIEK, V E R N I K K E L E N , 
V E R G U L D E N , VERZILVEREN enz. 

DYNAMO'S, E L E M E N T E N , SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
R A T E N enz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
grat is . 

ZUIVER DRINKWATER. 
Voor grondhoringen tor verkrijging van 

zuiver drinkwater of voor f a b r i e k e n 
waar niet voldoende watervoorraad I*. 
bevelen zich beleefd aan 

< » H I ' T T E R I X K & C e . 
Arnhem. 

M a a t s c h a p p i j 

Brand tegen schade 

D e Tan 1845. 

'g-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

S T O O M T I M M ER-
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K E R M A N & BÜIJZERD. Breda 
SPECIALITEIT in verplnatxbare 
H o u t e n woonhu izen , IHrcct ic -
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 . 

Gebr. K. & H . A1KÜRS, 
in alle Ilardflteenen en Marmer 
werken, Grafmonumenten en Graf-
serken. 

Woonplaats: Rustenburger straat 80. 
Werkplaats: Kuif er straat\h. N.-AMSTEL. 

XKSm 

BECKER &BUDDIJ.GH. 
- A - i - n l i o m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K H E E T -
EN ANDERR 

I X S T H I I M E X T E X , 

voor INOENIEURS, ARCHITECTED, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, ena. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l schalen . 
W E E G W E R K T U I G E N 

Z A X H S T E E X , I I A I t l t N T F . K X . 
K w e e i N r h Qrftalet, Kei. n, Kalk, 

Céramique & Xamensche VLOEKTEO ELS 

P I E R R E JANSSEN. 
A X T W K R P K X . R O E R M O X D 

Alles rechtstreeks van de Carrières. 

f. J. BROEK, - 's-eravenhage, KRAIJENBOFSTRAAT 37. 
A1 TOO IIAI l l -IITIKM i |{ A FIE. 

i . A T K I J I K R voor het Teekenen en Beprodacceren van Plans, Technische Tecke-
| umgen, Landkaarten, enz. — l i l I ITIUII 'K IMtl l I I T I M . . 

V A N O O S T V E E N & Co. 
Hoogelanden, n/b de Roodebrug, 

U T R E C H T . 
Fabrikanten van diverso soorten Dakpan

nen, als Holle, Krais, Platte en Gegolfde 
alsmede Vloertegel* in diverse kleuren. 

P. B. W. 8 I N G E N D 0 N K , 

^ - D r v F 1 - * * • * L E V E R T d l . 

G T X * - * - ' ioorten H E K W E R K en 
. wdere Bmldiwerfce n, tegen eonenrreerende prijzen 

See that n a m e „ P E E R L E S S " a n d „ T R I 1 I J I P H " , jus t a l i t t l e 
better t h a n the beat. 

H o o l d - A e e n t v o o r N e d e r l a n d : 

A. J . R. K E M P E , Amsteldijk 13, Amsterdam. 
le klasse Amerlkaansrhe en Engelsrhe R I J « I F . I , E \ tot Eagros-prUaea. 

Bijschool ruim 000 M. groot. Momenteel groote voorraad. 

Ter drukt erjj dor Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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A N D E R M A A L 
D E B O S S C H E M U U R S C H I L D E R I N G . 

Bij het vele, dat reeds over dc nieuwe wandschil
dering van Derkinderen, thans in Arti tentoongesteld, 
gezegd is, komt nu in De Kroniek ook een beschouwing 
van Diepenbrock. 

Wij willen ons niet scharen onder de gelederen 
van hen, die, omdat de heer Diepenbrock voorna
melijk musicus van beroep is, reeds dadelijk aan 
zijne opmerkingen over architectuur-schildering alle 
waarde ontzeggen. Want al moge de uitdrukking, 
dat bouwkunst versteende muziek is, langzamerhand 
een vervelende gemeenplaats zijn geworden, zij bevat 
toch wel een grond van waarheid. 

En ook, zelfs al zou men Diepenbrock voor on
bevoegd willen rekenen om over schilderkunst een 
oordeel te mogen vellen, dan nog mag niet uit het 
oog verloren worden dat hij in dit geval, als beslist 
geesverwant van Derkinderen, misschien meer recht 
van spreken heeft dan zoovele anderen, die alleen 
uit modezucht voor een tijdlang symbolisten zijn, 
doch wien de oude zinnebeelden eigenlijk- niets zeggen. 

Want het mag niet vergeten worden, Derkinderen 
wil met zijn jongste werk niet als schilder, maar 
als kunstenaar in een andere beteekenis des woords 
tot den beschouwer spreken. 

En iemand als Diepenbrock beseft dit zeer goed. 
Hij aarzelt niet om er zijn vreugde over uit te 
spreken, dat de kunst van Derkinderen meer en meer 
zich begint te ontdoen van het wereldsche, dat haar 
tot dusverre nog aankleefde, doch zich gaat stellen 
in dienst van den ritus, d. i. de overgeleverde kerk
dienst. Maar zijn liefde voor het Katholiek-liturgische 
belet den heer Diepenbrock toch niet om aanstonds 
te beseffen, dat men deze „wending uit twee aspecten 
„kan zien, en wel onder den Hollandschen horizon, met 
„betrekking tot de I lollandsche kunst" , maar ook 

„onder een veel wijder gezichtskring, in verband met 
„de geheele herleving der middeleeuwsche cultuur in 
„het Europa der X l X e eeuw." 

Nu hebben, en dit kan haast niet anders, de 
meesten, die naar Arti zijn gegaan, de schildering 
uit het Hollandsche „aspect" gezien. Zij hebben om 
niet den kroniekschrijver te spreken „in de klare 
„vlakke rechtstandige tafereelen den kunstenaar meenen 
„te missen." Ja zelfs zijn zij van oordeel geweest „dat 
„de kunst van Derkinderen de ideën van dezen tijd 
„niet weerspiegelt." 

Maar de heer Diepenbrock vindt dit: „een be-
,,minnelijke dwaling." En het loont wel de moeite om 
na te gaan, waarop deze uitspraak steunt. In korte 
woorden is dit te vinden in den zin: „dat Derkin-
„deren's werk het ook van elders vernomen verlangen 
„naar levenseenheid en de daaruit voortkomende ver
edeling der ambachten als vanzelf in zich sluit, en 
„daardoor zich manifesteert als niet slechts voor maar 
„ook door de gemeenschap." De beteekenis van deze 
uitdrukking is op het eerste gezicht niet duidelijk. 
Wat is „levenseenheid"? Van het standpunt des 
schrijvers beschouwd , is zij het geloof, en wel het 
Roomsch-Katholieke geloof, dat het geheele leven 
doordringt en dus ook op de ambachten veredelend 
werkt Zoo was het in de middeleeuwen, toen „zoo-
,.wel het materieele als het spiritueele uit de diepere 
„beginselen van eene aesthetisch-moreel-philosophische 
„beschaving" voortkwamen. 

Het valt niet te ontkennen dat er over geheel 
Europa menschen gevonden worden , die in de her
leving van deze middeleeuwsche beschaving hun ideaal 
zien. Maar hun aantal is betrekkelijk zeer gering en 
al reeds daarom alleen is h et zeer de vraag, of die 
weinigen wel als de dragers bij uitnemendheid van de 
denkbeelden onzes tijds kunnen worden beschouwd. 
De gemeenschap, door den heer Diepenbrock be
doeld , is geheel iets anders dan die waarvan de so-
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cialisten b.v. droomen. En staat het eenmaal vast, 
dat de hedendaagsche aanhangers van dc middel
eeuwsche levensopvatting tot de uitzonderingen be
hooren, dan is daarmede het betoog van den schrijver 
geheel ontzenuwd. 

Huiten beslist Katholieke kringen zal men dan ook 
wel weinig waardeering voor Derkinderen's streven 
vinden. Want voor niet-Katholieken is niet alleen de 
„bijzondere religieust' beteekenis" van de wandschil
dering verborgen, maar zij zullen zelfs moeite hebben 
daarin „eene reiniging en wedergeboorte" te zien. 
Immers zij kunnen het kunstwerk „niet van zijn 
„religieuse zijde kennen en beminnen", veel minder 
„daarin een teeken begroeten van den ccnen grooten 
„drang naar regeneratie en regeling der machten van 
„het stoffelijke en geestelijke leven, die niet enkel op 
„de veredeling der ambachten van zegenbrengenden 
„invloed zal zijn, maar ook voorbereiden den welge-
„ordcnden arbeid, waarin het geloof der gemeente 
„zich kan openbaren." 

Inderdaad, wanneer hier de denkbeelden van de 
negentiende, haast twintigste eeuw zich uiten, dan 
zou het werkelijk waar zijn „wat men wel eens heeft 
„willen vermoeden, dat onze tijd geen ideën bezit." 
Want hoe schoon wellicht de gedachten zijn geweest, 
die den heer Derkinderen bij zijn schepping bezield 
hebben, hij kan daarvan geen enkele zijn eigen 
noemen, daar hij ze alleen door ernstige en volhar
dende studie van een beschaving, die lang achter 
ons ligt, in zich kon opnemen. 

X u is het waar, dat bv. dc meesters der Renais
sance iets dergelijks hebben gedaan, en dat desniet
tegenstaande hun kunst toch hun tijd duidelijk weer
spiegelt. .Maar het mag nooit vergeten worden, dat de 
Renaissancisten en de Humanisten van de Romeinsche 
beschaving slechts enkele uiterlijkheden hebben over
genomen ; mogen zij wellicht een oogenblik hebben 
gemeend de maatschappij der 15e eeuw naar het 
antieke model te kunnen vervormen, die illusie heeft 
niet lang geduurd. De beschaving ging haar weg; in 
haar loop vermocht het streven van enkelen geen ver
andering te brengen. 

Daarom is het wel zeker, dat ook de invloed van 
onze neo-mystieken, die de „geheele herleving der 
„middeleeuwsche cultuur in het Europa der XlXeeeuw" 
verwachten, zich in den stroom onzer beschaving zoo 
weinig zal doen gevoelen, dat reeds een volgend ge
slacht daar niets meer van zal bespeuren. 

De meesters der 15e eeuw moesten hunne kennis 
van het antieke leven, van de antieke kunst ver
krijgen door het bestudeeren van enkele handschriften, 
van schaarsche lragmenten. Wat hen ontbrak, moesten 
zij door hun verbeelding' aanvullen. En nu is het juist in 
die verbeelding, dat zich hun eigen voelen en denken 
uit, en daardoor is hun werk zoo geheel overeen
komstig hun tijd. Doch onze neo-mystieken, neo-
gothieken of neo-middeleeuwers (men kieze hier de 
definitie, die men de juiste acht) vinden de geheele 
middeleeuwen zoo uitvoerig bestudeerd en beschreven, 
dat voor hun verbeelding niets meer te doen overblijft. 

De „Gallo-Germaansche schare van archeologen" 
heeft overal het helderste licht ontstoken, zoodat, om 
met Carlyle te spreken not the smallest cranny or 
doghole remains unilluminated. Wie „Lassus , Viollct-
„ l e - D u c , Didron Dom Guéranger" bestudeerd heeft, 
kan zooveel van den iniddeleeuwschen geest in zich 
opnemen als hij verkiest. Maar dit zal hem toch niet 
naar de middeleeuwen terugverplaatsen, nog veel 
minder dit tijdperk tot ons doen terugbrengen. 

E n nu is het jammer dat Derkinderen, Diepen-

brock, Cuypers, wijlen Alberdingk Thijm en nog 
verscheidene anderen geen ander ideaal kennen, dan 
ons de geheele „cultuur" der middeleeuwen te doen 
herleven, een streven, dat noodzakelijk falen moet, 
ofschoon het verklaarbaar is bij diegenen, die aan de 
„levenseenheid" door het geloof, zooals die vóór de 
Hervorming bestond, vasthouden. 

Onlangs kon men in de dagbladen lezen, dat er 
zich ergens een vereeniging had gevormd, die zich 
ten doel stelde, om ons de antieke beschaving, zoo
als die zich bij de Hellenen het schoonste had ge
openbaard , weer in haar geheelen omvang terug te 
geven. Er is toen van vele zijden den spot gedreven 
met dit voornemen, om ook de goden van den Olympus 
in eere te herstellen en de aloude spelen en mysteriën 
te doen herleven. Toch is deze poging al niet be-
lachlijker dan het ideaal, dat den neo middeleeuwers 
voorzweeft. 

Want men moet zich niet van de wijs laten 
brengen door het feit dat de symboliek, de mys
tiek , de contemplatie, op het oogenblik, voor zoo
lang het duurt, in de mode zijn. De mode wisselt 
zoo snel, dat wat nu in den smaak valt, over 
korten tijd reeds weer ouderwets wordt geacht. 
Misschien vindt een later onderzoeker nog wel ver
band tusschen naturalisme en nauwsluitende mouwen 
van damesjaponnen, en ziet hij een uiting der mystiek 
in den daarna ingetreden smaak voor ballonmouwen. 
En welke geestelijke modes zal hij te boekstaven 
hebben wanneer, zooals zich verwachten laat, de 
ai mbekleedsels der dames binnenkort weer nauwslui
tend zullen zijn? Wij moeten het afwachten. 

In het opstel van den heer Diepenbrock wordt 
men getroffen door de haast algeheele afwezigheid 
van alles, wat op het werk van Derkinderen als 
schilderij betrekking heeft. Alleen deze uiting vinden 
wij: „ H e t berust op een misverstand, hier een zoo
danige bekoring der kleuren te willen zoeken, als 
„sommigen der hedendaagsche schilderwerken eigen is 
„en in dubbelen zin is dit verkeerd, omdat bij den 
„zeer positieven inhoud der schildering geenerlei bre-
„king van kleuren zou passen, alsook omdat de kleuren 
„hier niet doel zijn, maar middel." 

Evenwel, waarin dit misverstand bestaat, wordt 
ons niet duidelijk gemaakt. De didactische bedoeling 
van het geheel zou zeker niet geschaad zijn, indien 
er meer bekoring van de kleur ware uitgegaan; het 
is waar, ook bij het vermijden van alle kleur cn het 
oningevuld laten der omtrekken zou de „positieve in
houd" duidelijk genoeg zijn uitgekomen. Doch nu de 
heer Derkinderen niet als schrijver, niet als teekenaar, 
maar als schilder aan het werk toog, nu rustte op 
hem de verplichting de kleur van het geheel zoo 
bekoorlijk mogelijk te maken. Aan die verplichting 
heeft hij niet voldaan, hetzij met opzet, hetzij uit 
onvermogen. Niemand zal hier echter het bewijs in 
kunnen vinden van de stelling, dat bij schilderijen 
van „positieven" inhoud alleen ongebroken kleuren 
passen. 

E r is echter een andere verklaring voor het onaan
genaam coloriet van het stuk en die is aannemelijker 
dan de uitlegging, die de heer Diepenbrock ons geeft. 
Die verklaring is deze, dat het door de „Gallo-Ger-
„maansche schare van archeologen" als vaststaande 
wordt aangenomen, dat alle middeleeuwsche schilder
werken zich hebben gekenmerkt door een hard, on
aangenaam coloriet. De zeer verbleekte, haast alleen 
nog maar omtrekken vertoonende middeleeuwsche 
muurschilderingen, die op enkele plaatsen nog aan
wezig waren of onder witkalk te voorschijn kwamen, 

lieten wel niet toe om een juist oordeel over de oor
spronkelijke tinten te vellen, maar men had zich nu 
eenmaal in het hoofd gesteld dat de middeleeuwen 
alleen harde kleuren hadden gekend, en daarom werden 
de gevonden fragmenten met dc brutaalste tinten over
geschilderd, om zoo aan eiken twijfel een einde te 
maken. De Sainte Chapelle te Parijs vooral is een 
afschrikwekkend voorbeeld van deze „polychromie", 
die helaas in vele zoo oude als nieuwe kerken van 
Pluropa is nagevolgd. En nu is het wel zeker, dat de 
heer Derkinderen door het navolgen dezer voorbeelden 
gemeend heeft echt „middeleeuwsch" te zijn. 

In het opstel van den heer Diepenbrock zijn nog, 
behalve de aangehaalde, vele uitspraken, die tot na
denken stemmen, tot bestrijding uitlokken. In dien 
overvloed schuilt zeker geen geringe verdienste. Wij 
moeten het echter aan anderen overlaten een uitvoerige 
bespreking en weerlegging van het artikel te geven. 

Slechts deze aanhaling moge nog volgen: „ H e t was 
„een tijdlang noodig, tegenover de afzichtelijkheid van 
„het alles hier te lande beheerschende utilitarisme, de 
„leer van de kunst om de kunst te prediken. I Iet was 
„goed en heerlijk, dat dit geschiedde door hen, die 
„hongerende naar de schoonheid, hunne jeugd God 
„noemden en hoogop, al naar mate de polsen gingen, 
„liederen zongen van de wedergeboorte der dingen. 
„Toen was over Holland de Lente gekomen, /.ij hadden 
„wedergevonden het Gevoel, de Liefde, de I Iartstocht 
„zoo meenden zij, maar meer nog dan dat was in hen 
„het verlangen om bewogen te worden. Dat het hierin 
„verborgene gevaar voor de rhetorica van den harts-
„tocht op velerlei wijzen gevreesd werd, ook dit reeds 
„bewijst dat het geloof in de kunst om de kunst een 
„fictie is, want wat anders is het ontwijfelbare symp
t o o m der decadence, dan in de schilderkunst de mate-
„rie om de materie, het woord om het woord in de 
„litteratuur, het timbre 0»» het timbre in de muziek." 

Hier heeft men een zeer karakteristiek staaltje van 
Diepenbrock's redeneering en bewijsvoering, waarin 
meer rhetoriek schuilt dan de schrijver wel zal ver
moeden. Want allerlei wordt hier dooreengehaald. Met 
de „afzichtelijkheid van het alles hier te lande be-
„heerschende utilitarisme" wordt hier „de kunst om de 
kunst" gecontrasteerd, zonder dat het duidelijk is, 
welke tak van kunst bedoeld wordt. De „liederen," 
in verband met hetgeen volgt, maken het waarschijn
lijk, dat wij hier aan de letterkunde hebben te tienken; 
ook dc „hartstocht" met haar „rhetorica" is met deze 
onderstelling niet in strijd. Maar hoe uit de letterkunde 
bewijzen kunnen worden afgeleid, die ook voor andere 
kunsten gelden, blijft duister. Daarom misschien vond 
de heer Diepenbrock het noodig, nog ten slotte 
aan te geven, waardoor het verval in de schilder
kunst, de letterkunde en de muziek zich volgens 
hem zich pleegt te kenmerken- Maar die kenmerken 
zijn ook al niet duidelijk. Want het verband tusschen 
schilderkunst en materie is ver te zoeken, de betee
kenis van het woord in de litteratuur wordt onderschat, 
en aan het timbre in de muziek een waarde toege
kend , die zeker te hoog is. 

Indien de heer Diepenbrock eenvoudig verklaard 
had , dat naar zijne meening eerst de beteekenis aan 
het kunstwerk verdienste geeft, dan was hij duidelijk 
geweest en hadtien tie lezers begrepen welke zijn be
doeling was. Het oude „Ge/ühl 1st alles" heeft bij hem 
afgedaan. 1 lij heeft slechts bewondering voor de „koele 
„schoonheid", die het gevolg is van „bezonnenheid", hij 
toont zich alleen toegankelijk voor de tot dusverre 
zoo verachte verstandskunst. Maar hij mag het den 
beschouwers van Derkinderen's werk niet euvel duiden, 

indien de „zachte onverbiddelijkheid" daarvan, die ten
gevolge heeft dat alleen de onvoorwaardelijke bewon
deraars van de middeleeuwen het kunnen genieten, 
velen afschrikt. 

G E E N K U N S T E N A A R . fj 
Daar heerschte in den laatsten tijd een gedrukte 

stemming onder de kunstenaars der hoofdstad. Kwam 
men een van hen tegen (en dat gebeurt nog al eens), 
dan was het aanstonds te zien dat er wat haperde. 
Vooral de voorzitters van A r t i , de Maatschappij, de 
Afdeeling en Architectura hadden blijkbaar iets dat 
hun hinderde. 

Wat was het? Ontbrak het hun aan arbeid, gaf 
de kudde, die zij hoedden, reden tot ontevredenheid, 
hadden zij geen levenslust meer? Neen, mijnheer, 
niets van dit alles. Zij hadden grieven. Wat ? Grieven? 
Jawel, grieven, en nog al tegen den Burgemeester 
van Amsterdam. 

Waren zij dan te hoog in de inkomstenbelasting 
aangeslagen, wilde men hen wellicht als forensen te 
lijf of hadden zij plan zich bij den telephoon te laten 
aansluiten? O neen, hunne grieven waren ernstiger. 
Verbeeld u eens, daar benoemt die burgemeester een 
commissie om zich met de voorbereiding der feestelijk
heden van 1898 , het kroningsjaar, te belasten, en in 
die commissie kreeg geen kunstenaar zitting! 
Is dat niet om uit je vel te springen ? 

Maar zij hebben het er niet bij gelaten en zij hebben 
nu in een adres, dat op pooten staat, den burger
vader het ongepaste van zijn handelwijze onder het 
oog gebracht. 

Zoo, zoo! Me dunkt, die Mr. Vcning Meinesz komt 
nu in een lastig parket. Want verbeeld je, dat hij 
aan de bezwaren der adressanten wil tegemoet komen, 
wien moet hij nemen? De „kunstenaars" zingen na
tuurlijk allen net als de kindertjes in de Volewijk, 
die aan den boom hangen om door hun latere mama 
geplukt te worden: „Pluk mij, pluk mij, 'k zal alle 
dagen zoet zijn !" 

Als ik een keuze moest doen. . . . Nu ja, nomina 
sunt odiosa. 

H E T R A A D H U I S T E SLUIS . 
Men schrijft aan tie Middelburgsehe Courant uit 

Sluis: 
De werkzaamheden aan ons XI Ve-eeuwsche raad

huis zijn thans druk aan den gang. I Iet dakschild 
aan de Marktzijde is vernieuwd en de dakvensters 
zijn aan beide zijden geplaatst. De luiken, in de stads
kleuren — rood en wit — geschilderd, steken reeds 
aardig af bij het donker gekleurde leien dak. De 
Lelijke groote kozijnen aan den anderen zijgevel zijn 
alle uitgebroken en vervangen door de steenen ko
zijnen van vroeger met hunne gekleurde omlijstingen. 

De borstwering langs de Markt is geheel in den 
ouden toestand met tal van boogjes, dragende op 
gebeeldhouwde steenen kopjes, hersteld. Bij het weg
breken van de hardsteenen voorpui kwam de oude 
dorpel van het oorspronkelijke kozijn te voorschijn, 
waaruit blijkt dat de vroegere ingang heel wat lager 
heeft gelegen. 

t )ok in den kelder hebben ontgravingen plaats 
gehad, die nog tal van bijzonderheden aan het licht 
moeten hebben gebracht. 

Te oordeelen naar hetgeen nu reeds tot stand is 
gebracht, mag men verwachten dat het raadhuis een 
sierlijk monument zal worden, waarop wij terecht 
trotsch mogen zijn. 

Zooals bekend is, worden de werkzaamheden uit-
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gevoerd naar de ontwerpen en onder de hoofdleiding 
van den bouwmeester J . A . Frederiks uit Middelburg, 
terwijl het dagelijksch toezicht wordt uitgeoefend door 
den gemeente-architect L . Noest te Sluis. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 
Onder de vergaderingen, welke door de leden van 

het Instituut in den loop der jaren buiten's-Gravenhage 
zijn gehouden, zal ongetwijfeld die, welke gedurende 
de dagen van 8 en 9 September jl . plaats vond, tot 
diegene behooren, welke alleraangenaamste herinne
ringen hebben achtergelaten bij hen, en het waren 
er ditmaal een honderdtal , die het genoegen hadden 
ze bij te wonen. 

Door de zorgen van eene uitgebreide feestcommissie, 
bestaande uit de te 's-Hertogenbosch en Heusden 
gevestigde Instituutsleden, waarbij de hoofdingenieur 
van den Waterstaat B. Hoogenboom als voorzitter en 
het lid O. E . van der Eist als secretaris fungeerden, 
was een uitgelezen programma vastgesteld, dat, 
begunstigd door het heerlijkste zomerweder, op de 
meest volledige en aangename wijze tot uitvoering 
kwam. 

De vergadering werd gehouden in de groote zaal 
van de Liedertafel „Oefening en Uitspanning", die 
aan beide zijden was versierd met teekeningen op 
groote schaal en photographieën, betrekking hebbende-
op de werken en gebouwen, die na afloop van de 
vergadering zouden worden bezichtigd. 

Daar dc president W . F. Leemans door ambts
bezigheden was verhinderd tegenwoordig te zijn, nam 
de vice-president C. Lely de leiding van de werkzaam
heden op zich en opende de vergadering met eenige 
woorden te wijden aan de nagedachtenis van twee 
leden, die wederom sedert de vorige bijeenkomst door 
den dood aan het Instituut waren ontvallen, te weten 
dc heeren J . A Schuurman, oud-directeur der publieke 
werken te Amsterdam, en J. Kater Tz. , hoofdingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in Groningen. 

Iets wat in het Instituut hoogst zelden het geval 
is, de notulen der vorige vergadering, die ditmaal 
van zeer grooten omvang zijn, waren niet geheel gereed 
kunnen komen en zullen in de volgende vergadering 
aan de orde worden gesteld. 

Uit eene mededeeling van den Raad van Bestuur 
bleek, dat gevolg was gegeven aan het besluit der 
vorige vergadering, om aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal mededeeling te doen, dat het Instituut 
zijn adhesie betuigt aan het adres der Vereeniging 
van Burgerlijke Ingenieurs in zake het aanhangig 
ontwerp van wet betreffende het bestuur der Poly
technische School. 

Door tusschenkomst van den Minister van Water
staat, Handel cn Nijverheid waren de onderscheidingen { 
(eene medaille met uitstekend uitgevoerd diploma) 1 

ontvangen, welke ter gelegenheid van de Chicago-ten-
toonstelling van 1893 aan het Instituut zijn toegekend. 

Onder de ingekomen stukken behoorde eene circulaire 
van het raadslid G. B. H . F . Alpherts, betreffende 
een internationalen Verband für die Materialprüfungen | 
der Technik, een uitvloeisel van de Züricher Confe
rentie betreffende beproeving van bouwmaterialen. 

Een drietal verhandelingen waren in den laatsten 
tijd aangeboden, die alle een plaats in het Tijdschrift 
zullen vinden: van het lid A . Westenberg eene be
schrijving van den bouw van een gedeelte spoorbaan 
der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaat
schappij , van het lid H . Paul eene beschrijving van 
het scheprad van het stoomgemaal in den Èlsbroeker 
polder bij Hillegom, en van het voormalig lid W. 

Nivel, oud sectic-ingenieur van de Nederlandsche 
Zuiderspoorwegmaatschappij te Haarlem, eene be
schrijving van den locaal-spoorweg 's Hertogenbosch— 
Haarlem—Sittard. 

Een tweetal brieven van den heer W . H . ter Meulen, 
te Bodegraven, betreffende het bergen van schatten 
uit het wrak der Lutine, zullen als bijlagen in de 
notulen der vergadering worden opgenomen. 

Zeer onlangs was van den Minister van Waterstaat, 
1 landel en Nijverheid een verslag ontvangen van de 
in October 1895 verrichte procfmalingen met het 
nieuwe stoomgemaal te Schellingwoude, uitgebracht 
door den ingenieur F . Baucke, lid van het Instituut, 
waaraan insgelijks eene plaats in het Tijdschrift zal 
worden verleend. 

De eerste voordracht werd gehouden door het lid 
jhr. F . F . P. Sandberg, die den bovenbouw der brug 
over de nieuwe rivier bij Heusden, met aanwijzing 
op de teekeningen, kortelijk, doch zooveel mogelijk 
toelichtte, waarna op gelijke wijze door het lid J. G . 
Schoth eene mededeeling werd gedaan omtrent de brug 
over het verruimd Heusdensch Kanaal. 

Ter besparing van tijd had de oud-president J. F . 
W . Conrad er in toegestemd, dat reeds bij het pro
gramma werd afgedrukt eene mededeeling betreffende 
den stand van zaken aangaande het aanstaande zevende 
Congres van Binnenscheepvaart en omtrent een Deutsch-
Oesterreichisch-L'ngarischer Verband für Binnenschif-
fahrt. 

Het lid J. de Koning vestigde ten slotte de aan
dacht op een Congres, dat tegen December e. k. 
door het Bestuur van de „Soc ié té des Ingénieurs Civils" 
te Parijs is georganiseerd. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen en 
anderen als zoodanig voorgesteld sloot de president 
de vergadering. 

Onmiddellijk daarop begaven de leden zich naar 
de gereed liggende stoomboot „Stad Rotterdam", 
waarmede een tocht naar Heusden werd gedaan, 
eerst tot den mond van het 1 leusdensch Kanaal, waar 
een Waterstaatsdienstboot gereed lag om een gedeelte 
van de leden naar de werken in verband met den 
sluisbouw bij Andel te brengen , waarna de tocht naar 
Heusden werd voortgezet, waar allen weder bijeen
kwamen om het keurig gerestaureerd Raadhuis met 
zijn sierlijken toren te bezichtigen en daarna den 
terugtocht te aanvaarden. Aan boord werd den leden 
van het Instituut een déjeuner aangeboden. 

Deze dag werd besloten met een allergezelligsten 
maaltijd, waaraan ruim tachtig leden deelnamen en 
de heeren Fd. Cuypers, architekt te Amsterdam en 
L . C. Hezenmans, architekt te 's-Hertogenbosch als 
gasten aanzaten en die door den heer Lely werd 
gepresideerd. 

Aan de leden werden twee verschillende keurig 
uitgevoerde menu's aangeboden, op artistieke wijze 
door het lid F . van Konijnenburg geïllustreerd. 

Na een paar officieele toasten werd, zooals ge
woonlijk, doch in zeer bescheiden mate, van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om feestdronken uit te 
brengen, die op eene allervermakelijkste wijze werden 
afgewisseld door eene, door het lid van Konijnenburg 
zeer geestig ontworpen humoristische voorstelling van 
de tribulatién in het vak van den ingenieur, door 
hem op hoogst komische wijze toegelicht. 

De tweede dag van de bijeenkomst was in de 
eerste plaats gewijd aan een bezoek aan het nieuwe 
Stationsgebouw, hetwelk onder de leiding van den 
heer Cuypers (niet te verwarren met den bekenden 
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dr. Cuypers) in al de onderdeden werd bezichtigd 
en door zeer velen wegens de bevallige proportion 
en sierlijken gevel werd geroemd. 

Na een bezoek aan het Raadhuis met zijn schoone 
gobelins, waar de wandschildering van den heer Der
kinderen, door de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen aan de gemeente aangeboden, geen onverdecl-
den bijval vond, wellicht ook door dc gebrekkige 
verlichting, werd de beroemde St. Janskerk, onder 
geleide van den heer Hezenmans bezichtigd, vooral 
ook wat betreft de met zoo veel zorg uitgevoerd 
wordende restauratiewerken, die nauwkeurig werden 
beschouwd en toegelicht en voor welke slechts één 
roep van lof en bewondering werd vernomen. 

Na deze vrij vermoeiende bezoeken was eenige 
rust een hoogst noodzakelijk vereischte. Per extra 
tram werd daarna door een veertigtal leden dc tocht 
naar het kasteel van 1 leeswijk ondernomen. 

De tijd, beschikbaar voor het bezoek aan dit kasteel 
met zijne merkwaardige verzamelingen, met groote 
kennis van zaken door den afgestorvenen eigenaar 
van den Bogaerde bijeengebracht, moest noodwendig 
zeer beperkt zijn. Niettemin werden door een paar 
ondergeschikte personen de leden in twee verschillende 
groepen zoodanig rondgeleid, dat een vrij voldoend 
overzicht van de daar verzamelde schatten werd ver
kregen. Fene beschrijving daarvan te geven, ligt 
buiten het bestek van dit verslag. 

Zeer zeker is de welsprekende feestdronk, waarmede 
de heer Lely aan den maaltijd reeds den dank der 
leden aan de Commissie van organisatie had betuigd, 
eene in alle opzichten verdiende hulde geweest. 

T . 

UK UROOTE- OF ST.-MICHAKLSKERK TE Z W O L L E . 
De 1'rav. Oveiijseheke en Zwolscke Courant gaf dezer dagen eene 

uitvoerige beschrijving van bovengenoemde kerk. Na vermelding 
iu welken droevigeu toestand de kerk zieb vóór de restauratie 
bevond en uiteeugezet te hebben met welke moeilijkheden men 
te kampen had om de voor de herstelling noodige fondsen te vinden, 
wordt omtrent het gebouw het nuvolgeude medegedeeld: 

De kerk dagteekent uit de eerste jaren der 15e eeuw. Op den 
lOn Juli vau het jaar 1406 werd do eerste steen gelegd. 

Mille ipiutcr C sex auuis Julii ijuoquc douo 
Fit templi S wollis primum fundutio terris. 

Vermoedelijk is er een halve eeuw met den bouw gemoeid ge
weest. Een toren, nu verdwenen, verrees er naast, dauk zjj de 
goede zorgen dor stad. 

Die toren werd in 1548 door den bliksem getroffen. Hjj word 
weder opgetrokken en onderging in 1006 hetzelfde lot. Wederom 
werd de ruinp hersteld, maar iu 1669 werd het gebouw ten derde 
male geraakt. De stomp bleef toen nog staan, maar zjj stortto 
ineen iu 1682. Iu 1680 werd door de stud / 30,000 gcuegotieerd 
tot herstel der St.-Mickuülskerk en toreu van do ramp iu 1682, 
maar tot herbouw vau deu toren kwam het niet. Op de pluats 
waar hij stond werd een cousistoriekumer opgetrokken. (*) 

De kerk behoort tot de hallenkerken, een gewijzigde vorm der 
Gothische kerkeu. Terwjjl men in de Gotkischo baBiliek naast de 
hoofdbeuk de zijbeuken vindt, die het gewelf der hoofdbeuk 
schragen, verheden zich hier de beuken naast elkander tot op 
geljjke hoogte. Hier geen luchtbogen met vrjjstuuudc schraagpijlers, 
waardoor aan den Gothischeii dom, trots de zwaarte eu den om
vang, zulk eon licht en sierlijk voorkomen wordt gegeven. Zjj zyn 
overbodig. De buitenmuren, door heeren gesteund, dragen het 
gewelf, terwijl eeu twectul rijeu pilaren dienzoltden dienst ver
richten als midden-steunpunten. De breedo beuken, allen even 
hoog opgetrokken, geven aan bet inwendige der halieakerk een 
ruim, breed, grootseh voorkomeu. Deze kerken van eenvoudige 
constructie, werden — men zie Gugol's Guehudtnu tier Bowaf 
stijlen — voornamelijk aangetroffen in landstreken, waar, uit 
gebrek aan bergsteeu, de gebakken steen de eenige of wel do 
voornaamste bouwstof uitmankto. 

Bü do pilaren heeft men gebruik gemaakt van borg- eu buk-
stcon. Men heeft vermoedelijk eerst met rijker hund bergsteen 
gebruikt dan later, althans dc pilaren bjj het koor bleken, uu 
van de witsellaag outduan te ziju, voor een goed dool uit berg-
Bteon te bestaan. Maar bij de overigo vindt nteu op een basement 

(*) Men viudt over eeu eu «ader verschillende su/enderlieden iu 
Elberts „Wandelingen in eu ouj Zwolle" en natuurlijk iu Van liattum 
„Geschiedenissen der stad Zwolle." 

van bergsteen, om de andere, lagen berg- en baksteen, Hy do 
herstelling van het inwendige heeft men de bergsteen onbedekt 
gelaten én dc lagen buksteen bepleisterd. De kolonnetton, dio 
langs de pilaren omhoog stijgen tot aan de kapiteclen, zjjn geheel 
van bergsteen. Vnn het kapiteel af loopen de ribben lungs de 
gewelven samen. Een gedeelte der ribben en de sluitsteen waar 
zy' samenkomen zijn verguld, terwjjl in de aansluitende vakken 
sierlijk schilderwerk is aangebracht in den geest als bij het weg
nemen der witsellaag op de meeste plaatsen werd nangetrolfon. 
De muren van het gebouw zijn in lichte tint afgewerkt. 

De strenge, eenvoudige constructie van het gebouw biedt geen 
gelegenheid voor aiterlfken tooi. De muren rgzenforschomhoog, 
gesteund door stevige heeren met eenvoudige afdekking. Alleen 
by de traceeringen der ramen —langs de zijde der kerk vierledig 
eu bij hot koor meest drieledig — zijn schoone, afwisselende 
architectonische figuren aangebracht. De ruitjes zijn in lood gevat. 
Het plan om in eeu paar der ramen wapens in gekleurd glas aan 
tc brengen, het rijkswapen en het wapen der kerkelijke gemeente, 
is tot dusver niet verwezenlijkt. 

Op het prachtige snijwerk vau predikstoel, orgel, doop- en 
koorhek hebben wij herhaaldelijk gewezen. Nil een ca ander iu 
don oorspronkely'ken staat is hersteld, ontdaan van de verflagen 
die beletten dut de lijnen uitkwamen, nu de banken daarmede 
goeddeels in overeeustemining zijn gebracht, nu de koperen 
lichtkronen weder den middenbeuk sieren, is eeu geheel verkregen 
passend by don verheven indruk van het kerkgebouw. 

Als wjj ons wilden begeven iu eeu meer gedetailleerde be
schrijving van de kerk zelf iu verband met de historie zou OHB 
overzicht veel te uitvoerig worden. Slechts enkele opmerkingen 
(IUB. Wat den predikstoel betrelt moet worden vermeld dat men 
hier staat voor het werk van Adam Straes van Weilbarg in 
Nassau en dat deze stoel is vervaardigd van 1017 tot 1622. De 
datum Btaot op do trap. Het onderste stootbord is vlak, in dc 
tweode is gesneden het jnartul MDGXVII en vervolgens op ieder 
volgend M D C X Y l l l tot M D C X X l l , terwijl men op het bovonste 
of achtste looBt: so lit ich ha gew : zoo lang heb ik gewerkt. 
Dat de man bloot heeft gestaan aan aan- en opmerkingen is af 
te leiden uit een der rijmpjes op het werk: 

Alsoo kan ment niet maken 
Ouverstaut komt int perek, 
Mar verstaat kant wel smukeii 
Pryst ecu goct werek. 

Eu dat hot hier een Protestuutsch werk gold, ulykt wel uit 
eeu ander rijmpje: 

(iod almachtich heer behoort 
Alleen Hem de eer , 
Na B U I godlycke woort 
En geen Heylighen meer. 

Straes ontving voor zijn werk de somma van 1 2500 ongeveer, 
slochts het dubbele van hetgeen thuns de restauratie vuu den 
stoel kostte. Hij sterf bier-ter stede doodarm, en zijn weduwe 
moest door aalmoezen tegen den hongerdood worden beveiligd. 

liet oude orgel werd iu 1682 met den val van den toren inec-
-OBlcept. Hut nieuwe kwam van 1719 tot 1721 tor stand en het 
Ts in de eerste plaats te danken aan den burgemeester llernard 
Boete, die or t U,000 voor beschikbaar stelde. 

Het koorhek is van zeer ouden datum en draagt het jaartal 
1597. 't Bewijst dat ook in de eerste tijden der Hervorming prus 
«esteld word op het meer sierlijke in het kerkgebouw. 

Hier cn daar aan de zijde vuu het koor vindt men nog enkele 
overblyfsolen van muurschilderingen. Ze zijn by het verwijderen 
der witsellagen ontbloot en bewaard. Sommige gedeelten 
ecu der koppen op den pilaar bjj het koorhek 
drukking. . . 

Te-en den muur nabij het koor is oen steen geplaatst, dio 
vroeger als grafzerk hectt dienst gedaan en gelegen was voor 
de Meeusliedenbank. 't Is de steen die het grat dekte van den 
schilder Gerhard ter Borch, deu beroemden Overyseluur. Ily 
overleed tc Dovontor, maar ziju overschot werd op zyn verzoek 
iu 't familiegraf van de Ter Borchs begraven. ,gcrt ter borch 
staat met zeer eenvoudige letterB op den steen gebeiteld en 
daaronder is ter nadere aanwijzing en verduidelijking in dezelfde 
karakters gebeiteld: „Gerhard ter Borch." 't Hommer van den 
Bteen is 339. , , , . 

Daarboven is eeu rijk gebeeldhouwde steen geplaatst, die 
vroeger -rootendeels lichter de Latijnsche schoolbanken zat ver
scholen. ^Coruclys Jan Mee keren Anne Dumiijj 1584 21 tebru-
arv" staat er op, terwjjl er voorts een Hollaudsch en Latynsch 
irrafdichtje op voorkomt, beuevens de afbeelding vuu eoa krectt 
die den wereldbol (rijksappel) draagt. De bctcekents vuu een en 
under is niet bekend De lieer Eiber» vermoedt - zie „Wande
lingen" — dat het een zinspeling is op deu achteruitgang (kroot-
tengang) der K. K. kerk, die vier jaren vroeger door de Hervorming 
uit "dit gebouw werd verdrongen. 

Aan do andere zyde van de kerk is by het al bikken der muren 
nog eeu steen uau den dug gebracht, eeu grafsteen. Ontlorde 
zeer beschadigde voorstelling vuu bet kruis leest men: 

Anno. Domini. M.CCCC.XXV. 
jBse. die. Siincti. Sevcri. Episcopi. 
obiit. Lubbers. Wilhelm. 

Ornto. pro. ceo. 

zijn vol uit-

395 



O-
,1 tit ifl: 

In het jaar des Hoeren 1425, 
o|> den dag van den Heiligen 
SeveniH, Bisschop. 
stierf Willem Lubbers. 

lïidt voor hem. 

Wanneer wjj nu nog vormeiden. dat op de consistoriekamer 
een schilderstuk hangt vun H. ten Oever (1091) de toenmalige 
vijf predikanten voorstellende (in den jare 1883 door den heer 
W. A. Hopman voor een bedrag van f 594.20 verdoekt), meenen 
wij het belangrfikate, dat den toeschouwer in de kerk wacht, te 
hebben vermeld. De zuilengang by de trap onder het orgel is 
indrukwekkend. 

De strenge lijnen van den uiterlijken bouw der kerk worden 
aangenaam afgewisseld door liet ryk geornamenteerde voorportaal 
— de hoofdingang der kerk — en door de beide gebouwtjes, die 
zich daarnaast, rechts en linke, verheffen. 

Het voorportaal is uit een later tijdperk dun de kerk zelf, 't 
geen ten overvloede duidelijk bleek bij de herstelling. Men heeft 
nl. in den kerkmuur achter het portaal onder de kalklaag nog 
den vorm aangetroffen van liet raam dat er vroeger was geplaatst. 
Dc herstelling heeft trouwens zelf herhaaldelijk gegevens verstrekt 
voor het werk. Zoo zijn b.v. bij de deuren de kraagsteenen weder 
voor den dag gekomen. Ze waren eenvoudig in boogvorm be
pleisterd. 

liet voorportaal is uiteen iets later tijdperk, liet (iothische, 
dan de kerk. De spitsboog heeft gedeeltelijk plaats gemaakt voor 
den rondboog; de zuivere lynen der ornamentiek, altijd streng 
aan het hoofdmotief gehouden, naderen hot grillige, liet meer 
sierlijke van den style flamboyant vun een later tijdperk. Zoowel 
het raamkozijn als bet groote deurkozijn dragen daarvan de 
kenmerken. Op de lijst eu langs de boeken zijn sierlijke pinakels 
aangebracht met rijke afsluitingen gedekt. Ook hier gat het werk 
zelf inlichting nopens den vroegeren toestand 

De geheele onderbouw van het portaal is vun Bentheimer steen 
opgetrokken. De stijlen van het kozijn en de ornamentiek der 
bogen ziju mede van deze steen. Ten decle is dit bij de herstelling 
vernieuwd, ten deele is gebruik gemaakt van het bestaande. Ook 
de consoles en pinakels zijn van genoemde steensoort. In het 
bovenste deel brengt onze roode baksteen een aardige afwisseling, 
terwijl liet geheel bekroond wordt door een lijst en balustrade 
van Bentheimer steen. Op de spits staat het beeld van St. Michael 
— den Schutspatroon der kerk — den draak doorstekende. De 
meer zware vorm van de spits past bij den stcvigen onderbouw. 
Groote eikenhouten deuren, mede in dien stijl gehouden, sluiten 
zich i,poed aan bij 't geheel. Keu deur die naar het oude torentje 
voerde naast het portasl is daarvoor als model genomen. 

liet artikel geeft voorts eene beschrijving van de gebouwen 
ter weerszijden van het portaal en besluit dan als volgt: 

Ken merkwaardig bouwstuk uit vroeger eeuwen is voor verder 
verval bewaard en weder geworden tot een sieraad voor onze 
stad. Wij meenen hier recht tc doen ervaren aan wie dit toe
komt door. vóór alles, den naam te noemen van Jhr. .Mr Victor 
de Stuers. Wij hebben hem reeds genoemd in verband met het 
(V/»-nrtikel dat den stoot heeft gegeven aan een hetere kunst
richting ten onzent, maar wij meenen dien naam hier nogmaals 
te moeten plaatsen waar wij melding maken van dc voltooiing1 

van een werk, dat onder den indruk van die betere richting is 
aangevangen, voortgezet en ten einde gebracht. De namen van 
Dr. 1'. J . If. Cuypers en van den heer Hezenmans, den archi
tect van de Kathedraal van St. Jan te 's-Ilertogenboscht onder 
wier onmiddellijk toezicht de plannen werden ontworpen en 
voltooid, zijn reeds vanzelf aan 't werk verbonden, terwijl die 
van den heer I1'. C. Koch alhier, onder wiens leiding alles werd 
verricht en die jaren lang, dag aan dag, er zijn goede zorgen 
aan wijdde, er eveneens aan verknocht blijft. Ken opmerking 
mag hier nog worden bijgevoegd. Gedurende al de jaren dat 
men met den arbeid doende was, een arbeid vun zeer moei
lijken en gevaarlijken aard, is voor zoover wij weten niet één 
enkel ongeval van de werklieden te vermelden geweest. Naast 
den bekwamen mai; hier ook de zorgvuldige bouwmeester en zijn 
onderhebbend. mede met het toezicht belast personeel worden 
geroemd, in de eerste plaats de heer Volkers, de aannemer van 
't werk gedurende de vier laatste jaren en de vervaardiger der 
nieuwe bsnken in het ruim. 

Kn waar wij vermeldden tot welke offers de leden der gemeente 
zich bereid toonden, daar dient voorzeker mede hulde gebracht 
te worden in de eerste plaats aan het college van kerkvoogden 
dat zich zooveel moeite, tijd en opofferingen getroostte om de 
zaak tot een goed einde te brengen, en voorts aan het college 
van notabelen, dat op zoo onbekrompen wijze de vereisebte gelden 
voteerde en kerkvoogden tot het volbrengen van het groote werk 
in staat stelde. 

Overigens weten wjj allen dat, wanneer het een belangrijke 
zaak geldt, die over vele jaren loopt, in den regel slechts een 
enkele speciaal daarvoor opkomt. Én daarom meenen wy dit 
artikel te moeten besluiten met den naam van hem die van den 
aanvang af de ziel van het werk is geweest, die gedurende tal 
van jaren, trots tegenspoed, verminderde belangstelling of ongun
stige toestanden, rustig voorwaarts is gegaan naar het doel dat 

hjj zich had gesteld, die zelf vol vertrouwen op don goeden uitslag 
van het schoono werk anderen door zjjn ijver en toewijding heeft 
weten te bezielen, — den naam van den president-kerkvoogd, Mr. 
W. F. E. baron van Aerssen. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Woensdag 9 September werd de 1039ste vergadering gehouden. 
Met een hartelijk inleidend woord van den voorzitter werd het 

winterseizoen ingegaan en, nadat de notulen gelezen en goed 
bevonden waren, werden de nieuw toegetreden aspirantledon geïn
stalleerd. 

Hierna kwam nan de orde do behandeling van het verslag, 
door den heer C W. Nijlioff uitgebracht als afgevaardigde van 
het Genootschap in de commissie van de -Maatschappij van .Nijver
heid, waarin voorgesteld werd een subsidie te verleenen voor een 
practise!) werk voor timmerlieden, uit te «even door de My. v. 
Nijverheid Na een vrjj lang debat, waaraan door de heeren 
Leliman, De Bazel sn den voorzitter werd deelgenomen, werd 
besloten een subsidie te verleenen van f75. 

Alvorens de verkiezing vau een bestuurslid (vacature Paul .T. 
de Jonghl aan de orde to stollen, las de voorzitter eon schrijven, 
waarin ook de heer A. H. Zinsmeister wegens drukke werkzaam
heden voor zjjn functie als 2de secretaris bedankt, zoodat twee 
nieuwe bestuursleden moeten gekozen worden. 

De voorzitter wees erop dat voor de vacature ZiiiHineister pas 
op een volgende vergadering kan gestemd worden; hij meent dit 
nu te moeten mededeelen, daar thans slechts een nieuw bestuurslid 
gekozen moet worden. De function van leu en 2en socr. worden 
in 't bestuur geregeld uls in de vacature Zinsmeister voorzien is. 

Met 14 en tevens algemeene stemmen werd gekozen de heer 
J. G. van Gendt AKzn., die niet ter vergadering aanwezig was. 
Vervolgens circuleerden eenige plaatwerken en ten slotte werd 
door den lieer Leliman een opwekkend woord gesproken tot alle 
leden en speciaal tot de jongeren, om, door het vertuien vau 
belangrijke mededeel ingen uit buitenlandsche tijdschriften, een 
meer algemeen en belangrijk kirakter aan het Gonootsehaps-
orgaan te verleeneu. 

Na dankzegging aan den heer Leliman voor zijno vriendelijke 
woorden werd 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 . 
's G H A V K S H . K J I : . De Vereeniging „Arti et Industriao'' alhier, zal 

van Woensdag l(ï September al' tot en met Woensdag 30 .Sep
tember a. s. eene tentoonstelling geven in de lokalen van den 
„Haagschon Kunstkring'' van schetsen eu teekeningen van den 
architect Dr. F. J . H Cuypers, te Amsterdam. 

Op deze tentoonstelling*zullen behalve verschillende ontwerpen 
op kerkelijk gebied, ook schetsen en teekeningen aanwezig zjjn, 
die gediend hebben voor den bouw en de decoratie van het Rijks
museum, het Centraalstation tc Amsterdam en vele andere bouw
werken. 

Voor een ieder die ook slechts eenigszins belangstelt in de 
ontwikkeling der kunsten in Nederland, belooft deze expositie 
veel, niet alleen wat betreft de waardo der ontwerpen, maar ook 
ten opzichte van de trapsgewijze ontwikkeling der kunst op het 
gebied van bouw- en beeldhouwkunst en kunstnijverheid. 

De dagen zijn niet vergeten dat met zekere terughouding over 
de kunstrichting van Dr. Cuypers gesproken werd. De tentoon
stelling zal alle vakbeoefenaars leeren, welko arbeid er noodig is 
geweest voor dien pionnier op kunstgebied, om de richting zijner 
overtuiging te doen veld winnen; hoeveel moeite, vlijt en groot 
arbeidsvermogen door hem is ontwikkeld om het toen nog braak 
liggende veld der kunst in cultuur te brengen, en dit te meer, 
daar hïj aan alle zjjden te strijden had met onbekendheid, gebrek 
aan belangstelling en onwil van vakgenooton. 

Die tentoonstelling is een levensgeschiedenis, en hoe men nu 
moge denken over de richting door Dr. Cuypers voorgestaan , ieder 
onbevooroordeeld bezoeker, slechts ©enigszins bekend met de 
kunst van voorheen en thans, zal een warm woord van hulde 
niet kunnen onthouden aan den man die zijn leven ten beste gaf 
aan de kunst die hem lief was. 

Daarom ook kunnen wij èn vakmannen èn leekeu niet genoeg 
aanbevelen aan deze expositie een bezoek te brengen. De Ver
eeniging „Arti et Industrïae*', strïjdondo voordo ontwikkeling 
der kunsten eu de nijverheid, greep deze gedegenheid aan om dit 
werk te brengen onder de oogon van het publiek Wij hopen 
hartelijk dat zjj voor deze poging door een overtalrijk bezoek zal 
beloond worden. 

L I : I ; I W A R I ) ] : N . Het voorstel van II. en W. om de jaarwedde van don 
directeur der gemeentewerken, thuns bedragende f 2400,op grond 
van zjjn byzonderen ijver en van de nauwgezetheid, waarmede 
hij zijne betrokking waarneemt, mot ingang van 1 Januari 1897, 
te bepalen op het maximum van f2800, werd door don Ge
meenteraad met op één na ulgemeene stemmen aangenomen. 

HAARLEM, Zondag 13 Sept. zal in het Museum van Kunstnjjverheid 
de tentoonstelling van schoeisel uit verschillende landen eu tyd-
perken geopeud wordon. De voornaamste bijdrage tot deze ten
toonstelling werd geleverd door den heer Ph. ZÜckcn, kunst
schilder tc 's-Graveuhage. 

DORDRECHT. Een voorstel van het Hoofdbestuur der tentoon
stelling om den aanvankeljjk aangenomen naam „Tentoonstelling van 

Oude en Nieuwe Kunstnijverheid'* te veranderen in „Tentoonstel
ling voor Nijverheid en Kunst1' werd na uitvoerige discussie aan
genomen. 

DEVENTER. De leden der Bouwkundige Vereeniging zullen Zatcr-
da<- ' 12 dezer, een feestvergadering houden ter eere van den 
heer1 H. EL Beltman, die alsdan zijn 25-jarig jubile als voorzitter 
dier vereeniging zal vieren. 

P K R S O N A L I A . 

— Bjj don Waterstaat in Ned.-Indië is: 
v e r l o e n d een tweejarig verlof wegens ziekte, aan den 

ingenieur 2e kl. J . Th. P. J . Straatman en den opzichter le 
kl . J . J Sterkon burg; 

b e n o e m d tot opzichter Ic kl. de waarn. opz. 2e kl. P. van 
der Bijl: tot opz. 2e kl. en geplaatst in de ros. Japara, de ambt. 
op wachtgeld W. L. Mulder. 

— Bjj den aanleg van Staatsspoorwegen in Ned.-Indië is: 
e e r v o l o n t h e v e n van de leiding van den aanleg der 

lijnen Malang—Blitar eu Tarik — Soerabaja, de hoofdingenieur Th. 
F. A Del prat; 

op g e d r a g e n de leiding van den aanleg van de lijnen 
Malang -Blitar en Tarik - Soerabaja aan den ingenieur le kl . 
W. de Jongh Dzn., met Soerabaja als standplaats; van de lijn 
Batavia—Tanireramr-Bantnm, aan den hoofdiugenieur Th. F. A . 
Delprat met Batavia als standplaats; 

benoemd tot bouwkundig ambtenaar Ie kl . de bouwkundige 
ambtenaar 2c kl H. A Koopmans; tot bouwkundig umbtenaar 
2e kl de opzichters Ie kl . A . Ghysels Mzn , J . P. van Stenis, E. 
O. Wijers en L K. Lindhout; tot tjjdelijk opzichter le kl. dc tjjde-
ljjke opzichter 2e kl. A . Martherus; tot tijdeljjk opzichter 2e kl. 
A. W. Kvkelcnhoom, vroeger die betrekking bekleed hebbende, 
en de tijdelijke opzichters 3e kl . E. K. Soné en C. D. Ksche, met 
bepaling dat de ambtenaar L . K. Lindhout tijdelijk hljjft ad junct-
chef der 2e nid. bjj do exploitatio van den Staatsspoorweg ter 
Sumatra's Westkust; tot tijdelijk teekenaar le k l . J . reher; 

g e p l a a t s t bij de lijn Batavia— Tangerang- Bantam: de 
bouwkundige ambtenaren le kl J . P. J . H . Alsdorfl' on H . 
Hossolink: de tjjd. opzichter 2e kl . A. Martherus; de tydeljjke 
opzichter 3e kl. A. M. Beek; de tjjd. onderopz. le k l . V. E. de 
Roo, R. W. Burgemeostre en H, C. F. Kraovhoven; de tjfd. onder-
opzichters 2e kl. J . J . G . Laurens, W. L. N. Radius, D. J . van 
Noordt en L. M. Haaksma; do tijd. ondoropzichters 3e kl . D. van 
Kuilenburg en J . C. D. Baumgurtcn. 

— Op verzoek is eervol uit 's lands dienst ontslagen de hoofd
inspecteur der spoorwegdiensten en vun het stoomwezen, tevens 
chef der afdeeling spoor- en tramweeen en stoomwezen van het 
Departement der B. O. W„ J . W. Th. van Schaik. 

— Bij de exploitatie der Staatsspoorwegen op .lava is benoemd 
tot onderopziehter le kl. en geplaatst bjj de Wcsterljjncn de 
ambtenaar op wachtgeld P. J . Birsak. 

— Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 October, benoemd 
tot ingenieur 2e kl. voor het stoomwezen, de adspiraut-ingeuieur 
D. Okhuizen. 

— Door den Min. van Kol. is de heer J . W. de Kruyn Kops 
gesteld ter beschikking van den Gouv.-<icn. van Ned.-Indië. om 
te worden benoemd tot adspirant-ingenienr bij don waterstaat en 
's lands burgerljjke openbare werken daar te lande. 

— Tot opzichter 3e klasse, belast met het onderzoek dor 
groote spoorwegbruggen, is bjj de Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen benoemd, mot ingang van 15 Sept., de 
hoer J , C. Henning to Eindhoven. 

— De heer R. van Wjjck te Beteren, een bekend industrieel 
op het gebied der Bteenfabrikage , is in den ouderdom van 77 
jaren overleden, 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— H o o f d i n g e n i e u r v a n den p r o v . w a t e r s t a a t in 

Groningen. Jaarwedde f4000. Adres vóór 1 Oct. aan het Collego 
van Gedeputeerde staten. [Zie adv* in dit no.) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r , in staat zelfstandig te werken. 
Adres, met omschrijving van doorloopen studiën en werkkring, 
aan do Haarlomsche Machinefabriek, voorh. Gebr. Figee, Haarlem. 

— Ter beschikking van den Gouverneur-*iencraal van Neder-
Iandsch-Indië kunnen worden gcBtold om te worden benoemd tot 
opzichter der So klasse hij don waterstaat eu 's lands burgerlijko 
openbare werken in Nederlandsch-Indië drie personen, die met 
voldoenden uitslag hebben afgelegd het examen voor opzichter 
hij den Rijkswaterataat in Nederland. 

Aanmelding vóór IB October bjj gezegeld adres aan het Departe
ment van Koloniën. (Zie verder Staatscourant Xo. 2 0 4 ) . 

— Gemeen tearehitect van Lee u warde r a deel. Jaar
wedde f 1000, met uitzicht op 3 tweejaarlyksche verhoogingen ad 
f 100. Adres vóór 16 Sept. aan B. eu W. 

— G e m e e n t e o p z i c h t e r van Voorst. Jaarwedde /" (J00. 
Vereischten: kennis vun aanleg en onderhoud van wegen eu 
volledige kennis van het bouwvak. Adres vóór 20 Sept. aan B. eu W . 

— D i r e c t e u r der gemeentelijke g a s f a b r i e k 011 water
l e i d i n g te Zutfcn. Jaarwedde f2450. liet diploma van techno
loog strekt tot aanbeveling. Adres vóór 20 Sept. aau den Burge
meester. 

— G e m e e n t e - b o u w 111 e e s t e r te Vlissingen. Jaarwedde 
f1400 en vrjjo woning. Adres op zegel, met opgaaf van leeftijd, 
werkkring enz. vóór 24 Sept., aan don Burgemeester. 

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

{Dienstaanbiedingen worden ten teetieve van heeren gcabonneerden 
tweemaal J>er jaar twee aentereenvolgende malen kosteloos (•/genomen. 
De administratie beiast zie/t met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

- B e k w a a m bouwk. o p z i c h t e r en u i t v o e r d e r , die 
zelfstandig kan werken en ^oed dotailleeren, biedt zich door 
beëindiging van den verbouw der kantoren vau do firma W. A. 
Scholten te Groningen aan. De beste getuigen staan ten dienste. 
Adres onder n u. 13 bureau dezes. l2) 

— E e n b o u w k . o p z i c h t e r , praetiseh en theoretisch ont
wikkeld, bekend met de uitvoering van werken, biedt zich aan 
als opzichter, uitvoerder of onderbaas. Adres onder no. 14 
bureau dezes. tl) 

— B o u w k u n d i g t o e k e n a a r , gewoon zelfstandig te 
werken, voor de avonduren. Adres no. 122, boekh. Joh. G. 
Stemler Cz., Amsterdam. (Zie at: in dit no) [\) 

HOOFDINGENIEUR 
van den PROVINCIALEN WATER

STAAT in Groningen. 
De COMMISSARIS DER KONIN

G I N in He Provincie Groningen maakt 
bekend, <lat in deze Provincie is open
gevallen de betrekking van H O O F D -
I N G E N I E U R v a n i len P r o v i n 
c i a l e n W a t e r s t a a t . aan welke 
betrekking eene J A A R W E D D E ver
bonden is van ƒ 4 0 0 0 . 

Zij , die voor deze betrekking in 
aanmerking wenschen te kutnen, zullen 
zich spoedig, tiittrtijli vóór # 
Octitber « . * . , bij gezegeld adres 
hebben Ie wenden tot het College van 
Gedeputeerde Staten, op voordracht 
van welk College de benoeming door 
de Staten geschiedt. 

GRONINGEN, 5 September 1896. 
De Commissaris der Koningin 

voornoemd : 
GEERTSEMA. 

Een Bouwkundig Teekenaar, 
gewoon zelfstandig te werken, wenscht 
z i c h belast met w e r k z a a m h e d e n 
voor de a v o n d u r e n . Uitstekende 
referentiën. Brieven onder No. 122 a/d. 
Boekh. JOH. G. S T E M L E R C Z N , 
Amsterdam. 

W A T E R ? Artesische en Nottonpntten. 
Bovenstaande putten worden geleverd in 

verschillende afmetingen, voor elke hooveel-
hcid wordt gegarandeerd. 

UVMR. R O S Z M A R K . 
Machinefabriek en specialiteiten in Grond

boringen. 
A 1/ SI K I. O . 

D. J . B R E E D V E L D , 
Steenhouwer. D O R D R E C H T . 

Hardsteen-,Marmer- en Zandsteenwerken 
MIKMMtVII I V U A M I I X 

Draaierij van Morley, S a v o n i è r e en St. Joire. 

Corns. GIPS Cornszoon, Dordrecht. 
C R E O S O T E E R E N I 
R U R N E T T E E R E N \ op atrengato keur . 
K Y A K I S E E R E N \ 
G E D E E L T E L I J K E C R E O S O T E E R I N G . 

DWARSLIGGERS. 
HOUTHANDEL 



o-
Assurantie Maatschappij 

Braod schade t e g e n 

De van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

.. p . n c i i o t k l u ™ ! 
D O R R R E C H T . 

| Stoommarmerxagerij Steenhouwerij. 
Wteen- on Mnrmerhnnri'el. 

KON. NED. GROFSMEDERIJ, 
LEIDEN, 

«E» c " Constractiefabriek. Scheepsbouwwerf met Dwanhellmr. lang 50M "35*Tf22"̂ 5!̂  °" 8poorwc..-„,ntcrian|. Uzer- on Kopergietcrij. Zware CM. Lichte Sn.ee-
«erken. Ankers, IJzeren en Stalen Kettingen met certificaat van Lloyd's cn Bureau Veritas 

Nnamlooze Vennootschap 

STEENHOUWERIJEN EN 
MARMERZAGERIJEN, 

voorh. onder de Firma A. SINOKLS Az 
D O R D R E C H T . 

Groothandel in Hnrilnteen. narmrra. 
Duitsche en Kngelsche Kaml>tteenpn, 
Fransche Kalkat, >n, Molen- en HIUii-
Htei l i , Noorsch en Zweedsch Graniet , 

Eigen gezaagd Italiaansch Marmer, in 
verschillende afmetingen. 

V» ir marmeren, Xanieimehe eu Bre
mer Tejrt'l». 

.Mngazijn van Marnieren Sekae rateea-
manielM. geheel nieuw ingericht volgens 
de eischen des tijds. 

('iinciirreerenile prijzen. 

BECKER & BUD0IN6H. 
-A.nilioni. 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - H O K K M E E T -
K N A N I 1 K I . K 

I X S T R I T H E N T E l f , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAABS, enx. 

(.eciiiailleerde 
Pei l schalen . 

W E E G W E R K T U I G E N 
De aandacht van Il.H. ARCHITECTEN wordt g e v e N t i g d op de rij/te 

tnonatercnlleetie van H A K K - en S M I T W U K K voor 11EEBEN-
HUIZEN, V I L L A ' s , H O T E L S , SOCIËTEITEN, CAKK's enz. Alles in stijl, 
naar p r a c h t i g ? d c « » i n » u i tgevoerd in c u i v r e p o l i en in alle 
/deuren van BBONS. 

A. S. KEU, Wijnstraat, Rotterdam. 

M A N D R I E S E N , 
Kunstsmid, ROTTERDAM 
Maakt op aanvrage ontwerpen van allo 
soorten Kiiii*tMinee<lwi'rken. als Hek
werken. Hiei-anker*. Iteurpnneelen, 
HalK.n, hel, ken, Iteeliiinrlturilen enz. 

F R A N S O O M E N 
O O S T E R H O U T 

GoBn H I J W I H L I z o o gooa 
O-eezx RXiTX7Sri B O X J z o o goedUoop 

als de B U F F A L O C Y C L I C 
v a n de B U F F A L O C Y C L E C o . , B U F F A L O . — Vraag Prospectus. 

H O O M I - A g e n t e n : W I L L E » R E M M E R * A C o . , 
JjeitenarachI 2tn. AtttBteritnen. 

STOOMPOTTENBAKKERIJ 

COLUMBIA's CARBOLINEUM. 
nmir verbeterde rere|iten, o v e r t r e f t 
andere noorton door zijne schoone bruine 
kleur. Verkrijgbaar hij (i. J . P. V A N 
S'i'KA A TEX. tlouthaiulehuit, A in -1 •• nlam. 

G R A N I E T . 
J. H. P. JANSE, 

>Xnr-iiitrant :JCJ4. 
A M 8 T E R D A M , 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
« E R R . T A N M A L S E X , 

« t t o u n i t i n i n i c r f M j r l e k . — D E M H A A S . 

Brunswijk Hanoversche Cementwaren Fabrieken. 
SPECIALE VERVAARDIGING van b r a n d v r i j e C E M E K T U E E L E M 

en A V A M > r . \ voor v loeren , gewelven , tnaachenmnren enz. enz. 
Over 150.000 M 8 . alleen in Dussehlorf geleverd. Prospectus en inlichtingen 

te verkrijgen bij den A g e n t voor N e d e r l a n d 

D. WILLEMS Jr.. Amsterdam, Damrak 82. 
S T A L E N B A L K E N J Z E R C O N S T R U G T I E 
DRAAGBAAR SPOOR 70 c M 

te Koop en te Huur. 
II. E . OVING Jr.. 

Kantoor: Plan C, 
Geldciscliekade 31, 
Stapelplaatsen : 
Biiiiienhaven 0.Z 

FBUENOOBD. ROTTERDAM 

HOOCERWERFF & C° 
KinoerrJijk en Vlaardingen. 

BULLI VANT'8 BUIGZAAM STAALDRA A D T 0 U W 
v o o r v e r s c h i l l e n d e doe le inden . 

Afstands. en Feil lijnen met Haspels. 
Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 

KïDACrEUR: F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie : Bureau van De Opmerker, Van-Bylandtstraat 116, 's- Gravenhage. 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland . . . . / 5.— ADVERTENTON per regel f 0.20, en f 0 . 1 0 voor het bewijsnommer 
voor België, bij vooruitbetaling . . . 6 . 5 0 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indii! en Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling , 1 0 . — 

Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 

AKZONDERMJKE NOMMERS met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat / 0.15 

D E L A A T S T E W A N D S C H I L D E R I N G V A N 
A . J. D E R K I N D E R E N 

V O O R HP:T B O S S C H E R A A D H U I S , 
IN V E R B A N D M E T D E K U N S T V A N B O U W E N , 

Onder b o u w e n verstaan we het logisch ontwik
kelen van een vooraf beraamd plan, berustend op 
rekenkundige of meetkundige gegevens. 

Sedert eeuwen bouwen we voort op antieke over
leveringen. De Renaissance begon met het letterlijk 
opvolgen der voorschriften van Vitruvius, welke men 
naar hunne stoffelijke beteekenis opvatte om ze daarna 
toe te passen met het domme begrip van iemand, 
die een organisme zou willen samenstellen door het 
naboetseeren van den uitwendigen vorm. 

Onze hedendaagsche architectuur danken we aan 
deze grove misvatting, welke een uitvloeisel was van 
bekrompen inzicht. 

Misschien is het natuurlijk om bij het zoeken naar 
verbetering de geschiedenis te raadplegen, en van die 
volken of die tijdperken de beginselen of derzelver 
toepassing over te nemen, waarvan men denkt, dat 
ze het beste voldoen aan de gestelde eischen of het 
meest strooken met de denkbeelden, die men tracht 
te verwezenlijken. 

De Christelijke kunst, niet gegroeid uit die der 
Grieken en Romeinen, doch veeleer gesticht op de 
puinhoopen hunner monumenten, waardoor bewezen 
wordt dat ze een eigen leven in zich omdraagt, sterk 
genoeg om den invloed der antieken te vernietigen, 
is wederom gebleken de beste dam te zijn tegen den 
stroom der antieke navolging, door de Renaissance 
over het Westen gevoerd. 

Indien we voor de herleving der Christelijke kunst 
gedurende de laatste helft dezer eeuw een algemeenen 
naam willen noemen, is die van V i o l l e t - l e - D u c 
de meest bekende en om zijn uiterlijk vertoon ook 
de meest gehuldigde. 

In het begin was het werk van Viollet-le-Duc zuiver 

negatief en eerst later heeft zich daaruit, bij anderen, 
eene positieve kracht ontwikkeld. Wij kunnen van 
hem niet verlangen, dat hij de grondbeginselen der 
Christelijke kunst in hunnen gehcelen omvang kende 
of begreep, daarom moeten we hem ons voorstellen 
als iemand, die van een boom den bladerdos en de 
vrucht beschouwt, welke hij bewondert en ontleedt, 
doch wien de schoonheid hunner uiterlijke verschijning 
zóó machtig was, dat hij den stam en den wortel 
vergat. Het is hem ontgaan dat aan den boom der 
Christelijke kunst de dertiende-eeuwsche eene overrijpe 
vrucht is. Hem is de schoonheid liever dan de kracht, 
het sterke steunsel, dat haar deed geboren worden. 

De hervorming in de bouwkunst, het sterkst, doch 
niet het meest geestelijk uitgesproken door Viollet-le-Duc 
in Frankrijk, het land der middeueeuwsche kunst bij 
uitnemendheid, is ook in ons land doorgedrongen en 
door C u y p e r s inniger ontleed en meer naar de 
steunende beginselen uitgevoerd. Tot op heden is hij 
hierin door niemand overtroffen. 

De waardeering en studie der nieuwe middeneeuw-
sche bouwkunst moest wel bewondering kweeken voor 
de Christelijke kunst in het algemeen en voor de 
Romaansche in het bijzonder. Zoo bewijst dan ook de 
gedachtenrichting der laatste architectuur-producten, dat 
na de herleving der 13e en I4e-eeuwsche periode, 
de Romaansche overleveringen zullen worden opgedolven 
om door die der vroeg-C kristel ij ke kunst te worden 
opgevolgd; waarna men, hetzij door het verwerven 
der kennis van de grondbeginselen, hetzij door op 
gezond verstand steunende overtuiging tot de slotsom 
zal komen, dat vormendienst, hoezeer ook ontspruitend 
uit den geestelijken grondslag, op zich zeiven aan het 
innerlijk bewegen vreemd blijft en men zich dus 
uitsluitend heeft bezig te houden met de studie der 
rekenkundige of meetkundige beginselen die de ver
schillende vormuitingen doen ontstaan. 

Nemen wij nu den toevalligen uiterlijken vorm en 
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niet het innerlijk begrip tot richtsnoer, dan zouden 
wc Berlage een opvolger van Cuypers kunnen noemen, 
indien zijne handen niet te onmachtig gebleken waren 
om de krachtige beginselen der middeneeuwers tot 
een eigen bouwkunst om te scheppen en zijn gezichts
vermogen niet te beperkt was om den wijd zich uit-
welvenden horizon te zien, waarop alleen die be
voorrechten uitzicht hebben, wier bevatting omvang
rijk genoeg is, om den geestelijken grondslag der 
Christelijke kunst zoo niet te begrijpen, dan toch de 
grootheid ervan levend in zich te voelen. 

Is nu bouwen, als begrip, het innerlijke wezen, 
waaromheen de latere vorm-omkleeding zich zal kris-
talliseeren, dan zeggen wc niet tc veel, als we be
weren dat Kerlage daarvan niets of zeer weinig begrijpt; 
in dien zin, is hij dan van Cuypers niet de opvolger. 
Voor hen, die hiervoor naar bewijzen vragen, kunnen 
we, voor zoover zij bevoegdheid tot oordcelen hebben, 
voorloopig verwijzen naar het werk van Berlage en 
naar alles, wat hij tot nu toe over architectuur schreef, 
voornamelijk zijne laatste stukken in het Tweemaan-
dclijksch tijdschrift, totdat eens helder zal gezegd 
worden, hoe dc toestand der bouwkunst ten onzent 
op dit oogeublik is en welke de onomstootclijke be
ginselen zijn, waarop met zekerheid kan worden 
gebouwd. 

Wat C u y p e r s is voor de architecten is D e r k i n -
k e r e n voor de schilders, en hoewel zijne meer op 
intuitie vertrouwende vaardigheid ondergeschikt is aan 
het bewuste grondige weten van Cuypers en zij zich 
onderling ongeveer verhouden als C = w i j s h e i d tot 
D = g e v o e 1, is met betrekking tot hunne vakgenooten 
beider plaats de eerste cn het is niet onwaarschijnlijk 
dat bij eene latere rangschikking van personen in tijd
perken zij deze plaats zullen blijven b e h o u d e n . 

In de laatste wandschildering van Derkinderen zijn 
twee elementen te onderscheiden , en wel: de geeste
lijke onderbouw (opgetrokken uit ritueele gegevens) 
en de daarop geborduurde stoffelijke uitvoering. Heiden 
hebben cle s c h o o n h e i d gemeen, de g r o o t h e i d 
is slechts zwak doorgedrongen in het begrip van den 
schilder en dus grootendeels in de ritueele gegevens 
g e b l e v e n . 

De gedachtengang die in de middeneeuwen den 
kerkbouw als stoffelijke vertolker gebruikte, is van 
eene geheel andere strekking dan die, welke in de 
16 of 17e eeuw een Stadhuis deed bouwen, dus is 
het Ilossche Stadhuis geen geschikte overhuiving voor 
deze schilderij. We kunnen ons voorstellen, dat van 
de schilderij voldoende wijding zal uitgaan om den 
knutseligen bouw der Ilalle te overweldigen, maar 
eveneens kon men zich de 1 lalle denken, als profa-
neerende het schilderwerk. In beide gevallen zullen 
krachten in werking treden, die elkander onmogelijk 
kunnen aanvullen, daaruit ontstaat dus gebrek aan 
harmonie tusschen gebouw en versiering. 

Deze fout in beginsel wordt bijna onverklaarbaar, 
als we Derkinderen in zijne toelichting (bladz. 3) het 
volgende zien neerschrijven: . .Het h i s t o r i s c h ka
r a k t e r der s c h i l d e r i j e e n m a a l b e p a a l d 
„ z i j n d e , i m p o n e e r d e dc a r c h i t e c t o n i s c h e 
„ g e s t e l d h e i d der te v e r s i e r e n H a l l e v e r d e r 
„ e e n e r a n g s c h i k k i n g der s to f f e" 

Moest niet de „ a r c h i t e c t o n i s c h e g e s t e l d 
h e i d " in de eerste plaats den gedachtengang en de 
wijze van uitdrukken bepaald hebben? 

Bcstudeercn we den geestelijken bouw eenigszins 
nader, dan zouden we een paar vragen willen stellen, 
waarop we gaarne een voldoend antwoord ontvingen. 

1. Toel. bladz. 10. „ T e r r e c h t e r z i j d e is de 

„ H . M a a g d , n a a r o u d e n en d i e p z i n n i g e n 
„ v o r m v a n v e r e e r i n g C h r i s t u s d r a g e n d e 
„ e n v e r h e e r l i j k e n d e tege l i jk ." 

De H . Maagd met het Christuskind is ongetwijfeld 
het schoonste gedeelte der compositie in monumen
taliteit wedijverend met de beste werken der 12e 
eeuw, doch dit v e r k l a a r t nog niet, waarom een 
H . Maagd, die het Christuskind met beide handen 
recht voor zich draagt, diepzinniger symbool is dan 
de meer huishoudelijke voorstelling van de H . Maagd 
met het kind op den arm. 

3. Toel. bladz. 17. In het m i d d e n z i t de over-
„w eg ing , d e n k e n d e o v e r de v e r h o u d i n g tus
s c h e n het o n e i n d i g e en a l o m v a t t e n d e in 
„ d e r n a t u u r v e r s c h i j n i n g : de b l a u w e b o l 
„ e n het t e e r e k l e i n e o m s l o t e n e , de b l o e m . " 

Deze beschrijving past op de middelste figuur van 
„het tafereel van dc harmonie des arbeids" en op 
het symbool (fig. 1) dat zij draagt. 

® Nemen wij nu aan, dat dit symbool 
en de daarop slaande tekst niet intuitief 
zijn ontstaan noch overgenomen, dus 
de uitdrukking zijn van bewust weten, 
dan is hiermee waarschijnlijk bedoeld: 
het heelal, macrocosmos, het omvat

tende; cn de mensch, microcosmos, het omvat wordende. 
Eene gelijke gedachtenrichting deed de mensch ook 
benoemen als q u i n t e s s e n c e en het woord penta 

g r a m (fig. 2) duidt op een gelijkna
mig begrip, want q u i n t e s s e n c e is 
v ij f v o u d i g e essence en het p e n-
t a gr a m of de vijfpuntige ster schijnt 
eene grafische voorstelling dier essence 
te zijn. Steeds heet het pentagram het 

en m a c h t i g s t e a l l e r t e e k e n e n , " 
van Christus en van den mensch. 
17. Toel. noemt Derkinderen het pen

tagram „het teeken der w e t t e l i j k h e i d . " 
Wat is wettelijkheid? 
Toel. bladz. 17 lezen wij verder: „. . ., d ie ver

wi jzende is naar het m y s t i s c h e f i g u u r d a t 
in zijn e v e n m a a t de v e e l h e i d v a n o n z e cij-
f e r t e e k e n s v e r b e r g t , " (tïg. 3). 

Deze figuur is meer bekend als 
het p a n t a c 1 e v a n T h e b e 
(Egypte) en als het graf van 
Mausole, waarschijnlijk verwant 
aan het zoogenaamde p l a n du 
p a r a d i s t e r r e s t r e (fig. 6). 
Wat betreft de figuur, waaraan 
onze cijfers ontleend zijn, men 
heeft er verschillende, die een 
gelijk resultaat opleveren nl. Re. 

„ g r o o t s t e 
het symbool 

Ü p bladz 

3 . hg- 4 en 
dus kiezen. 

Men kan 

Beschouwen we nu den geestelijken 
onderbouw van de schildering in zijn 
geheel, dan wordt ons zeker ontzag af
gedwongen voor de ritueele opgaaf en 
de pieuze eenvoudigheid, waarmede Der-
kinderen getracht heeft deze monumen
tale gegevens te verwerken, doch we 
betwijfelen het zeer of de grootheid 
dier gegevens door hem wel overal 
is begrepen en of zijne zeggingskracht 
machtig genoeg is om ze te verstoffe
lijken. 

we onder bouwen verstaan: „het logisch ont-
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wikkelen van een voorafberaamd plan volgens reken
kundige of meetkundige gegevens", dus volgens „be
wuste, voorgeschreven regels de verschillende deelen 
eener compositie verbinden", dan is er in het werk van 
Derkinderen nogal eenig gemis aan dit begrip te be
speuren, hoewel dat gemis grootendeels is verborgen — 
zoo niet geheel goedgemaakt — door de grootsche 
idee, het harmonisch coloriet en de hoogst verfijnde 
techniek. 

Bijvoorbeeld: 1. De fries boven de schildering, hoe
zeer ook op zichzelve een bijna volmaakt geheel 
vormende, houdt met de voorstellingen daaronder 
geen innig verband, niet alleen door den bouw, maar 
ook door de kleur, welke laatste in het geheele werk 
meer door haren rijkdom betoovert, in plaats van door 
grootschen eenvoud te imponeeren. Met veel goeden 
wil kan men het aantal kleuren tot een twintigtal 
terugbrengen. Voor monumentaal schilderwerk is dit 
een overladen palet. 

2. De deelen der geheele compositie zijn overal 
door de banden van elkander losgerukt. Alle banden 
zijn op zichzelf leelijk. 

3. Nemen we in het tafereel der St.-Janskerk de 
heiligenfiguren als afgetrokken denkbeelden, dan is 
daarmee in tegenspraak de realistische behandeling van 
den achtergrond, waarvan de hortende en stootende 
lijnen de figuren bederven en eene allerongelukkigste 
architectuur van het inwendige eener kathedraal ver
toonen. 

Van een kunstwerk mogen we verwachten dat het, 
evenals de mensch, een s c h a k e l v o r m t t u s s c h e n 
h e m e l en a a r d e . In beide gevallen is deze schakel 
de rede. Elk kunstwerk moet dus gebouwd zijn op 
een r e d e l i j k g e r a a m t e , dat aan de ééne zijde de-
s to f schraagt en verheft, en aan de andere zijde den 
geest materialiseert en waarneembaar maakt. Deze 
schakel is in het werk van Derkinderen te zwak; 
daarom is zijn werk meer daargesteld dan gegroeid. 
De eenheid van plan, aanwezig in de ritueele opgaat, 
is niet voldoende doorgedrongen in het brein van den 
schilder, cm van daaruit zijne handen te bewegen. 
De schoonheid der idee heeft direct te veel tot zijn 
gevoel cn tot zijn hart gesproken, het verstand be
dwelmende. 

Doch de stof Iaat zich door hart en gevoel al léén 
niet verzetten , alleen het verstand met zijn ijzeren 
vasthoudendheid beheerscht een gebied waarop de stof 
kan verbouwd worden. 

Gaan we de verschijning dezer schilderij in haar 
geheel na, dan is zij om verschillende redenen be-
teekenisvol. 

Niet alleen is zij dc sterk uitgesproken richting der 
gedachtestroomingen op het gebied der kunst in het 
algemeen en de bouwkunst in het bijzonder, doch 
tevens een volledige erkenning der beginselen, waar
voor Cuypers gestreden heeft en daarom voor dezen 
eene overwinning: al wijst ook het werk van D . K . 
over de middeneeuwen naar een vroeger tijdperk, de 
beginselen waren dezelfde. 

In elk geval heeft D . K . de schilderkunst een 
nieuwen weg opgedwongen, lijnrecht tegengesteld aan 
dien welke gevolgd wordt door de schilders van het 
„ o m l i j s t e doek". Daardoor vormt hij een schakel, 
de verbinding tusschen een tot nog toe afgescheiden 
groep schilders en de bouwkundigen. 

En wie zou na zulke blijde teekenen nog aan dc 
toekomst wanhopen? 

Amsterdam, September 1896. 

J. L . M . L A U W E R I K S . 

UIT A M S T E R D A M . 
Nu met de bebouwing der Museumterreinen aan 

de zijde van de P. C . Hooftstraat een begin gemaakt 
is, verheffen zich stemmen om te betoogen, dat die 
bebouwing, zoo door aanleg als door uitvoering, niet 
fraai is. En inderdaad, de wandelaar, ook al heeft 
hij niet veel verstand van kunst, ziet aanstonds dat 
dc trechtervormige straat, nu aan de westzijde van 
het Rijksmuseum ontstaande, niet alleen geen aan
genaam gezicht oplevert, maar ook bij wind een 
tochthoek zal vormen, waarmede alleen de straten 
bezijden het Koninklijk Paleis kunnen wedijveren. 

Maar het bezwaar der critici geldt niet alleen den 
aanleg, maar ook de uitvoering. Vooral de drie huizen 
naar de zijde van dc Stadhouderskade kunnen geen 
goedkeuring vinden, en men oordeelt, dat zij tegen
over het Museum een misstand opleveren. De wensch 
wordt daarom uitgesproken, dat het Stedelijk bestuur 
zich ook op esthetisch terrein zal gaan bewegen, om 
zorg te dragen dat op dc Museumterreinen niets dan 
„schoone" gebouwen zullen komen. 

Ik weet niet of de Stadsregeerders van plan zijn 
om zich tot kunstrechters op te werpen. Als ik er
op let, hoe in de laatste jaren het aantal dergenen, 
die in den Raad het voor de kunst opnemen, zoo 
sterk verminderd is dat de enkelen, die voor schoon
heid nog wat voelen, haast niet meer durven spreken, 
overtuigd waarschijnlijk dat hun stem die des roe
penden in de woestijn is, dan schijnt het mij vrij 
wel ondenkbaar, dat een andere richting zal worden 
ingeslagen. 

Misschien zijn ten slotte zij, die meenen dat kunst 
geen gemeentezaak is, nog zoo onverstandig niet. 
Want zooveel hoofden zooveel zinnen , dit ziet men 
ook thans weer. Immers de drie huizen naar de 
Stadhouderskade toe worden afgekeurd, doch de twee 
daarnaast, met een soort van steeg tusschenbeiden 
in, vinden toejuiching. Kn toch moet ik eerlijk be
kennen , dat ik die twee huizen weinig fraai oordeel. 
Naar het tegenwoordig recept hebben zij vele onge
motiveerde in- en uitsprongen, zijn hunne details bij 
het barbaarsche af en worden zij gedekt door roode 
pannedaken, zonder welke geen huis, dat mooi zal 
zijn, het meer stellen kan. Hoe lang zal deze smaak 
duren? 

Nu wordt er nadruk op gelegd, dat het tweetal 
bovengenoemd door architecten ontworpen is, en het 
drietal aan speculatiebouw het aanzien dankt. Maar 
er zijn architecten en architecten. Zoo is b. v. het 
nieuwe café op den hoek der Hobbemastraat het 
werk eens bouwmeesters en toch zal het waarschijnlijk 
velen niet voldoen. Ook in de Kalverstraat op den 
hoek van de steeg, die naar het aloud Bagijnhof leidt, 
zijn onlangs twee gevels verrezen, blijkbaar door 
architecten ontworpen; maar zijn ze daarom traai ? 
Vooral de eene pui met haar wonderlijke, als uit tal 
van op elkander gelijmde plankjes bestaande zijcon
soles, die evenwel uit steen zijn gehakt, is wel ge
schikt om bedenkingen te doen rijzen. 

Over smaak is het twisten nog altijd even onvrucht
baar als vroeger. Daarom blijve het maar: vrijheid, 
blijheid, zoo voor het publiek en de architecten om 
te bouwen, wat zij willen, als voor de critiek, om 
zich daarover onbevooroordeeld te uiten. 

Wat goed is, wat niet goed is, daarop hebben de 
tijdgenooten het juiste gezicht niet. De geschiedenis 
is daar om ons dit te leeren. 
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D E G R A F E L I J K E Z A A L . 

Toen de Maatschappij tot bevordering der Houw
kunst, in December des vorigen jaars, haar pleit in 
zake de Grafelijke zaal bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal met één stem meerderheid won, zal 
bij menigeen de gedachte opgekomen zijn: wat nu? 

Wij meenden toen dat het beter ware geweest, 
indien de adressen, die beoogden den invloed van den' 
heer De Stucrs te fnuiken, bij een andere gelegenheid 
waren ingediend; ook scheen het ons toe, dat de 
vraag zuiverder gesteld zou zijn geweest indien zij, 
in algemeenen zin: restaurceren of niet ? hadde geluid 
en de adressanten die in ontkennenden zin beantwoord 
hadden. 

Een inzender in ons blad schreef zelfs „Maar nu 
zou ik u willen vragen: meent gij dat alles zooveel 
beter zou gaan, als men niet langer de leiding onzer 
restauratiën zou opdragen aan de heeren Cuypers en 
De Stuers? Denk u eens eenige van de dertig adres
santen tot een commissie vereenigd om advies te geven 
over de restauratie van een middeleeuwsch monument! 
Van waar zouden die heeren, hoe verdienstelijk 
overigens, hunne kennis der middeleeuwsche bouw
kunst moeten halen ?" 

De couranten hebben ons nu bericht, dat de com
missie, bovenbedoeld, benoemd is, en dat zij bestaat 
uit . . . drie der adressanten en . . . den heer Peters 
van wien het bekend is, dat hij in zake de restauratie 
geheel aan de zijde der heeren Cuypers en De Stuers 
staat. 

Het kan niet ontkend worden, dat de Minister van 
Waterstaat zich door deze keuze op handige wijze door 
de moeilijkheden heeft heengeslagen. Want door den 
heer Muysken te nemen, die aan het hoofd der adres
beweging stond, bevredigt hij de Maatschappij-mannen; 
door zijn twee Rijksbouwmeesters als leden der com
missie te benoemen, doet hij een keuze, waartegen 
niets te zeggen is; door eindelijk ook den heer 
Nieuwenhuis zitting te geven, voegt hij aan dit drietal 
iemand toe die, ofschoon aan de zijde der adressanten 
staande, toch ook van middeleeuwsche kunst niet 
afkeerig is. 

Wij zijn zeer benieuwd naar het advies, dat de 
commissie zal geven. De heeren Muysken en Knuttel 
zullen zeker niet gedroomd hebben, dat men hen als 
specialiteiten in Gothiek zou gaan beschouwen. Maar 
nu hebben zij eenmaal stem in het kapittel en zij 
kunnen, wanneer de heer Nieuwenhuis, zooals te 
verwachten is, hunne zijde zal kiezen, den heer Peters 
in de minderheid brengen. 

Vreemd is wel dat, nu er dan toch eenmaal 
„gerestaureerd" schijnt te moeten worden, Dr. Cuypers, 
die nu al veertig jaar bezig is de bouwkunst dei-
middeleeuwen te bestudeeren, en wiens groote archeo
logische bekwaamheid hem bevoegder maakt dan 
elk ander om over de Grafelijke zaal te oordeelen, 
buiten de commissie is gelaten. 

B R I E F U I T L E E U W A R D E N . 

Dezer dagen deelde een welwillend vriend mij mede 
dat de steigers voor het Kanselarijgebouw te Leeuwar
den waren weggenomen, terwijl hij mij uitnoodigde 
hem een bezoek te brengen, om de restauratie van 
het gebouw in oogenschouw te nemen. 

Daartoe vertrok ik een paar dagen geleden derwaarts. 
Van het Station leiden twee breed aangelegde toe
gangswegen, aan weerszijden met boomen beplant en 
begrensd door deftige burgerhuizen en villa's, waarlangs 
smaakvol aangelegde en keurig onderhouden plant

soenen, naar de stad. Wij kozen den weg in oostelijke 
richting en passeerden het Beurs- en Waaggebouw, 
eene stichting van lateren tijd, gelegen aan de Sin
gelgracht en geheel vrijstaande. Dit gebouw maakt 
in verband met de omgeving een aangename en flinke 
vertooning. Van daar trokken wij langs de Singel
gracht in dezelfde richting voorbij het Tuchthuis, 
waarvan de breede hoofdingang, aan weerszijden met 
een toren geflankeerd, geheel het karakter van zijne 
bestemming uitdrukt. 

Thans naderden wij de straat, waaraan het Kan
selarijgebouw is gelegen. Ik stelde mij volgens be
staande photographieën voor, het gebouw te moeten 
zoeken aan een binnengracht, door gemetselde bogen 
overbrugd. In plaats daarvan geeft dit stadsgedeelte 
een flinke straat met breede trottoirs te aanschouwen, 
langs de smalle gedeelten met rijen boomen beplant 
en op de breede gedeelten en het plein voor het 
Tuchthuis van groote perken heestergewas voorzien. 
Deze straat, ter lengte van ongeveer 400 meter met 
afwisselende beplantingen, met de R . -K. Kerk en 
toren op den achtergrond, maakt een zeer aangenamen 
indruk. Volgens mededeeling is de vroeger bestaande 
binnengracht in 1894 gerioleerd en gedempt. 

Eindelijk naderden wij het doel van onzen tocht 
en werden wij in de gelegenheid gesteld de Kanselarij 
te bezichtigen. 

De voorgevel vertoont den schilderachtigen bak
en bergsteenbouw; de werkzaamheden hebben zich in 
hoofdzaak bepaald tot datgene, wat herstelling be
hoefde en de aanvulling van ontbrekende deelen. 

Zoo werden enkele kruiskozijnen ingemetseld en 
andere, die dichtgemetseld waren, opengebroken en 
aanwezige houten kozijnen door hardsteenen vervangen. 
Verder werden alle raambetimmeringen vernieuwd en 
de ramen voorzien van glas in lood, met in ieder 
der vier ramen van elk kruiskozijn op den beganen 
grond een medaillon, voorstellende de wapens van 
de Friesche kwartieren, der steden en de wapens 
der gemeenten van de provincie Friesland. Het glas 
in lood der ramen op de verdieping bevat de namen 
van personen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
op het gebied van kunsten en wetenschappen. 

De luiken, waarmede de kruislichten vroeger blijk
baar voorzien waren, zijn weder aangebracht en in 
zandloopervorm in frissche kleuren beschilderd. 

De kroonlijst, die vóór de restauratie deels uit hout 
bestond, is thans van hard- en zandsteen, terwijl 
daarover eene balustrade is aangebracht, die aan het 
noordeinde is afgesloten door een hoektorentje, dat 
op den bestaanden hoek-erker is opgetrokken en aan
sluit aan den noordelijken topgevel. Van den zolder 
heeft men door dit torentje toegang tot de dakgoot. 

De topgevel, die in een staat van verval verkeerde, 
is geheel in den oorspronkelijken vorm hersteld en 
de bestaande beelden vonden daarop weder plaats; 
alleen het beeld op den geveltop is vernieuwd. 

Men bereikt den ingang van 't gebouw over eene 
dubbele steenen stoep, op welks borstweringspenanten 
zittende leeuwen prijken, als houders van de wapen
schilden der vier Friesche kwartieren; deze hoofdin
gang en bordes met schildleeuwen, dragen een geheel 
ander karakter dan de gevel en zijn blijkbaar niet 
van den oorspronkelijken ontwerper; zij zijn dan ook 
ongeveer 50 jaar na de stichting, in 't jaar 1621 
aangebracht. Het gebouw zelf werd van 1566—1571 
gesticht op last van Koning Filips II en onder leiding 
van den toenmaligen koninklijken bouwmeester Bartho-
meus Jansz.; het metselwerk js in Vlaamsch verband ) 

terwijl de versieringen het Vlaamsch karakter dragen' 
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waaruit men kan afleiden dat Vlaamsche beeldhouwers 
met de uitvoering waren belast. 

Omtrent den voorgevel valt nog op te merken, dat 
het dak geheel is vernieuwd; de schoorsteenen werden 
in de oorspronkelijke vormen weder opgemetseld en 
van de oude windvanen voorzien. 

A a n de achterzijde van het gebouw werden de 
vroegere kozijnen ingemetseld en later aangebrachte 
uitgenomen en dichtgemetseld, terwijl een traptoren 
is gebouwd met gemetselde treden en bordessen, 
toegang gevende tot de verdiepingen. In 't geheele 
gebouw werden de balklagen en vloeren vernieuwd , 
en de kappen, waar noodig, versterkt; ook werd de 
trap met haar kunstig bewerkte spil en gewelven, 
die we zeer bewonderden, hersteld. In verband met 
zijne bestemming werden verschillende binnenmuren, 
waarmede 't gebouw in den loop der tijden was voorzien, 
uitgebroken, zoodat het thans, zoowel beneden als 
boven in drie groote zalen met trappenhuis is ver
deeld; het geeft thans ongeveer de indeeling terug, 
zooals 't oorspronkelijk is gebouwd. Op de verdieping 
zal de provinciale bibliotheek geborgen worden; deze 
is overigens ingericht tot bewaring van 's Rijks oude 
archieven. Het later aan het noordeinde bijgebouwde 
gedeelte is beneden ingericht tot woning van den con
cierge en boven tot berging van de Buma-bibliotheek. 

Onder de voor- en achterzaal zijn kelders met sier
lijke gewelven aanwezig, die thans voor bergplaatsen 
kunnen dienen. 

In de architectuur der Kanselarij treden laat-Gothische 
overleveringen op den voorgrond; het gebouw is in zijn 
stijl en vormen eenig in Nederland. liet is oorspron
kelijk gesticht met het doel om tc dienen voor de 
rechtspraak en 't gewestelijk bestuur, hoewel dit 
laatste daarin nimmer werd gevestigd. Daarna werd 
het, ingevolge besluit van den Gouverneur-generaal 
der Hollandsche departementen, de Hertog de Plai-
sance, ter beschikking gesteld van den kommandant 
der 31e divisie en na inwendige verbouwing tot militair 
hospitaal ingericht. In 1814 werd het ter beschik
king van de stad gesteld en tot kazerne ingericht, om 
te voldoen aan den eisch van huisvesting der bezet
ting. In 1824 veranderde andermaal de bestemming 
van het gebouw en werd het gebezigd voor burgerlijke 
en militaire verzekering. In 1892 werd het voor het 
tegenwoordig doel ingericht. 

Wel is de restauratie nog niet voltooid, maar toch 
moet erkend worden, dat de regeering zich voor de 
instandhouding en herstelling der monumenten van 
geschiedenis en kunst groote uitgaven getroost en dat 
de kosten voor het Kanselarij gebouw te Leeuwarden 
wel besteed zijn. 

De restauratie geschiedt volgens dc ontwerpen van 
den Rijksbouwkundige, den heer J. v. Lokhorst en 
het hoofdtoezicht bij de uitvoering is den heer H . 
Mouw opgedragen. 

Na bezichtiging van het Kanselarijgebouw trok 
een gevel in de Korfmakerstraat, opgetrokken in 
17-eeuwschen stijl, de aandacht. Naar men ons me
dedeelde, behoort deze gevel tot het gouvernements
gebouw en is hij tijdens den bouw van de Statenzaal 
vernieuwd geworden, met gebruikmaking van de nog 
gespaard gebleven deelen. Omtrent dezen gevel kan 
men zeggen, dat de ontwerper bij de vernieuwing 
en het doel, dat hij zich daarbij voorstelde, bijzonder 
gelukkig is geslaagd; ook dit is het werk van voor
noemden Rijksbouwkundige. Dat ook de verplichting 
tot instandhouding der werken onzer voorouders te 
L . wordt erkend, bewijst de restauratie van het voor

malig Waaggebouw vanwege de gemeente en van 
een paar poortjes van weeshuizen, welke ik op mijn 
terugtocht naar het Station bezichtigde. 

B. 

D E S T . - M I C H A Ë L S K E R K T E Z W O L L E . 

{Ingezonden?) 

De belangrijke beschrijving dezer kerk , voorkomende 
in uw vorig nummer, bevat ook deze zinsneden: „ D e 
kerk behoort tot de hallenkerken, een gewijzigden vorm 
der Gothische kerken. Terwijl men in de Gothische 
basiliek naast den hoofdbeuk de zijbeuken vindt, die 
het gewelf van den hoofdbeuk schragen, verheffen 
zich hier de beuken naast elkander tot op gelijke 
hoogte. Hier geen luchtbogen met vrijstaande schraag-
pijlers, waardoor aan de Gothische domkerk, trots de 
zwaarte en den omvang, zulk een licht en sierlijk 
voorkomen wordt gegeven. Zij zijn overbodig. De 
buitenmuren , door beeren gesteund, dragen het ge
welf, terwijl een tweetal rijen pilaren denzelfden dienst, 
als middensteunpunten, verrichten. De breede beuken, 
allen even hoog opgetrokken, geven aan het inwendige 
der kerk een ruim, breed , grootsch voorkomen. Deze 
kerken van eenvoudige constructie worden — men zie 
Gugel's Geschiedenis der Bouwkunst — voornamelijk 
aangetroffen in landstreken, waar, uit gebrek aan 
bergsteen, de gebakken steen de eenige of wel de 
voornaamste bouwstof uitmaakte." 

Ik wil in het midden laten, of „hallenkerk", als 
vertaling van het Duitsche Hallenkirche, wel ge
lukkig, wel goed Nederlandsch is. Misschien zou 
„zaalkerk" duidelijker de bedoeling der Duitschers 
weergeven. 

Maar waar ik tegenop moet komen is, dat er 
verband zou bestaan tusschen het maken van kerken 
met even hooge beuken en het gebruiken van ge
bakken steen. Want niet alleen is de Domkerk te 
Padcrborn, die nog uit de twaalfde eeuw dagteekent, 
en die het eerste compleete voorbeeld van een kerk 
met even hooge beuken geeft, geheel van bergsteen, doch 
ook bij andere Westfaalsche kerken , naar dit systeem 
gebouwd, bv. die te Derne bij Dortmund, die te 
Billerbeck, die van St. Maria zur H ö h e te Soest en 
de Munsterkerk te Herford is van gehouwen steen 
gebruik gemaakt. 

Zijn deze kerken nog allen Romaansch, ook vele 
uit den Gothischen tijd kunnen als bewijs dienen. In 
de eerste plaats wel de beroemde St.-Elizabethskerk 
te Marburg, maar ook die te Zwetl, de St.-Stephans-
kerk te Weenen, de kerk te Bozen, de Domkerk te 
Minden, de St.-Mariakerk te Herford , de kerken te 
Osnabrück , die te Munster, allen gebouwen waarbij 
de gebakken steen geen rol speelt. Maar ook zelfs 
in Noord-Duitschland, waar dc baksteenbouw tot zoo 
groote hoogte kwam, zijn kerken met even hooge 
beuken volstrekt geen regel. Want ik wijs slechts op 
twee kerken van L ü b e c k , de Domkerk te Schwerin, 
de Mariakerk te Rostock, de kerken te Wismar, 
Stralsund en Storgard, om te doen zien hoe vaak 
daar de basilikale aanleg voorkomt. 

Bij de Nederlandsche kerken is van gebakken steen, 
alleen dan gebruik gemaakt, wanneer het aan ge
houwen steen ontbrak. Veel van de groefsteen der 
kerken, in den Gothischen tijd hier-te-lande gebouwd, 
is afkomstig van de vroegere Romaansche kerken, 
die in de 14e en 15e eeuw gesloopt werden, om voor 
grootere gebouwen plaats te maken. Dat ook te Zwolle 
een Romaansche St.-Michaëlskerk bestaan heeft, wordt 
bewezen door het tympan, dat nog bewaard is, en 
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dat, uit de 12e eeuw afkomstig, later in het bestaande 
gebouw werd ingemetseld. Nu is deze Romaansche 
kerk slechts klein geweest en vandaar dat alleen de 
pijlers van het tegenwoordig koor grootendceh: uit 
bergsteen gemaakt konden worden, en dat bij het 
schip alleen banden voorkomen. 

N. W . 

PRIJSVRAGEN 
VKRKKMIIINU B o l ' W K I ' . N B T EN V It I E M l S <: II A I' TK BOTTERDAM) 

Op de in 1896 door bovengenoemde Vereeniging uitgeschreven 
pryBvragon , waarvan dc programma's zyn opgenomen op bludz. 
ï34 en 136 van dezen jaargang,zyn dertien antwoorden ingekomen 
cn wel: 

voor ccn t u rngebouw, elf antwoorden, als: 
1. Op. 4., 3 tcekeningen eu memorie v. toelichting. 
2. Gekruiste halters (fig.), 5 „ , „ „ „ 
3- Health, 6 „ , 
•»• Olympia, 6 „ . , » » • 
5. Sous rinHiiciicc d'une Parisienne. 4 tcekeningen. 
(ï. Kust roest. ti teekeningen. 
7. Nova, 5 „ 
8. Gut Heil, 2 „ 
!t. Sport, 5 „ 

10. Ken halter (fig.\ 0 „ 
11. 1896, ' 7 „ 

voor een w i n k e l p u i , twee antwi 
1. Hij avondlicht, 1 teekening. 
2. Entre nous, 1 _ 

orden, uls 

B I N N E N L A N U S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GIIAVENIIAGE. Door den Minister van Waterstaat is een com

missie ingesteld, ten einde hern van advies te dienen ter zake 
van het onderhoud eu de eventueele herstelling van het gerechtshof 
en de groote zaal op het Binnenhof. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: C. Muysken, 
ingenieur-architect te A nisterdani, tevens voorzitter; l-'.J. Nicuwcn-
huis, architect-directeur der gemeentewerken te IJtrecht; C. II. 
Peters, rijksbouwmeester in het le district dor landsgebouwcu, 
en I). K . C. Knuttel, rijkshouwmeester in het 2e district der 
landsgebouwen, tevens secretaris. ISt.-Ct.) 

— De Vereeniging „Arti et Industriae'' opende AYoensdag 
jongstleden in de zalen van den „Kunstkring", eene tentoonstel
ling van teekeningen, schetsen en werkstukken van den archi
tect Dr. I'. 'I'. II. Cuypers. De heer ,1. .1. van Nieukerken, 
voorzitter van A. et 1 , richtte bet woord tot dc architecten, 
kunstvrienden en leden, die met hunne damcB waren bijeen
gekomen om de plechtigheid bij te wonen en wees erop, dat 
terwijl gewoonlijk in de zalen vau den kunstkring schilderijen 
worden tentoongesteld, thans eene expositie gehouden wordt vun 
de middelen, waardoor de kunstenaar zich voorstelt zijn doel te 
bereiken. Het tentoongestelde heeft betrekking op verschillende 
ontwerpen en spreker schetste daarna de kunst vun Cuypers, 
/.ijn invloed op de kunstontwikkeling in de luutstverloopen deitig 
jaren, zyn streven om door te dringen tot de kern van bet schoone. 
daarbij geleid door zijn godsdienst cn de herinneringen aan kunst-
tydvukkcn uit het verleden. .Mocht Cuypers ook vele bestrijders 
hebben gevonden, niemand die hem uls kunstenaar niet groot 
acht en zyn eerlijk streven niet hoogclijk waardeert. De heer 
Van Nieukerken wees erop dat „Arti", hetwelk geen bepaalde kunst
richting is toegedaan, maar het schoone tracht tc bevorderen, 
niet geaarzeld had vun de gelegeuheid gebruik tc maken deze 
collectie te laten aanschouwen. Hij hoopte dut het voor de 
jongeren een prikkel son zyn om, ieder in zijn richting, hooger 
te streven in de kunst, en voor de leeken een bewys boo con 
kunstenaar moet arbeiden voordat zyne producten zyn te voor-
fchijn gebracht. Ten slotte hrucht hjj de hulde vun hooge wnur-
deering cn eerbied aan Dr. Cuypers. De aanwezigen bezichtigden 
danrnii de in drie zalen opgehangen teekeningen, zoomede ver
schillende voorwerpen van smeedkunst, beeldhouwwerk en pleister-
groepen nuar ontwerpen van Cuypers. 

De tentoonstelling blijft verscheidene dagen geopend. 
D E V I . M K I : . De Bouwkundige vereeniging hield Zaterdag 12 dezer 

ccn feestvergadcring hjj gelegenheid van het 25-jarig jubilc van 
den president, den heer H. ÉL Beltman, in haar met groen cn 
bloemen versierd gebouw. Zoowel door den secretaris als den 
thesaurier werden aausprnken gehouden, die door den jubilaris 
beantwoord werden; hem werd een zilveren beeld, dc Fuain voor
stellende cn staande op oen marmeren voet, aangeboden. 

BREDA, DO hier gevestigde afdeeling der Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid heeft besloten in het vol
gende jaar, bij gelegenheid der algemeene vergadering een ten
toonstelling te deen plaats hebben in de zalen vun Concordia. Deze 
tentoonstelling zal een hecld moeten geven van den handel en de 
nijverheid vau Breda cn omstreken, en ccnigo dagen vóór de 
algemeene vergadering geopend wordon. 

Een commissie van 17 leden is benoemd en met de regelinir 
belast; voorzitter is Jhr. F. Hacker. 

ZAANDAM, Bij het gemeentebestuur is ingekomen ccn plan voor 
bebouwing van ry'ksgrond aan do IIcmhrug. Dit plan, voorloopig 
bedoelende de stichting van 25K werkmanswoningen, gaat uit van 
do alhier gevestigde coöperatieve bouwvereeniging„Wilkelmina". 
titvocrders zijn do heeren J . A. G. vnn der Steur, bouwkunde* 
ingenieur, en Tjeerd Kuiper», architect, 

BR IELLE. Op de voordracht voor leeraar in hand- en lyntcekenen 
aan de hoogere burgerschool, tevens directeur der avondteeken-
schnol voor ambachtslieden, zyn geplaatst do heeren: J . J . Bauer, 
Amsterdam: 0. Laarman \Vzn„ Den Haag; J. van Steel. Gouda. 

Zu ItiKskK. De gemeente-bouwmeester ,L H. C. van Haamd, is 
op zyn verzoek gedurende li maanden, ingaande 1 October a. s., 
op non-activiteit gesteld en wordt als tijdelijk gemeente hou»'meester 
vervangen door don heer 0, D. Bijl, civiel-ingenieur te Ilurdinksveld. 

P F R S O N A L I A . 
— By den Waterstaat in Ned.-lndië is: 
t o e g e v o e g d aan den chef der 4o wnterstaatsafd. voor de 

werken aan de Brantns-, Porrong- cn Soerubajarivicren, de ing. 
2e kl. A. Vroesom de Haan cn dc opz. 2e kl. V . F. Koemers. 

o v e r g e p l a a t s t : naar de rcs. Socrabaja, dc ing. 2c kl. B. 
V. F. ilouthuijscn ; 

b e n o e m d tot opzichter I e kl. dc opzichter 2e kl. F. H. Feenstra ; 
tot opzichter 2e kl. en geplaatst in de r, s. Madura, de ambt. op 
non-uet. A. W. de la Kumbclje, laatstelijk die betrekking bekleed 
hebbende en de opzichter 3e kl. J . II. Houwcnhorst; tot opzichter 
3e kl. de tijdelijk opzichter A. B. Barkey. 

v e r l e e n d één juar verlof, aan den hoofdingenieur le kl. W. 
F. Ileskes. 

- De hoofdingenieur bij den aanleg der Staatsspoorwegen op 
Java, l i . II. ,1. Spanjaard, is benoemd tot hoofdinspecteur der 
spoorwegdiensten cn van het stoomwezen, tevens chef der aid. 
spoor- cn tramwegen cn stoomwezen vun het departement der 
B. O. V . 

— By den aanleg der Staatsspoorwegen in Ned. Indië is be
las t met de iunctiën vau hoofd-ingenicur. chef van den dienst 
der Staatsspoorwegen en der kolenontginuiug ter Sumatra's 
Westkust, Th. A . M. Kuys, thans tijdelijk werkzaam als chef 
der exploitatie en chef van dc tweede afdeeling dier spoorwegen, 
met bepaling dat hij tevens als zoodanig werkzaam zal blijven 

b e n o e m d tot hoofdingenieur D. l i . ,1. Baron van Lijnden; 
eervol ontslagen hoofdingenieur der spoorwegen bij de afdeeling 
spoor- en tramwegen vuu het departement der B. O. \V . ; tol 
ingenieur le kl. de ingenieur 2e kl. \V. de .longh l)z. 

g e p l a a t s t by de lijn Batavia—Bantam de benoemde opzichter 
2c kl. A. W. Fykelenboom. 

— Aan de Polytechnische School tc Delft is benoemd: voor 
het tijdvak van I Oct. tot 31 Aug. T.C.Hisch, machine constructeur te 
Vlissingeu, tot assistent voor werkt aigleer en kennis van werktuigen 
en voor bet tijdvak van 111 Sept. tot 31 Dcc. 8 If. Meihuizen, 
technoloog te Helft tot assistent voor de scheikunde. 

— De heer L. Burger, ingeuieurder niuutscliappy „Nederland", 
kon den 14en dezer terugzien op ccn loopbaan vun 25 jaren in 
dienst der genoemde maatschappij en mocht zich dien dag ver
heugen iu een bezoek vun heeren directeuren cn het ontvangen 
van geschenken, zoowel van de machinisten en employés uls van 
ile smeden en elcetrieiens. 

— De heer K . Jansen Vredenburg, chef van het tcekcubureiin 
ann de Kon. Deventer Tupijtfabriok, die dezer dagen den dag 
herdacht, waarop hij 30 jareu geleden als teekenaar aan die 
fabriek geplaatst werd, cn vule bewijzen van waardeering cn 
sympathie ontving, is geheel onverwacht overleden. 

— Bjj dc maatschappij t o t exploitatie van Staatsspoorwegen 
zijn overgeplaatst dc heeren H. IJ. Gatsonides, adjunct-ingenieur 
le klasse, van Zwolle naar Utrecht, cn M. II. C. Kramers, adjunct-
ingenieur le klasse, van Tilburg naar Zwolle. 

VACANTE B E T R E K K I N G KN. 

— H o o f d i n g e n i e u r v a n den p r o v. w a t e r s t a a t in 
Groningen. Jaarwedde t'4000. Adres vóór 1 Oct. aan het College 
van Gedeputeerde staten. (Zie adv. in dit na.) 

— Ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Neder-
landseh lndië kunnen worden gesteld om tc worden benoemd tot 
opzichter der 3e klusse by den waterstaat en 's lands burgerlijke 
openbare werken in Ncdcrlandsch-lndiü drie personen, die met 
voldoenden uitslag hebben afgelegd het examen voor opzichter 
by don Rijkswaterstaat in Nederland. 

Aanmelding vóór 15 October by gozegcld adres aan het Departe
ment vnn Koloniën. (Zie verder Staatscourant No. 2 0 4 ) . 

— U c m e u n t o - b o u w m o e s t e r to Vlissingeu. Jaarwedde 
f 1400 en vrjjo woning. AdreB op zegel, met opgaaf van leeftijd, 
workkring enz. vóór 24 Sept., uan den Burgemeester. 

— O p z i c h t e r-1 e e k e 11 a a r by don bouw van eene kleine 
villa. Salaris plm. f 50 per maand. Adres no. 271, Hureau Kenvemer-
land Beverwijk. 

— Twee jonge w e r k t u i g k u n d i g - i n g c n i e u r s bydeNed.-
/.uid-Afrik spoorwegmaatschappij, in het bezit van het diploma 
der Pol. School te Delft of daarmede gelijkstaande inrichting 
in hot buitenland. Aanv sal. f 860 per maand, benevens twee 
opzichters-machinist voor den locomotief- en treindienst en een 
id. voor vaste stoom- cn electrische werktuigen. Aanv. salaris 
f 800 a f 860 per maand. Adres aan de Directie, Hccrengracht 
270, Amsterdam. 

— L e e r a a r in het bouwkundig- en de beginselen van het werk
tuigkundig toekenen, aan de industrieschool van de My. van den 
Werkenden Stand tc Amsterdam. Aantal lesuren 6 per wook. 
Salaris f375 per jaar. Adres vóór 27 Sept. aan den secretaris C. 
T. J . Loais Richer, Lcidschckade 74. 

— M a c h i no t e e k e n a a r , in staat zelfstandig te werken. 
AdreB, met omschrijving van doorloopen studiën en werkkring, 
aan de HaarlemBchc Machinefabriek, voorn. Gebr. Figec, Haarlem. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen warden ten relieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— E e n b o u w k . opzie , h t e r , practisch en theoretisch ont
wikkeld, bekend met dc uitvoering van werken, biedt zich aan 
als opzichter, uitvoerder of onderbaas. Adres onder 110. 14 
bureau dezes. 1 

— B o u w k u n d i g t c e k e n a a r , gewoon zelfstandig to 
werken, voor de avonduren. Adres no. 122, boekh. Joh. U . 
Stemler Cz.. Amsterdam. (Zie adv. in no. 37). (-) 

— Een b o u w k u n d i g t e e k e u a a r -o p z i <• h t c r. prac
tisch en theoretisch ontwikkeld, biedt zich wegens beëindiging 
der tegenwoordige werkzaamheden nis zoodanig aun, ook bokend 
met de gasfabriek. Adres onder no. 15, bureau dezes. (1) 

HOOFDINGENIEUR 
van den PROVINCIALEN WATER

STAAT in Groningen. 
Dc COMMISSARIS DER KONIN

GIN in de Provincie Groningen maakt 
bekend, dat in deze Provincie is open
gevallen de betrekking van H O O F D -
I N G E N I E U R v n n den P r o v i n 
c i a l e n W a t e r s t a a t , aan welke 
betrekking eene JAARWEDDE ver
bonden is van f4000. 

Zij, die voor deze betrekking in 
aanmerking wenschen te komen, zullen 
zich spoedig, uiterlijk vóór i 
Ovtaber « . • . , bij gezegeld adres 
hebben te wenden tot het College van 
Gedeputeerde Staten, op voordracht 
van welk College de benoeming door 
de Staten geschiedt. 

GUONINIIKN, 5 September 1S9(>. 
De Commissaris der Koningin 

voornoemd: 
GEERTSEMA. 

HH. Architecten 
voor lagen pri js T E K O O P een zoo 
goed als nieuw 

W A T E R P A S I N S T R U H E c i T 
m e t dr iepoot . 

Te bevragen letter S. Hulp post
kant oor Zwammerdatn. 

Maandag 5 October 1896, 
IN HET 

Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de E H I van 

Gegoten IJzeren 

ENI 7, 

tot een gezamenl i jk gewicht 
v a n l , 2 !» l .Hi : t K G . 

De voorwaarden liggen, op de 
gewone dagen en uren, ter lezing op 
het Bureau voor de Plaatselijke Werken 
enz. in het Timmerhuis, en zijn, met 
de daarbij behoorendo teekeningen, 
tegen betaling van ƒ 0 , 5 0 , verkrijg
baar bij Wed. P. V A N WAESBERGE 
KN ZOON, Boekdrukkers, aan den 
Houttuin No. TB. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER EN W E T H O U 

DERS van VLAARDINGEN zullen 
op Z a t e r d a g :t October ÏH'.MÏ. 
des namiddags ten één uur, ten Raad
huize dier gemeeDte, bij enkele in
schrijving, in het openbaar 

aanbesteden: 
D e l e v e r i n g v a n S T R A A T 

K M M i K R I S ten behoeve 
v a n de ( « e i n e e n t e Y l i i ar -
d i n g e n , gedurende het 
j a a r l *!><!. 

De voorwaarden voor deze levering 
liggen ter lezing op de Gemeente
secretarie, alwaar tevens gedrukte 
exemplaren, tegen betaling van 'J5 
cents per stuk, verkrijgbaar zijn. 

VLAARIIIKUKN, den 17 September 1896. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

R. A. VERPIiOEGH CHA88É. 
De Secretaris, 

J. V A N SC1IRAVENDIJK. 

Op Dinsdag 29 September 1896, 
ten 12 uren, A. T., in het Cafe" Central 
op de MAK KT te 's-Hertogenbosch, zal 
door den Ingenieur-Areht. J . DONY 
te 's-Bosch, namens den Heer F. PUT
TERS, worden 

AANBESTEED: 
Het o n t g r a v e n en a a n v u l 

len met Z a n d v u n een 
t e r r e i n , gelegen a a n den 
S ta t ionsweg le 's-Herto 
genbonch. 

Bestekken zijn verkrijgbaar ten Kan
ton van genoemden Ingenieur-Arclit.. 
alwaar ook verlangde inlichtingen wor
den gegeven. 

BURGEMEKSTER KN W E T H O U 
DERS van 's BOSCH zullen op M a a n 
d a g 8* September I S I K J . vin. 
10 ure, in het openbaar 

AANBESTEDEN: 
H a k e n v a n v o o r z i e n i n g e n a a n 

het gebouw voor het P r o 
v i n c i a a l Genoot schap . 

Bestek met teekeningen ter inzage 
op het Gemeentehuis en a ƒ 1.30 ver
krijgbaar bij den Ingenieur-Architect, 
die tevens nadere inlichtingen geeft. 
Aanwijzing in loco op Donderdag 24 
September e. k., n.m. l'l-i ure. 

AAHBESTEDIHG. 
Het Bestuur der Woning-Vereeniging 

„Openbaar Belang" te Arnhem, is voor
nemens AAN TE BESTEDEN: 

H e t R O U W E M v a n 10 
O N D E R en II R O V E M -
W O N I M G E K , 

op het terrein gelegen aan het Klaren-
dalsingel, Kool- en Hovenierstraat te 
Arnhem, op Woensdag 23 September 
1896, des voormiddags te e l f uren, in 
het Centraal-Gebouw, Bakkerstraat. 

Aanwijzing ter plaatse Zaterdag 1!> 
September. 

Bestek en teekeningen ad f l.'Jöper 
stel verkrijgbaar Woensdag l(i Septem
ber aan de Directiekeer. Ivlarendalsche 
Weg, waar tevens inlichtingen worden 
verstrekt. 

Nieuwe ïïavenwerken-
V L A A R R I X G E 5 T , 

AANBESTEDING 
B e s t e k No. III. 

Op W o e n s d a g den SStten Sep
tember 1 >><><•. iles voorniiddags ten 
e l f ure, zal door BURGEMEESTER 
en WETHOUDERS van Ylaardingen 
ten R a a d h u i z e worden a a n b e 
steed : 

„ H e l u i t v o e r e n van bagger-
w e r k , het ophoogen v a n 
t e r r e i n en het m a k e n 
v a n 12 due d 'a lven". 

Bestek en teekening zijn op franco 
aanvrage verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie, tegen betaling van f 1.50. 

Aan wijzing heeft plaats op J l a a n -
«lag 21 dey.cr, des voorniiddags ten 
e l f ure. aanvangende op de Oost-
haveiikade, nabij de Spoorbrug. 

I n l i c h t i n g e n te bekomen bij den 
ingenieur N. BIEZEVIXD HKZ., 
Kanaal 0 , te 's Gravenhage. 

Openbare Aanbesteding. 
De door HEEREN R E G E N T E N der 

VAN „CAI'l'ELIiEN-STICHTING" te 
Vauiselltr aten tien MJntel aan
gekondigde Aanbesteding voor het 
bouwen van een G e s t i c h t aldaar 

30S 

304 



AANBESTEDING. 
HET B - K . PAR. KERKBESTUUR 

VAN DEN H . JOSEPH ke Breda, is voor
nemens aan te besteden op II »«•»«*-
«fat? *3 September /.«*»«, des 
vooriniddags ten e l f ure in hvt,.Koffie
hui»" van den Heer J . F . JONKERS, 
Stationsplein aldaar: 

H e t K O I ' W K * v a n eene 
K J K H K met S A C R I S T I E , 
e n btjbehoorende w e r k e n 
met bijleverinjr. v a n al le 
m a t e r i a l e n enz . 

BESTEK van aanbesteding niet TEEKE
NINGEN liggen ter inzage .n voornoemd 
KoHivhuis. K e n t e k k e n m e t een 
• t e l t e e k e n i n g e n bestaande uit 6 
stuks teekeningen op 1 il 100 c.M. zijn 
op franco aanvrage a f7.— verkrijg
baar, zoolang de voorraad strekt, bij 
den Boekhandelaar EDUARD V A N 
WEES te Breda. 

AANWIJZING op het bouwterrein op 
Woensdag l(i September 1886, des 
voormiddags ten tien ure. INLICHTINGEN 
geeft de Architect J . J . VAN L A N ü E -
L A A R te Princtnhaye, nabij Breda, 
op wiens bureau de détailteekeningen 
voor du gegadigden ter inzage liggen 
op alle werkdagen van negen tot twaalf 
ure des voormiddags cn des namiddags 
van twee tot vier ure. 

Bij J . P. R E V E R S te Dordrecht 
verscheen: 

L E E R B O E K 
voor d a kennis van s o m m i g e 

Bouwmaterialen, 
DOOR 

J . V A N L E E U W E N J K . , 
Civiel-Dig., Leeraar B. A. te Dordrecht. 

PRIJS f 1.—. 
a m r i K X SIMPLEX 

HIJ WIELEN. 
B a k k e r s t r a a t S t , A K X II i : II. 

In voorraad do Modellen IS'.x; en de 
nleuwate Onderdeelen. Prijscouranten 
gratis verkrjjgbaar. Degelijke inrichting voor 
reparatiëu. 

FRANS 00MEN 
O O S T E R H O U T 

STOOMPOTTENBAKKERIJ 

J . B E L T M A N J H z , Deventer. Handelskade. 
Fabrikant in Molenwerken. 

• n o u . \ s s s s r ^ 
I K v i : n i \ < . VAST 

levemm m K i i i i n i oue 
O U E F A B R I E K E N , H O U T Z A G E R I J E N t 
O L I E - G A S M O T O R E N . '~= 

CRAMER ELSENBURG & Gü., 
/Moflerei-tmeiert, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Klniskelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalvp.rwarminq door heete lucht. 

J. J. BROEK, - 's-Gravenhage. KRAIJENBOFSTRAAT 37. 
A l HM.lt \ l II - I I I ll4M.lt 4F1B. 

A T E L I E R voor bet Teokenen en Rcproduceeren van Plans, Technische Teeke
ningen. Landkaarten, enz. — L K H T I l l t l K I MIK IITIVt. 

BECKER & BUODINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - IIOKKJIEET-
KN ANDERE 

I N S T R H I K X T E S , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAABS, enz. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Assurantie Maatschappij 

Brand tegen schade 

van 1845. De 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
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N I E U W - M I D D E N E E U W S C H E K U N S T . 

Toen wij, naar aanleiding van de tentoonstelling 
der teekeningen van Dr. Cuypers in het Paviljoen te 
Haarlem, eenige beschouwingen neerschreven, was 
onze conclusie „dat die tentoonstelling ons den indruk 
gaf van te bestaan uit voortbrengselen, gesproten 
uit het brein van iemand, die minstens drie eeuwen 
te laat ter wereld is gekomen en die met noeste vlijt 
getracht heeft, aan reeds lang begraven kunstidealen 
een schijn van nieuw leven in te blazen". 

En nu die tentoonstelling ook in Den Haag wordt 
gehouden, schrijft J . in De Telegraaf: „Wij kunnen 
schreien van droefenis, dat wat wij hier in dit stille 
hoekje zien niet de waarheid, de schoone afschijning 
der wereldsche gang van zaken is, maar wat helpt 
het. Buiten bengelen de trams, die bij de bocht over 
de ijzeren rails kraken en piepen, de koperen netten 
van telegraaf en telefoon spannen zich druipend in 
den regen over de stad, overal grijnzen en blinken 
en joelen de kleurig schetterende aanplakbiljetten en 
wij zelf loopen in een zwarte jas met hooge witte 
boorden. Ziet die door den meester ontworpen altaren. 
De devotie is erop gestorven. E r zijn immers geen 
helden meer, die zich om den geloove laten martelen 
en wier gebeente door deze kunstwerken zal moeten 
gedekt worden, er zijn geen asceten meer, die zich 
tot extase toe uitmergelen en wier pij of rozenkrans, 
later hier bewaard, de eigenlijke, de eenige wijding 
aan deze kunst moet geven. I Iet ornementwerk is zuiver 
gestyleerd, goed gevonden en schoon uitgevoerd, 
maar wij missen er iets in van het onzuivere van den 
ornementrand, die door de gehcele kerk van Xanten *) 
loopt, een rand van vergeelde, vergroende, op schar
laken vertoonde beenen en knoken van de heiligen 
Victor en Gereoen. E n met het hoogheerlijk ridderslot 
Zuylen tot de Haer, dat door den bouwmeester wordt 

*) Is dit niet in St. Gercon te Keulen? 

gereconstrueerd is 
wij vergeten dat 

het al iets dergelijks. Hoe kunnen 
de baron, die voor zijn vaderlijk 

erf zooveel schoons en goeds laat doen, gehuwd is 
met een baronne de Rothschild". 

En dan volgt de verzuchting; „Bouwkunst in onze 
dagen is het beste middel om ons het weemoedige 
van onvruchtbaar schoon te doen begrijpen". Ten 
slotte geeft de schrijver als zijn meening, dat de kunst 
van Cuypers geen toekomst heeft, door te zeggen: 
„Bij het eenzaam rond wandelen langs het werk van 
den man, die alleen den strijd tegen een ondankbaren 
tijd moest volhouden , kan ik niet nalaten mij de 
bemanning van het Duitsche schip te herinneren, die 
toen het vaartuig onlangs in de Chineesche wateren 
zonk, op voorbeeld van den kapitein, met ontblooten 
hoofde, na een driemaal herhaald „ H o c h " , voor hun 
keizer, met een hymne aan hun heilige vlag op de 
lippen, rustig de eeuwigheid der zee ingingen". 

Deze herinnering aan een onlangs geschied feit 
geeft echter, hoe goed zij misschien de positie van 
Dr. Cuypers verbeeldt, toch tot bedenking aanleiding. 
Immers, de Duitschers met hun schip door een wervel
storm op een klip geworpen, waren door een harde 
noodzakelijkheid tot zoo heldhaftigen ondergang ge
doemd; niet minder was het de noodzakelijkheid van den 
plicht, die hen scheep had doen gaan en hen in de 
zoo gevaarlijke Chineesche wateren deed vertoeven. 
Maar voor Dr. Cuypers bestond er geen noodzakelijk
heid de oude, reeds sinds eeuwen op het strand liggende 
hulk der middeneeuwsche kunst weer vlot te maken, 
haar op te kalefateren zoo goed en zoo kwaad het 
ging, en haar te brengen op de woelige zee van den 
modernen tijd. Indien het vaartuig nog niet gezonken 
is, doch dank zij het aanhoudende hoozen nog drijvende 
blijft, dan is daarmede zijn voortreffelijkheid boven 
een hedendaagsche mailboot nog niet bewezen. En 
wanneer ten slotte de hulk met Dr. Cuypers als kapitein 
en zijn enkele volgelingen als bemanning eenmaal 
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zinken zal, ligt er in dien ondergang niets heldhaftigs, 
want niemand noodzaakte de schepelingen zich van 
een zoo oud vaartuig te bedienen. 

Zelfs velen, die vroeger beslist aan de zijde van 
Dr. Cuypers stonden, beginnen dit in te zien. E n 
men weet het, als het schip zinkt, zwemmen dc 
muizen weg, om zoo mogelijk den vasten wal te 
bereiken. Een eigenaardig teeken des tijds is het artikel 
den vorigen keer aan het hoofd van deze kolommen 
geplaatst. De schrijver daarvan, ofschoon Cuypers 
huldigend, voorziet toch „dat vormendienst, hoezeer 
ook ontspruitend uit den geestelijken grondslag' 
waarmede bedoeld wordt het volgen van bepaalde 
stijlvormen uit het verleden, ons den nieuwen, echt 
modernen stijl niet zal brengen. Of „de Studie der 
rekenkundige en meetkundige beginselen" ons daartoe 
zal voeren, schijnt ons twijfelachtig. Alleen hij, die 
zich neer kan leggen bij de definitie, „onder bouwen 
verstaan we het logisch ontwikkelen van een vooraf 
beraamd plan, berustend op rekenkundige of meet 
kundige gegevens", zal van de mathesis als moeder 
eener nieuwe kunst wat verwachten. 

Het is zeker jammer dat het artikel, boven bedoeld, 
naast zooveel, dat van heldere opmerkingsgave getuigt 
ook heel wat bevat dat, ofschoon in apodictische 
termen geuit, toch den toets van het kalm nadenken 
niet kan doorstaan. Zoo is het wel waar, dat 
sedert eeuwen voortbouwen op antieke overleveringen", 
maar onjuist is het, dat „de Renaissance begon met 
het letterlijk opvolgen der voorschriften van Vitruvius". 
Want deze letterlijke opvolging, die wel beproefd werd, 
doch niet gelukte, omdat het handschrift van den 
Romeinschen bouwmeester in zoo verminkten staat 
bewaard was, valt pas in een tijd, toen de Renaissance 
al vele jaren bestaan en gebloeid had. Palladio is het 
geweest, die, misschien meer dan iemand anders, 
Vitruvius heeft willen volgen. Toch zal niemand, die 
de werken van den Italiaanschen meester gezien heeft, 
daarin den Romeinschen architect terugvinden. 

Wie een ernstige studie van de geschiedenis der 
kunst gemaakt heeft, zal niet beweren „dat de 
Christelijke kunst niet gegroeid is uit die der Grieken 
en Romeinen". Want de bouwwerken, die als de 
voornaamste uitingen dier Christelijke kunst beschouwd 
worden, zijn de basilieken, die, zonder dat daar 
noemenswaardige veranderingen aan plaats vonden, 
van de Oudheid werden overgenomen. Ja zelfs vele 
details verloochenen, tot het laatst der middeleeuwen 
toe, hun antieken oorsprong niet. Het zou ons te ver 
voeren dit met bewijzen te staven; men kan er echter 
Viollet-le-Duc op nazien, die zeker niet van partijdig
heid tegenover de Oudheid beschuldigd zal worden. 
Steeds is de eene kunst gegroeid uit de andere; wie 
dat niet heeft opgemerkt, toont zich met de geschiedenis 
weinig vertrouwd. 

Van juist inzicht daarentegen spreekt de opmerking, 
dat „Vio l l e t - l e -Duc" , ofschoon „de meest gekende en 
om zijn uiterlijk vertoon dc meest gehuldigde" , toch 
niet de man geweest is, die „voor de herleving der 
Christelijke kunst gedurende de laatste helft dezer 
eeuw" het meest heeft gedaan. Inderdaad, de Fransche 
architect zag in de kunst der 13e eeuw niet in de 
eerste plaats het „Christelijke", maar het redegevende. 
Volkomen terecht wordt dan ook Cuypers ons voor
gesteld als de man, die de middeneeuwsche kunst uit 
een Christelijk, d. i. Roomsch-Katholiek oogpunt heeft 
beschouwd, en die als zoodanig „tot op heden hierin 
door niemand overtroffen is". 

En de schrijver, bespeurende, hoe „na de herleving 
der 13e- en I4e-eeuwsche periode" thans de Romaan-

sche overleveringen worden opgedolven, heeft zeker 
het recht te verwachten dat men binnenkort bij de 
„vroeg-Christelijke kunst" zal belanden. Hij voelt echter 
ook dat de wijze, waarop sommige hedendaagsche 
architecten zich voor een tijdlang van de Romaansche 
bouwvormen bedienen, niets gemeen heeft met het 
langjarig, ernstig en volhardend streven van Cuypers. 
Hij zou wel graag „Berlage een opvolger van Cuypers" 
willen noemen, maar hij kan dit niet, „omdat diens 
handen onmachtig bleken, om de krachtige begin
selen der middeneeuwers tot een eigen bouwkunst 
om te scheppen". 

Bij ons vroeger beeld blijvende, zouden wij kunnen 
zeggen, dat Cuypers zijn middeleeuwsche hulk althans 
zoo heeft weten op te lappen, dat zij veertig jaar en 
langer reeds drijvende gebleven is. Berlage daarentegen 
is onlangs pas in een klein schuitje uit den Romaan-
schen tijd gesprongen en hij vaart er mee rond, zonder 
het eerst op den wal goed te hebben nagezien. E n 
nu juichen sommige toeschouwers aan den vasten wal 
hem toe, omdat hij zich aan zoo broos een kiel heeft 
durven wagen. Doch, en nu komt het verschil, terwijl 
Cuypers bereid is met zijn schip ten onder te gaan, 
wanneer de lekken niet langer te stoppen zijn, zal 
Berlage, zoodra zijn Romaansche schuitje al te veel 
water binnenkrijgt, in een ander overstappen, dat 
zeewaardiger schijnt. Een zoodanige tour de force heeft 
hij reeds meer verricht. 

Eigenaardig mag het heeten dat iemand als de 
schrijver van het artikel, die zoo juist de positie en 
de beteekenis van hedendaagsche architecten als Cuypers 
en Berlage toont te begrijpen, van veel minder begrip 
blijk geeft, waar het de laatste wandschildering van Der
kinderen geldt. Te meer mag ons dit verwonderen, omdat 
in de bespreking van die wandschildering hier en 
daar opmerkingen worden aangetroffen, die wat anders 
zouden doen verwachten. Zoo wordt het ontbreken 
van verband tusschen de schildering en de hal, waar
voor zij bestemd is, op inderdaad overtuigende wijze 
aangetoond en terecht gewezen op het gemis van 
eenheid in het geheel. 

Maar in stede dat nu ook ten slotte op het onmo
derne van den „vormendienst", die Derkinderen in 
geen mindere mate dan Cuypers voorstaat, gewezen 
wordt, verliest de schrijver zich in allerlei detail-
beoordeelingen, die hem het verwijt van te willen 
vitten, kwalijk zullen doen ontgaan. En zoo ontstaat 
onbillijkheid. Want, één van t w e e ë n : ó f de middel
eeuwsche kunst geeft uiting aan het streven onzes 
tijds, en dan zijn Cuypers en Derkinderen mannen, 

die bij een latere rangschikking van personen in 
tijdperken" zeer hoog zullen gesteld worden, ó f het 
omgekeerde is het geval, en dan zal geen der beide 
kunstenaars bij het nageslacht genade vinden. De 
schrijver zegt zelf, dat het werk van Derkinderen 

een volledige erkenning der beginselen, waarvoor 
Cuypers gestreden heeft en daarom voor dezen een 
overwinning." Maar waar hij den „vormendienst" van 
den tweeden „aan ons innerlijk bewegen" vreemd 
acht, schijnt hij deze meening, waar het werk van 
den eersten ter sprake komt, niet meer te durven 
volhouden. Van iemand, die het zoo druk heeft over 
logica en die daarop zelfs de geheele architectuur 
wil grondvesten, mocht strenger vasthouden aan de 
egelen der redeneerkunst verwacht worden. 

D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S Q U E S T I E . 
Het is nu gebleken, dat de Amsterdamsche bladen, 

die af en toe berichten over den stand der Amster
damsche beursquestie brachten, zeer juist waren in-
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gelicht, want de voordracht tot het bouwen eener 
nieuwe beurs op de oude prijsvraag-plaats staat thans 
in het Gemeenteblad. 

E r is na dit schitterend bewijs voor de wel-inge-
lichtheid der bladen, geen reden meer om twijfel te 
voeden omtrent de mededeeling „dat het plan bestaat, 
deze voordracht nog in den Raad te behandelen tijdens 
het wethouderschap van Mr. Treub." En daar dit 
lid van het Dagelijksch Bestuur zijne aanvraag om 
ontslag reeds heeft ingediend, kan men verwachten 
dat de behandeling spoedig zal plaats vinden. 

Het lezen der voordracht bracht ons terug naar 
het jaar 1887. Toen werd ook in die voordracht 
gezegd: „ V a n verbouwing der bestaande Beurs kan 
in ernst geen sprake zijn" en daarom had men, op 
het terrein van 1884, een plan laten maken, dat 
door tal van commission goedgekeurd, aan alle eischen 
scheen te voldoen. 

Toen schreef de heer Henri Evers, de bekende 
architect, thans Directeur der Academie te Rotterdam. 

„En thans staat men weer voor een gewichtig 
vraagstuk, —• een levensquestie. Het geldt hier de 
hoofdingang van onze stad. Binnen weinige weken 
zal de teerling geworpen zijn, die haar lot beslist. 

„ N a alle discussién, die in den Gemeenteraad over 
den beursbouw hebben plaats gehad, en waarvan de 
internationale prijsvraag het gevolg is geweest, kan 
men aannemen dat de nieuwe beurs niet alleen aan 
de eischen van den handel zal moeten voldoen, maar 
tevens een sieraad van de stad zal moeten zijn. En 
dan zijn de eischen vele en groot. Het monument, 
als hoogste kunstuiting, vordert in de eerste plaats, 
dat zijn plaatsing in verband met de omgeving een 
rationeele zij; dat zijn conceptie om zoo tc zeggen 
het schilderij is, waarvan de omgeving de omlijsting 
vormt. Zal de indruk gunstig zijn, dan is vóór alles 
ruimte noodig. Het monument, van grootere afmeting 
en van rijker conceptie dan het woonhuis, boeit het 
oog in bijzondere mate; het is juist de tusschenruimte, 
die het contrast met de omgeving maakt en de rust 
voor het oog herstelt. Ontbreekt deze, dan verkrijgt 
men den indruk als van een schilderij, door een te 
kleine lijst omvat. Plaatst men zich later vóór dc 
nieuwe beurs, met den rug naar den Dam gekeerd, 
dan aanschouwt men een vrijstaand gebouw, een 
monument, links door een straat van 30 M . , rechts 
door een van 17 M . begrensd. De voorstelling is een 
scheeve. Een veel ernstiger bezwaar is, dat door den 
bouw der beurs, volgens de plans van Burgemeester 
en Wethouders, de ingang der stad voor goed be
dorven zal zijn. Het gaat toch niet aan daar een 
„sta-in-den-weg" te plaatsen! Het is thans nog mo
gelijk om met betrekkelijk geringe kosten een fraaien 
ingang tot de stad te scheppen, door het Damrak in 
een boulevard te veranderen. Alleen op deze wijze 
kan nog een schoone entree en verbindingsweg tot 
het Koninklijk Paleis verkregen worden. Men late de 
gelegenheid, om tc verhelpen wat nog mogelijk is, 
niet voorbijgaan. 

„ D e beurs in het midden van het Damrak!'t Is de 
kroon op het ontsieringswerk van de buitenwijken: 
't is de nekslag voor alle toekomstige verfraaiing; 't 
is de toestand van iemand, dien de keel ten halve 
dichtgesnoerd wordt en die een verstikking nabij is. 
Men scherme toch niet met het versleten argument: 
„Amsterdam moet zijn eigenaardig cachet behouden". 
Natuurlijk moet het dit. Het zou barbaarschheid zijn, 
de Heeren- en Keizersgrachten te willen dempen, maar 
dit neemt niet weg, dat er nu gelegenheid bestaat om 
de stad te verfraaien. De chauvinisten, die bij het woord 

„boulevard" dadelijk Haussmann in den mond hebben 
en ons „naiiperij van Parijs" naar het hoofd slingeren, 
ze moesten begrijpen, dat eene stad als Amsterdam 
niet steeds ongestraft op haren roem kan teren, niet 
achterwege mag blijven — op straffe van uit het oog 
verloren te worden. Men is verplicht met den tijd 
mede te gaan en wat in het overig Europa tot ver
betering is noodig geacht, moet ook hier gedaan 
worden. Amsterdam is dit zoowel aan zijn verleden, 
als aan zijn toekomst schuldig. De beursquaestie is 
vermoeiend ; hare oplossing, hoe ook, is voor B. en W . 
het afschudden van een zwaar juk. Het is te verwachten, 
dat hare beslissing nabij is. Men overwege dus, alvorens 
een besluit tc nemen!" 

Dit schreef de heer Evers vóór negen jaar. Zijn 
gloedvol, met overtuiging geschreven betoog is echter 
ook thans nog van waarde. En de heer J . R. de 
Kruyff, dc gezaghebbende directeur onzer Rijks-
kunstnijverheidsschool kan nu nog, als vroeger, den 
beschreven vaderen toeroepen: „Wacht u, dat niet onze 
nazaten met onze beurs handelen als wij mot de thans 
ruim vijftigjarige, die ons als sta-in-den-weg hoonend haar 
jaartal toont in den gevel, om ons te waarschuwen: 
„overijl u niet, bezint voor gij begint!'' 

Deze waarschuwingen, door esthetici van naam ge
geven, verdienen te eerder dat men er naar luistere, 
omdat door het verband dat er tusschen den hoer 
Trcub en het jongste bcursplan schijnt te bestaan, 
voor overijling grooter kans is dan vroeger. Want dat 
de Raad de zaak nog zal behandelen vóór het heen
gaan van dien wethouder, die met November het 
hoogleeraarsambt gaat bekleeden, zal wel moeten be
duiden dat de behandeling reeds over een week twee, 
drie zal geschieden. Moge in dien tijd misschien dc 
pers een behoorlijk oordeel kunnen vormen en formu
leeren , het publiek en de handel, wicn de oplossing 
der beursquestie thans als een verrassing lijkt, hebben 
verscheidene dagen noodig om van verbazing te be
komen en zich goed van alles rekenschap te geven. 

En dan de architecten en architec ten-vereenigingen. 
Ook zij behoeven tijd voor het opstellen hunner adressen. 
Of zullen zij bij hun zwijgende rol volharden en hunne 
bezwaren tegen het Damrak-emplacement niet langer 
doen gelden? 

Tempora mutanturl Maar toch zou men ook met 
den Franschman kunnen zeggen „Mus ca change, plus 
fa teste la mime chose!" B. en W . zeggen in 1887 
in hunne memorie van toelichting: „ U e verkeerswegen 
langs de nieuwe Beurs verkrijgen een breedte van 30 
M . aan de westzijde en van 11 tot 20 M. aan de oost
zijde." Thans heet het: 

„Er ontstaat aan de levendige zijde van het Damrak 
een verbindingsweg van het Centraalstation naar den 
Dam van 30 M . breedte", doch van de straat aan de 
andere zijde, de „doode" waarschijnlijk, wordt nu maar 
liever gezwegen. Als motiveering van de voldoendheid 
der afmetingen van den verbindingsweg wordt nu, als 
voorheen, de Sarphatistraat aangevoerd. 

Maar de heer Evers zei al vroeger: „ D e verge
lijking van het toekomstig Damrak met de Sarphati
straat, in de memorie van toelichting aangehaald, is 
niet juist. De Sarphatistraat, geheel uit het centrum 
gelegen en slechts als gedeeltelijk debouche van het 
Rijnspoorwegstation te beschouwen, heeft op verre 
na niet dezelfde eischen, die men aan het Damrak 
kan stellen. De breedte der Sarphatistraat zou thans 
voldoende zijn, maar niet in de toekomst. Daarom is 
de plaatsing der Beurs op het Damrak uit een prae
tiseh oogpunt te verwerpen." E n dan „de straat ten 
oosten der nieuwe Beurs komt als verkeersweg hier 
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niet in aanmerking; alleen hebben de eigenaars der 
daar aanwezige perceelen het aangenaam vooruitzicht, 
dat bij eventueelen bouw hun perceelen voor dood 
verklaard worden". 

In 1887 zouden volgens gedetailleerde begrooting, 
bij de voordracht gevoegd, de kosten van het gebouw 
f 1 ,500,000 bedragen, terwijl voor meubileering, ver
lichting en verwarmingstoestellen, een bekleedings-
walmuur, aanleg van plantsoen nog f 3 0 0 , 0 0 0 in 
rekening werd gebracht, zoodat men op een totaal 
van f 1 ,800,000 kwam. De jaarlijksche bate werd toen 
op / 110 ,000 becijferd. 

Thans raamt men de kosten een half millioen lager, 
en verwacht ook een opbrengst die ƒ 3 0 , 6 0 0 beneden 
het vroegere totaal blijft. Het controleeren der tegen
woordige cijfers kan niet van ons gevorderd worden; 
de vermindering schijnt haar ontstaan te vinden 
deels in beperking van het grondvlak, en het stellen 
van „bescheiden" eischen, maar voornamelijk ver
oorzaakt te worden door geringe hoogte-afmetingen 
„ O m namelijk niet te veel te domineeren is de 
hoogte van het ontworpen gebouw over het algemeen 
niet hooger dan die der woonhuizen, daar ter plaatse". 
Zoo bouwt men thans monumenten! Men heeft weinig 
geld, of wil althans weinig uitgeven. Maar men wil 
zooveel mogelijk waar voor zijn dubbeltjes, en nu het niet 
in de breedte of de lengte gevonden kan worden, 
moet de hoogte er maar aan gelooven! Inderdaad, 
akeliger kan het al niet, vooral wanneer de huizen 
zich nog met zekeren trots op de laagheid van het 
gebouw verheffen. 

Doch, ware het niet beter een half millioen aan 
het opknappen der bestaande beurs te besteden, dan 
daarbij nog een millioen weg te werpen aan een 
„monument", waarvoor men op het oogenblik geen 
geschikt terrein heeft en dat, om financieele over
wegingen, noodzakelijk beneden matige eischen moet 
blijven ? 

De Raad, die in 1891 zich met het emplacement-
Werker vereenigde, doch die zich door de Tweede 
Kamer bij de onteigening der terreinen gedwarsboomd 
zag, geve deze eenig-goede oplossing der beursquestie 
niet in arren moede op! Het volgend jaar krijgt 
men een gansch andere Kamer, die wellicht den 
Amsterdammers meer ter wille zal zijn dan de 
tegenwoordige. Maar ook zelfs al mocht dit niet 
zoo zijn, dan wachte men gunstiger tijden af, die den 
minnelijken aankoop van het begeerde terrein mogelijk 
maken. In die tijden zal er dan ook bij den bouw, 
als bij dien van Hendrick de Keijser, op „geen cleynt-
gen gesien" behoeven te worden. 

Er is geen behoefte aan een „oploss ing" der beurs
questie, hoe dan ook. Wij hebben een ,goede oplos
sing" noodig, als wij niet willen dat het nageslacht 
met ons monument handelen zal als wij met dat van 
Zocher. 

Men vernieuwe desnoods de geheele Korenbeurs, 
men voorzie de Koopmansbeurs van enkele gerieflijk
heden , maar men bega niet de dwaasheid om in deze 
tijden van slapheid in zaken een kostbaar beursgebouw 
te doen oprichten, dat geen noodzaak heeft en dat 
Amsterdam voor goed bederft. 

Moge er spoedig een vergadering gehouden worden, 
die de in Felix nu negen jaar geleden aangenomen 
motie weder aanneemt: „ D e Vergadering, van oordeel, 
dat het aanhangige beursplan zoowel plaatselijke als 
financieele bezwaren oplevert, drukt den wensch uit, 
dat de Gemeenteraad goedvinde de bestaande beurs, 
behoudens enkele noodzakelijke verbeteringen, te be
stendigen " Wi l zij er wat bijvoegen, dan kan dit 

luiden: „Zij meent dat eerst dan tot den bouw eener 
nieuwe Beurs mag worden overgegaan, wanneer een 
geschikt terrein verkregen zal zijn en wanneer de 
financieele toestand der gemeente zoodanig verbeterd 
zal zijn, dat het gebouw een monument worde, A m 
sterdam waardig". 

BIJ D E P L A A T . 
Evenals bij vorige gelegenheden hebben wij ook 

thans onze lezers eenig denkbeeld willen geven van 
het Beursplan, dat door het Amsterdamsche gemeente
bestuur is openbaar gemaakt. 

Om vergelijkingen mogelijk te maken zijn aan het 
plan toegevoegd dat, in 1885 bij de internationale 
prijsuitschrijving met den eersten prijs bekroond , en 
dat, in 1887 door het Gemeentebestuur voorgesteld, 
doch door den Raad verworpen. 

De verklaring der Romeinsche cijfers in de plannen 
is deze: 

I. Goederenhandel. 
II. Effectenhandel. 

III. Graanhandel. 
IV. Ingang. 

V . Vestiaire. 
VI . Schrijfkamer. 

VII. Postkantoor. 
VIII. Terras. 

IX. Telegraafkantoor. 
X . Telefoonkantoor. 

XI . Noteerzaal Effectenhandel. 
XII. Niet betalenden. 

XIII. Monsterzaal graanhandel. 
X I V . Café. 

H E T N I E U W E B E U R S P L A N . 
(Ingezi/ndai.) 

Toen, in het voorjaar van 1894, de Commissie door 
den Raad der gemeente Amsterdam uit zijn midden 
benoemd, om een voorstel tot verbouwing der be
staande Beurs te doen, met hare werkzaamheden aan
ving, werd ik, als architect der Gemeente, aangewezen 
om haar van technische voorlichting te dienen. 

De eischen, door de Commissie gesteld, waren ge
heel andere, dan bij de prijsvraag, in 1884, den door
slag hadden gegeven. Waar het thans voornamelijk 
op aankwam was, dat de drie takken van handel even 
gemakkelijk zich van telegraaf, telefoon en postkantoor 
zouden kunnen bedienen. Om aan dit verlangen te 
voldoen, liet ik het tot dusverre steeds gevolgd denk
beeld los, om éen Beurszaal te ontwerpen. Voor den 
goederenhandel bestemde ik pl. m. V s der tegen
woordige zaal, aan de Damzijde. Het overige ' / i , naar 
het Damrak toe, werd aan de drie genoemde takken 
van dienst toegewezen, met een breede centrale gang 
in het midden, die de goederenbeurs met de graan-
beurs en de effectenbeurs, die in een nieuwen aan
bouw aan de Damrakzijde kwamen, verbond. Een 
portiek, ter hoogte ongeveer van de Papenbrugsteeg 
gelegen, gaf tot de laatstgenoemde twee zalen toegang, 
waardoor vooral voor den effectenhandel, die zijn 
sociëteit in de Warmoesstraat over die steeg heeft, 
groot gerief zou ontstaan. 

De commissie was met het plan ten zeerste inge
nomen ; kort daarop werd ik echter gedwongen, mijn 
ontslag als gemeente-architect te nemen, en ik hoorde 
dus niets meer van het lot van mijn geesteskind. 

Nu evenwel is het nieuwe Beursplan openbaar ge
maakt en daarin vind ik mijn hoofddenkbeeld terug, 
doch met een wijziging, die mij al zeer ongelukkig 
toeschijnt. Immers terwijl vroeger de doorgang in de 
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as van het geheel lag, en de beide zalen voor effecten
en graanhandel ook symmetrisch ten opzichte van die 
as waren geplaatst, heeft men nu, door den trapezium
vorm van het terrein daartoe genoopt, de as van het 
gedeelte aan de zijde der O udebrugsteeg zooveel ver
schoven, dat voor een café plaats wordt verkregen. 
Daardoor is evenwel tevens het monumentaal karakter 
aan het geheel ontnomen. 

Wanneer mijn geheugen mij niet bedriegt, dan is 
de lokaliteit, die het verbouwingsplan (dat voor 
f 500,000 zeker uitvoerbaar was) opleverde, niet veel 
minder dan welke thans in het nieuwe project wordt 
gevonden. En dan vraag ik mij af of het wel ver
standig is, om bijna anderhalf millioen te gaan be
steden aan een gebouw, dat later even zoo goed in 
den weg zal staan als het tegenwoordige. Zou men 
niet beter doen, de bestaande Beurs te verbouwen, 
om ter zijner tijd het plan W . P. W . te kunnen ver
wezenlijken? 

Toen Amsterdam zijn Raadhuis stichtte werd dit 
niet op den Dam gezet, ofschoon de grond daar voor 
niemendal tc krijgen was. Het toenmalig stadsbestuur 
kocht in vijf-en-twintig jaar al de huizen tusschen Dam 
en Voorburgwal aan, en kreeg zoo de plek, die het 
begeerde. Zal nu het nakroost zoo dwaas zijn, dit 
voorbeeld niet te volgen ? Ik hoop dat, ten slotte, het 
gezond verstand zal triomfeeren. 

Indien dit mogelijk ware zou ik gaarne zien dat, 
wanneer het misschien eerlang tot een tentoonstelling 
van het nu ingediend Beurs-ontwerp mocht komen, 
de autoriteiten goed konden vinden, ook mijn ver-
bouwings-project te vertoonen. Artistieke pretenties 
maakt het niet; indien het eenige verdienste bezit, 
dan schuilt die in de plattegrond-oplossing en de be
trekkelijke minkostbaarheid. Maar men zou dan het 
publiek kunnen doen zien, wat er van de bestaande 
Beurs, in afwachting van een goede nieuwe, te maken 
zou zijn. En als ik dan bedenk hoe men nu, een 
nieuw gebouw willende ontwerpen, niets beters weet 
te doen, dan het verbouwingsplan over te nemen, dan 
voed ik nog een flauwe hoop, dat velen, het ver
bouwingsplan kennende, zullen inzien welk een onver
antwoordelijke zaak het zou wezen, het zoo algemeen 
veroordeelde bouwterrein van 1884 te gaan gebruiken 
voor het plaatsen van een nieuwe Beurs, die slechts 
weinig meer gerief zal geven, dan de vergroote oude 
zou kunnen doen, maar die de verwezenlijking van 
het in 1891 door den Raad aangenomen plan W . P. 
W . vooigoed onmogelijk zou maken. 

Nijmegen, 23 Sept. 1896. 
A . W . W E I S S M A N . 

P R I J S V R A G E N IN D E Z U I D - A F R I K A A N S C H E 
R E P U B L I E K . 

Men schrijft ons uit Pretoria, dato 23 Aug . j l . : 
Het teekenen naar prijsvragen is hier een ondankbaar 

werk. Het is waar, er worden mooie prijzen uitge
loofd, maar het is meer loterij dan wedstrijd, daar 
de Jury meestal bestaat uit personen, zoo als rijk 
geworden kruideniers en andere handelslieden, die 
een zekere beteekenis hebben. 

Zoo is hier, te Pretoria, ongeveer twee maanden 
geleden, een prijsvraag uitgeschreven voor een han
delsmerk, waarvoor een prijs van 25 pond sterling 
was uitgeloofd. 

Vele projecten werden ingezonden met den naam 
des ontwerpers en anderen met bijvoeging van een 
gesloten naambrief. Deze brieven zijn brutaalweg 
geopend en op de tentoonstelling prijkten op de 

ontwerpen met groote letters de namen der vervaar
digers, die onbekend wenschten te blijven. 

1 Iet bekroonde ontwerp is met potlood doezelachtig 
geteekend en het handelsmerk wordt op kisten ge
brand en op papieren zakken gereproduceerd. 

De wijze van beoordeeling is minder aanmoedigend 
voor een liefhebber. 

J. T . 

NB. In The Standard and Diggers News van 19 
Augustus komt eene advertentie voor van een prijs
vraag voor de nieuwe gebouwen van „the new Club 
and the South African Investment and Trust Com
pany", waarbij prijzen van 2 5 0 , 150 en 100 pond 
sterling voor de drie bestgekeurde ontwerpen worden 
uitgeloofd. Directeuren van de club en van de ge
noemde maatschappij maken de Jury uit en de ant
woorden worden reeds den 30 September ingewacht. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 2 3 Sopte1 other 1 S 9 6 . 

In deze vorgudering, door don Vice-voorzitter geopend, werd 
na lezing van de notulen Let woord gegeven aan den heer 
J. L. M. Lauweriks, tot liet houden van een lezing met kunst
beschouwing over Egypte. 

ln kernachtigo en" goed gekozen bewoordingen gal' spreker 
eene vergelijking tusschen de oude cn moderne kunst, om daarna 
over te gaan tot het in detail bespreken van de Egyptische 
kunst, toegelicht door tal van fraaie photo's en zeer goed gc-
slaagdo schetsen van zjjn hand en van die van den heer Do Bazel. 

Met een hartelijk woord werd spreker dankgezegd voor zijne 
belangrijke bjjdruge, die op verzoek in h i t genootschapsorgaau 
zal worden opgenomen, terwyl oen voortzetting van dit belang
rijk onderwerp voor de aanstaande maand Januari werd toegezegd. 

Na mededeeling dat de heer A. 11. Zinsmeister alsnog zyne 
functie in het bestuur zal blijven wuarncmen, werd de heer 
C. van Roven met groote meerderheid van stemmen uls lc-
Secretaris gekozen. 

Het vciori.tr! om de uitgave van het „Tijdschrift voor vercic-
ringskunst" door inteekeuing op twee exemplaren tc B t e u i c n , 
werd aangenomen, waarna aan de orde kwum de benoeming vau 
zes leden, die in overleg met het bestuur de Jury moeten aanwijzen 
voor de groote prijsvragen 1896—18117; als zoodanig werden 
gekozen de heeren Dc llazel, Lauweriks, Vun Boven, Lumbeck, 
Joseph Cuypers cn C. W. Njjhoff. 

Na mededeeling dat volledige bekroningen hadden plaats ge
vonden voor de schetsprysvragen naar ontwerpen voor eeno 
„versiering in tegels" cn „de beëindiging van een vyfgnutsschoor-
steen" en dat het rapport vun beoordeeling in het eerstkomende 
nummer van het Orgaan zal worden opgenomen, werd de goed 
bezochte vergadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT HEVORDERINU DER BOUWKUNST. 
In dc Raadzaal van hot Stadhuis te Delft, daartoe welwillend 

afgestaan voor het houden der byeenkomst, had de 74sto alge
meene vergadering op Donderdag, den 24stou dezer maand, plaats. 
De Raadzual was versierd met verschillende gebrande en geschil
derde glazen uit het utelicr van den hoer J . L. Schouten te Delft, 
waarnevens teekeningen, grondstoffen enz., op do glusschilderkimst 
betrekking hobbeude, waren tentoongesteld. 

De ledon, tegen elf uren in de trouwzaal bijeengekomen, werden 
door den heer M . A. C. Hartman, voorzitter van do feestcom
missie, verwelkomd, wuurop zy zich naar de Raadzaal beguveu, 
waar de heer 0. Muysken, voorzitter vnn het bestuur der Maat
schappij, bet woord nam om in de eerste plaats in herinnering 
te brengen dat iu Mei jongstleden de wensen werd uitgesproken 
de volgendo byeenkomst te Delft te houden en dat de heer 
Schouten toen welwillend op zich had genomen om do ontvangst 
voor te bereiden. Spreker bracht den dank van het bestuur aau 
de feestcommissie voor haren arbeid en voor de grootsche wyze, 
waurop zy die had opgevut eu aan het gemeentebestuur voor het 
beschikbaar stellen van de Raadzaal, waar voorzichtigheid eu 
wijsheid steeds betracht worden. De burgemeester, de waarnemeud 
directeur van de Polytechnische School cn do eere-ledeo Prof. E . 
Uugel, J . F. Metzelaar en J . II. Leliman, allen ter vergadering 
aanwezig, ontvingen dunk voor hunne belangstelling. 

Het woord werd daarna gegeven aan den gemeente-architect, 
den heer Hartman, die een beknopt overzicht gaf van dc ge
schiedenis van Delft; nu hot bespreken der stichting, werd er 
op gewezen dat de stad in hot Rourgoudische tijdvak met nar
den wallen voorzien werd, en dut in 1536 een zware brand uit
brak, waarby een groot deel der stud vernield werd. Dc daarop 
volgende periode van 153ü tot 15Ü0 was oen tijd van bloei, 
waarin onderscheidene heerenhuizeu werden gebouwd. Op het 
gebied van nijverheid kan gewezen wordon op do brouweryen, 
de lakenfabrieken, de porseleinfabrieken en meer andere be
drijven, maar de verschillende industrieën gingen achteruit, want 

O - •o 
311 

http://vciori.tr


eenige bedrjjven verdwenen geheel en andere verminderden zoor 
sterk, zooals het bierbrouwen, de fabrikage van aardewerk, enz 
Dc slotsom van het overzicht was, dat Delft zich voor het 
oogenblik in een tijdperk van bloei mag verheugen, maar dat 
de nabjjhcid van Rotterdam een hinderpaal blijft om den bloei 
Tan welcor tc herkrijgen. 

Meer in het bijzonder stond spreker stil bij de drio oudste ge
bouwen der stad, bet Stadhuis, de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk, 
waarvan de voornaamste merkwaardigheden worden medegodeeld. 
Ook audcro oude gebouwen als het (romcculnndshuii van Delfland, 
het Prinsenhof, het Venduhuis werden besproken, torwyl eindelijk 
de aandacht gevestigd werd op verschillende huizen binnon de 
stad, die uit een bouwkunstig oogpunt dc aandaciit vordienen. 

De verhandeling van den spreker, die luide werd toegejuicht, 
zal in het Bouwkundig "Weekblad worden opgenomen. 

Dc heer J . IJ , Schouten verkreeg daarop het woord om gevolg 
te geven aan den wensch van den Voorzitter; hij verklaarde zich 
te zullen bepalen tot het doen van eenige mededeeliugen omtrent 
glas en het bespreken van dc glasschilderijen, die in de zaul zyn 
tentoongesteld. Mij schetste den aard, de samenstelling van het 
glas en dc middelen om het te kleuren, in lood te zetten, to 
schilderen, te branden en in het algemeen do vcrsehillendo wijzon 
van bewerking, waarbij monsters tor bezichtiging worden gegeven. 
In zijne kunst-historische en vooral technische medcdoelingon, 
constateerde spreker dat de kunst van glnsscbildercn in de 18e en 
19e eeuw hier-te-lande is to gronde gegaan, zonder daarom ge
heel uit te sterven. In den loop der verhandeling gaf spreker te 
kennen van harte te wcnBchen, dat do nijverheid ons het glas 
der 12c en 13e eeuw zou kunnen leveren, als voel beter geschikt 
om te besehilderen dun het hedendaagsehe fabrikaat. 

Do wijze van het in lood zetten werd uitvoerig beschreven; 
het gegoten lood wordt daartoe gewalBt in strooken van 3 tot 14 
in M. breedte bij eene dikte van 1 tot 8 m.M., die met de uiteen-
loopende zwaarte van het glus overeonstcmt. Spreker vertoonde 
de reproductie van een middeleeuwse!) raam om de toen gebrui
kelijke kleuraanwending te doen uitkomen eu noemde dc ver
schillende glasschilderingen, die hier-te-lande gevondeu worden 
cn terecht de aandacht trekken; daarbij werd dc mededeeling 
gedaan dut een van de drie kerkramen in de Oudo kerk te Am-
sterduin. die van 15B5 dagteekenen, door spreker hersteld werd 
onder leiding van den architect Posthumus Meyjes aldaar. 

Na de lbe eeuw geraakte dc glasschilderkunst aan het tanen 
en toch bleven de Hollandsche meesters de baas; met warmte 
spoorde spreker aan , dien ouden tnk van nijverheid eu kunst op te 
herten en weder tot bloei te brengen. Daarvoor is het niet noodig 
om na te maken wat HM leren vroeger tot stand brachten, maar 
men moet den geest in zich opnemen die uit hunne werken spreekt 
en dien in overeenstemming brengen met de cisehen van onze 
samenleving. Spreker bracht daarom hulde aan den heer Le Comte, 
die de oude kunst leerde toepassen; hij dankte het succes van 
de bevordering der kunstindustrie van het glasschilderen cn die 
van het aardewerk aan zgnc toewijding (toejuiching). 

Ten slotte gaf spreker oeno beschouwing vuu verschillende 
tentoongestelde glazen, waurondcr twee drielichten uitblonken, 
het eene met portretten van Willem den Zwijger en diens ouders, 
het (andere met het slot Dillenburg, beiden door den heer 
A. le Comte ontworpen en voor eene villa te Keulen bestemd. 

Du Voorzitter betuigde den heer J . L . Schouteu erkentelijkheid 
voor zijne mededeeliugen en wenschto hem geluk met de wijze 
waarop hij zijne jonge, krachtige onderneming op con goede 
hoogte heeft weten te brengen; hij hoopte dat de Delitsche 
burgerij hem spoedig zou opdragen het vergaderlokaal blijvend 
te versieren evenals dit nu tijdelijk is gedaan. 

Do Voorzitter benoemde dc heeren J . I.eijh te Haarlem, 1'. J . 
Btemmer Hz. te 's-Gravenhage, Van Arkcl cn B. J Ouëndag 
te Amsterdam cn W. de Jong te Utrecht, tot leden van het 
stembureuu voor de eerstvolgende verkiezing en sloot daarop de 
vergadering. 

Na een dejouner op het Raadhuis verdeelden de leden zich 
in groepen tot het bezichtigen van de Nieuwe kerk, de Oude 
kerk, de historische zaal „bet Binnenhol", do Polytechnische 
school, de fabriek van Dclftscb aardewerk van den heer Labou-
chère, de stoomfabriek voor werken in zink cn andere metalen 
van de heeren Braat eu het atelier van gebrand glas „ t Prin
senhof" van deu heer J . I.. Schouten. Dc leden voreenigden zich 
tegen balfvg'f uren aan bet buis vau den heer L . van Mecrten 
aan het Oude Delft en tegen zes uren werd een goincenBchuppelijko 
maaltijd in Stads-1loeien gehouden, waar een veertigtal gasten 
waren aangezeten. 

Nadat de Voorzitter ocu toost bad uitgebracht op H. M. do 
Koningin-Regentes, de beschermvrouw der Maatschappij en op 
onze Koningin, volgde een reeks van dronken, die van warme 
belangstelling blijk gaven cn waarhg' de hulde, den heer Le 
Comte gebracht als artistieke vader van twee nieuwe industrieën, 
met instemming begroet werd. 

Do Burgemeester, die aan den maaltijd deelnam, hield gedu
rende enkele oogenblikkon eene bespreking met de Dclt'tsche 
leden der Maatschappij, stelde daarop in hoogst aangename be
woordingen eeu dronk in op deu voortdurenden bloei vuu de 
Maatschappij en knoopte daaraan do heugelijke mededeeling 
dat cenc afdeeling te Delft gevestigd was. 

Dc tirma Brant bereidde den gasten cono aardige verrassing; 

hij elk couvert vond msn een keurige spijslijst met afbeeldingen 
van de Polytochnische School cn de fabrioken dor heeren Schouten, 
Labouchère en Braat, gevat in een artistieken menuhouder van 
gesmeed ijzer, in de koninklijke fabriek van zinkworkon ver
vaardigd. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's-GnAVKNitAiiK. De Minister van Financiën hoeft oen nieuwe 

regeling van do positie dor landmeters van het kadastor op zg'no 
begrooting voorgedragen. Het getal landmeters le, 2c en 8e klasse, 
thans resp. 45, 55 cn 65 bedragende, zou gelijkelijk in drie klassen 
verdeeld worden, te weten: 

55 landmeters le kl. waarvan 30 ad f 2400 on 25 ad / 2200. 
5 5 i> 2e . „ 30 „ -2000 „ 26 „ -1800. 

a ' '? A f , S e , , " , • 3 0 » - 1 0 0 0 t 2 5 » • 1 4 0 ° ' de landmeters 4o kl . zouden eene jaarwedde hebbon van ƒ1200. 

— Wij vestigen de aandacht van heeren ledeu van het Bouw
kundig Genootschap alhier op achterstaande annonce. Na afloop 
van de bijeenkomst in het Zuid-IIollandsch koffiehuis, op Dinsdag 
a. s, wordt het nieuwe Luthersche Weeshuis en do tentoonstel
ling van Dr. P. J . H . Cuypera bezocht. 

A M S T E R D A M . Hot bestuur van A r t i et A m i c i t i a o doet de 
volgende mededeeling, 

„Eene voor Nederlandsche kunstenaars in alle opzichten belang
rijke tentoonstelling wordt thans door de Maatschappij Arti et 
Amicitiae, Beschermvrouwe Hare Majesteit de Koningin-Regentes, 
voorbereid: 

„ln November— December a. B. zal n.1. te St.-Petersburg, in de 
daartoe aau bcBtuurdcren der maatschappij welwillend ter be
schikking gestelde zalen van dc Keizerlijke Academie van weten
schappen, worden gehouden eene expositie van Nederlandsche 
moderne kunst. 

„Te St.-Petersburg is een comité gevormd, dat aan deze expositie 
znnen zeer gewaardeordeu steuu heelt verleend. Dit comité is als 
volgt geconstitueerd: eerc-voorzitter Z.Ex. Jhr. Mr E. W. F. 
Wttewaall van Stootwegen, buitengewoon gezant en gevolmachtigd 
Minister van H. M . de Koningin bjj Z. M. don Keizer aller RusBen ; 
Ds. II. A . (iillot, voorzitter; F T. Mollenia, COUBUI der Neder
landen, viee-voorzitter, 11. Krujjs, vice-consul der Ncderlunden, 
penningmeester; Mr. Nicolaas Kngbcrts, II. van l ü l s e van der 
Pulls, (Jhr. J . H . van Niftrik, secretaris. 

„De Keizerlijke Academie van wetenschappen is een van de 
voornaamste instellingen der Russische hoofdstad en gelegen in 
de onmiddellijke nabjjheid van het keizerlijk paleis. De zaleu worden 
electrisch verlicht, zoodat de expositie ook des avonds zul kunnen 
worden bezichtigd, terwijl zij wordt gehouden in den beBten tijd 
van het St.-Petersburgsch wintcr-seizoen, 

„De maatBchappij Arti ot Amicitiao heeft dan ook gemcond 
aan hare leden (zoo goed als alle Noderlaudsche kunstenaars zijn 
leden der maatschappij) den weg tot deze tentoonstelling zoo 
gemakkelijk mogelijk to moeten maken; alle kosten, zooals huneer, 
transport, inrichting etc. — met uitzondering van assurantie — 
worden door haar gedragen, terwijl verschillende omstandigheden 
erop wijzen dat het succes niet alleen zal zijn een moreel succes, 
doch dat er groote kans bestaat op Hinken verkoop." 

ZtTi'KX. De aanbeveling voor directeur der gasfabriek cn water
leiding alhier, bestaat uit dc hceron W. Nionnojjer, te 's-Gra
venhage; J . do Bats, to Swedt a/d. Oder; l i . Daams, te A B B O U , 

— Volgens ontvangen mededeelingen van de verschillende 
afdcolingen op Waal, Rijn, Lek, on Goldorscho IJsol, is de 
Bteenvoriii-caiupagne als afgeloopcn to boschouwon. 

Do productie over het jaar 1890 zal ongeveer gelijk staan met 
die over de campagne van 1895, maar er is minder steen be
schikbaar dan in net jaar 1895. 

— (*) ZÜi die belang stellen in geschiedkundige cn bouw
kunstige mededeelingen omtrent do oudo Engelscho kasteden, 
zullen met genoegen vernemen dat dozor dagen bij deu uitgover 
II ei lie man n een werk is verschenen, dat den titel The Gast
les of E n g l a n d draagt en door Sir James Mackenzie geschreven 
is. In dit fraaie werk, uit tweo deelen bostaande, worden 600 
kasteden en vorsterkto heorenhuizen, opgericht tot dc rogeoring 
van Hendrik VIII , beschreven en door platen toegelicht. 

— Aflevering 9 van De Natuur (uitgave van J . G. Broeso te 
Utrecht) bevat: 

De Goudvisch, door J . C. Bosch. — Onkruid, door G. A . Kuyk. — 
Schotsen uit Zuid-Afrika, door Mimosa. — Hot temmen en 
dreBscoren van wilde dieren, door Dr. H . J . Calkoen. — De 
gistingsverschijnselen, door Dr. A . C. J . Snijders. — Bezoek aan 
een Java-suikerondorneming, door J . van Moll. — Sterrenkundige 
opgaven en modedoelingon, door Ant. Pannekook. — Correspon
dentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij Kon. besluit is, met ingang van 1 Nov. benoemd tot 

directeur van 's Rijks Prentenkabinet to Amsterdam, Dr. C. Hofstede 
do Groot, thans ondor-directeur van hot Kon. Kabinet van Schilde
rijen te 's-Gravenhage, uit welke laatstgenoemde betrekking hij, 
met ingang van donzelfdon dag, eervol wordt ontslagon. 
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— De Min. van Koloniën heeft den heer H. J . Buysman ge
steld lor beschikking van don Gouv.-Gen. van Ncd.-Indië, om to 
worden benoemd tot ingenieur bij het mijnwezen daar-te-lande. 

— Door hot bestuur der industrieschool voor vrouwelijke jeugd 
te Amsterdam is benoemd tot lcorares in do teekenkunst mej. 
.1. F. Drughorn aldaar. 

— Aan do tcekenschool van don Ned. R.-K. Volksbond te 
Amsterdam is bonoemd tot leeraar in het rechtlijnig; en bouw
kundig teekenen de heor F. A . P. V . Bingen. 

— In Ned.-Indië is bg' don aanleg van Staatsspoorwegen ver
l e e n d , wegens lnngdurigon dienst, één jaar verlof voor Europa, 
aan den benoemden hoofding. D R. J . Baron van Lijnden; e e r v o 1 
o n t h e v e n van de leiding van den aanleg der lijn Probolinggo-
Panaroekan, de hoofdidg. R. H . J . Spanjaard; en belas t met 
de leiding van genoemdo lijn, de ing. le k l . A . E. Wijss. 

— Bij de expl. van Staatsspoorwegen op Java is benoemd tot 
adiunct-chcf dor tweodc afd., S. Verweij, thans tijdelijk daarmede 
belast. 

— Door den Minister van Koloniën zgn dc heeren A . J . 
Dijkstra on P. van der Kaaden ter beschikking gcBtold van den 
Gouv.-Gen. van Nederl.-Indië, om to worden benoemd tot adsp.-
ingenieur bg' den waterstaat in Ned.-Indië. 

— Door den Min. van Binnonl. Zaken is voor het tijdvak va1 1 

1 Oct. tot cn mot 31 Doe. benoemd tot assistent voor de water" 
bouwkunde aan do Polvtcchnische School to Delft, A. W. C-
Dwars, civiel ingenieur," aldaar, en is met ingang van den dag 
waarop hij zjjn betrekking zal aanvaarden tot cn met 81 Dec. 
a. s., benoomd tot assistent voor beschrijvende meetkunde en 
graphostatica aan genoemdo school J . van de Griend, onder
wijzer te Rotterdam. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— H o o f d i n g e n i e u r v a n den p r o v . w a t e r s t a a t in 

Groningen. Jaarwedde f'4000. Adres voor 1 Oct. aan het College 
van Godcputoorde staten. (Zie adv. in no. 3 8 ) . 

— O p z i c h t e r hij don W a t o r s t a a t in Ned.-Indië. T V 
beschikking van don Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië 
kunnen worden gestold om te worden benoemd tot opzichter dor 
8 0 klasse, drie personon, die mot voldocndon uitslag nobbon afge
legd het examen voor opzichter bjj den Rijkswaterstaat in Ncdor-
land. 

Aanmelding vóór IB October bij gezogeld adres aan hot Departe
ment van Koloniën. (Zie vertier Staatscourant No. 2 0 4 ) . 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r d e r G e n i o in N.-I. Voor 3 
vacaturen zal een examen worden afgenomen, waartoo gegadigden, 
minstens 20 jaar oud en beneden den leeftijd van 30 jaren, zich 
vóór 31 October por request tot het Departement van Oorlog 
moeten wenden. (Zie Staatscourant Xt>. 2 2 6 ) . 

— O n d e r w g z o r i n h e t h u i s s c h i l d e r e n aan de 
Ambachtsschool te (ironingen. Aanvankelijk salariB f800. Adres 
vóór 6 Oct. aan den directeur. 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t o r - t o e k e n a a r voor vast. 
Bekendheid met ijzerconstructio is vcreischte. Adres mot opgaaf 
van referentiën, lett. C. H. , bookhandclaar Bernard J . Zandvliet, 
Utrecht. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

(Dienstaanbiedingen worden ten gelieve van heeren gcabonneerden 
hoeemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich mei de 'toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een b o u w k u n d i g t e e k e n a a r - o p z i c h t o r , prac-
tiBch en theoretisch ontwikkeld, biedt zich wegens beëindigiag 
der tegenwoordige werkzaamheden als zoodanig san, ook bokend 
met dc gasfabriek. Adres onder no. 15, buroau dezes. (2) 

— Een w a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , practisch en 
theoretisch ontwikkeld, biedt zich aan nis opzichter, uitvoerder 
of onderhaas. Adres onder no, 16, bureau dezes. (1) 

Bouwkundig Genootschap te 
's Gravenhage. 

BIJEENKOMST in Zuid-Hollandsen 
Koffiehuis op Dinsdagmiddag 29 
September ten £ are, waarna bezoek 
ann het nieuwe Lutb. Weeshuis, ge
bouwd door de leden O. BROUWER JR , 
ingenieur-architect en E . F . EHNLE, 
arch i tect; vervolgens bezoek aan de Ten
toonstelling van DR. P . J . H CUYPEBS 
in de lokalen van den Haagsehen 
Kunstkring 

STB. Den leden die niet in 't bezit 
zfjn van Toegangskaarten tot deze 
Tentoonstelling wordt van wige het 
Genootschap gratis Toegang bezorgd. 

H E T BESTUUR. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N W E T H O U 

DERS van ZAANDAM zullen op 
Zaterdag 3 October e. k., des 
namiddags 2 uur, ten Gemeentehuize 
in het openbaar aanbesteden: 

Het uitdiepen van Z i jkanaa l 
Cr en het gedeeltelijk ver
breedt' n en uitdiepen van 
de ligplaats voor Zee
schepen te Z A A N D A K , 
met daarmede i n verband 
staande werken. 

Bestekken zijn a f 0.75 verkrijg
baar ter Gemeente-Secretarie. 

I n l i c h t i n g e n geeft de Gemeente-
Architect. 

ZAANDAM, 22 September 1896. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

L A T E N S T E I N , L». B. 
De Secretaris, 

Z A A L B E R G . 

Maandag 12 October 1896, 
IN B E T 

Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de L E V E R I N G 

i t * ttree iiereeeten r a n i 

I . A F S L U I T E R S met toe-
behooren; 

II . B B A N D K R A S E H , wijd 
76 nu31. (3"), met toe-
behooren. 

Alles ten dienste van de Drinkwater
leidingen der Gemeente. 

De voorwaarden liggen, op de 
gewone dagen en uren, ter lezing op 
het Bureau voor de Plaatselijke Werken 
enz. in bet Timmerhuis en zijn, met 
de daarbij behoorende teekeningen, 
tegen betaling van f 1, verkrijgbaar 
bij Wed. P . V A N W A E S B E R G E 
E N ZOON, Boekdrukkers, aan den 
Houttuin No. 73. 

T £ K O O P 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhage, 
ongeveer 45,000 cA. B O U W -
« B O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend B U I T E N 
V E R B L I J F . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
H U U B , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, ia de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. S T O F F E L S , Prins Hendrikstraat 
30a te 's-Gravenhage. 

AANBESTEDING. 
Vlaardingsche Waterleiding-

Maatschappij. 
Op Uonttertteia eten Sen Octo

ber M N , des namiddags ten l ure, 
zal door het BESTUUR DER V L A A R 
DINGSCHE W A T E R L E I D I N G -
M A A T S C H A P P I J , in de Zaal 
„ H A R M O N I E " te VLAARDINQEN, 
worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t i u a k e n eener 

NIEUWE PRISl-D'EMl 
in ile Rivier tie JVieutce Mam». 

Aanwijzing heeft plaats op Dinsdag 
den 6en October 1896, des voormiddag» 
ten ll'/s ure, op het terrein der Vlaar
dingsche Waterleiding-Maatschappij. 

Bestek en teekening zijn van af 
Woensdag 30 September tegen betaling 
van f 1.50 op franco aanvrage verkrijg
baar bij den Ingenieur N. BIEZEVELD 
H K Z , te 's Gravenhage, Kanaal No. 9. 

Gebr. K. & H. MEURS, 
in alle Hardateeaew en Marmer-
werken, Grafmonumenten en Graf-
•erken. 

Woonplaats: Rustenburger straat' sa 
Werkplaats: Kuiperstraat^.N.-AMSTEL. 

G R A N I E T . 
J . H . P. J A N S E , 

Marnixstraat 364. 
A M S T E R D A M . 
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•O 
Bij J . P. B E V E R S te Dordrecht 

verscheen: 

L E E R B O E K 
voor de kennis van sommige 

Bouwmaterialen, 
DOOR 

J . V A N L E E U W E N Jn. , 
Civiel-Ing., Leeraar II. A. te Dordrecht. 

PRIJS f «— 

PAPIERSTEEN 
(Papyrolith). 

V L O E R E N In elke 
a -roof fe uil éen stuk (dus 
zonder voegen) van PAPlElt-
STEEM zijn brandvrij en 
v o o l M i i r i n . 

Zijn overal toe te passen 
I*rijzen zeer I>i11 ijU. 

Nadere inlichtingen verstrekt 
de Vertegenwoordiger 

T . G. T I S S O T JR. 
Amsterdam. 

J . B E L T M A N J W z . , Oevenfer. Handelskade. 
Fabrikant in Molenwerken. 

S P E C I A L E I N R I C H T I N G voor : 

U : V K I I I \ { ; V A X ) 
W HOLEIVBEIVOODIGDHEDEIV. OLIE-

M E E L F A B R I E K E N , KORENMOLENS. 
BAKKERIJEN' , GRUTTERIJEX. 
OI.IEFABRIEKFX. H O U T Z A G E R I J E N . 
OLIE-GASAIOTOREN. 

BECKER & BUDDiNGH. 
- A . i » n l i e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 

W A T E R P A S - HOEKJHEET-
KN A N D E R E 

I M S T R I ' M l - :XTEM, 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T ! » , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, en«. 

(«eeniallleerde 
Pei l scha len . 

WEEGWERKTUIGEN 

Mê.1 DE BRUIJR & Z" en 

Maatschappij 

tegen IJl duuschade 

HOP-SPIEGEL- ... 
, — . _ u . M E U B E L F A B R I K A N T E N . 

iW^v.J\>)2èmJ,: K K T K M T B A A T E 13. ARNHEM. 
j f ^ ? F A B K I K K : W E Z E X S T R A A T I» 7 - 8 en 9, ARNHEM. 

n L W L ^ J - KONINKLIJKE FABRIEK V A N 

Bebeeldjoowde en Vergulde Spiegels en Ameublementen van Krast 
en Weelde, voor Salons, Boudoirs, Eelzalen. MEUBELSTOFFEN 

P I . ^ R ^ ° S , * , ^ R I ! E " a R , ' ' A M E ! * ' r E ; l i t e r inwendige versiering van Gebouwen! ala 
« n Z % - 0 n ' U m b r U " r i B » « » Ontwerpen oa Uitkeringen vfa K L e f f i m m a i S S r i ^ K T I ^ A R T I S T I E K E IIICOVZIi V ~ J uL'konin-

De i l Ü u l J l l L i l l l l / L i l " van 1845. 

'.-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

N a a m l o o z e V e n n o o t s c h a p 

STEENHOUWERIJEN EN 
MARMERZAGERIJEN. 

voorh. onder de Firma A. SINGELS Az., 
D O R D R E C H T . 

Groothandel in Hardateen, Marmers. 
Duitsche cn Engelsche Kandxteenen, 
Fransche Kalkateenen, Holen- en Ml||i>-
steenen, Noorsch on Zweedseh Graniet. 

Eigen gezaagd ItnliaanBcli H a m e r , in 
verschillende afmetingen. 

Witmarmeren, Namenaehe en Bre
mer Tegel*. 

Magazijn van Harnieren Mrhoorateen-
niiintelN. geheel nieuw ingericht volgens 
de eischen des tjjds. 

« o n c i i i ' i n u l e p r i j z e n . 

G. & J. COOL, Bloemgracht 77, 
/, F . n b , ; , k " " ' e n v a n ' n ARMEREBT S< ' I IOORSTEEX M A X T E I . S . 
ZEER GROOTE MAGAZIJNEN. - R u i m e s o r t e e r i n g . - C o n c u ™ * p ' £ e n 

Specialiteiten i n <• R A F X E K K E X en 1IOXI I I K X T I . V 
in Escaussünsehc, Fransche en Duitsche Bergsteen etc. - Exemplaren aanwezig in 

B T F T ™ ? Z ' K ~ H**a*1 «•» V L O E R - en W A X R T E f i E L S . 
BLOEMGRACHT 77, AHHTERIIAH. DELFTSCHESTRAAT (11, ROTTKKUAH. 

Bekroond op dc A\ ercld-Tentoonstellingcn te PnrUs, Ph l l ade l i ib ia , Amsterdam etc. 

Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek. 
Directeur II. BIJRGERI. 
Door buitengewone drukte in dit seizoen 

was niet alles op tijd te leveren, thans kan weer 
dadelijk geleverd worden en is het nieuwste 
model voor 1H07 gereed. PRIJSCOURAN
T E N g r a t i s te Deventer en filialen, 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E R R . T A N 91 A L S E M , 

B t o o n i t i m m e r f a b r l e k . — D E I H A A S . 

S T O O M M U U R T E G E L F A B R I E K 
VAN 

Gebsr. RAVESTEIJN op Westraven bij Utrecht 
F A B R I E K A N T E N van poreeleln witte en beschilderde M I T T J B T E G E L S . fat 

verschillende kleuren en patronen. Afmeting 18 X IS en 15 X IS cM. 
u i D o r a r . v m m ! * ' «tollatere en prUien sratis en franco. 
FAjJitlrJLANTEN van gewone, platte en dubbel gegolfde DAKPANNEN, rood 

blaauw en verglaasd, VLOKKKJ, rood en blaanw, geeL groen en bruin verelaasd. 
BAANTEGELS en P L A K S T I K K E J I : rood en bïaanw. vrgiaasa. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderlaad". 

° ~ ^ - - o •"' 
REDACTEUR : F. W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Opmerker, Van-Bylandtstraat 116, 's- Gravenhage. 
ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het b i n n e n l a n d . . . . 
v o o r België, bij vooruitbetaling . . . 
v o o r de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indii! en Transvaal, bij vooruitbetaling, 
v o o r de overige landen, bij vooruitlwtaling . . . . 
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ADVERTENTIÖN per regel / 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor brt bewiisnommer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 
7 . 5 0 

1 0 . — AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat / o.ij 

D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S . 
In ons nornmer van 1 Februari dezes jaars stelden 

wij, naar aanleiding van het bericht dat de beursvraag 
weer was opgerakeld, de vraag: „Waar zijn de goede 
dagen gebleven, toen de Amsterdamsche beursvraag 
nog een echte questie was? Waar is de tijd, dat men 
zich op vergaderingen verdrong, requesten aan den 
Raad toekende, aan bitter- en biertafels opgewekte 
debatten over beurs-emplacementcn voerde, tentoon
stellingen van beursprojecten bezocht of voor winkel
ramen naar het „allerlaatste" beursproject stond te 
kijken?" Kn thans, nu het plan bij den Raad is 
ingediend, is cr al evenveel reden om dezelfde vraag 
te stellen. Want van het bescheiden adres, om te 
verzoeken dat de burgerij het volledig beursproject 
zou mogen zien, werd noch door het publiek, noch 
door den Raad veel notitie genomen. 

* 
liet loont wel de moeite, het verleden met het 

heden te vergelijken. Wij zullen echter niet verder 
teruggaan dan tot het jaar 1884, in het begin waar
van het raadslid Prins met zijn plan, tot het plaatsen 
van de Beurs op het te dempen Damrak, tusschen 
de Oude en Nieuwe Brug, voor den dag kwam. Dit 
plan, dat zijn ontstaan dankte aan de algemeene on
tevredenheid met het trapeziumvormig gemeenteterrein, 
dat voor de prijsvraag was aangewezen, vond alge
meene instemming. Maar van de zijde van den handel 
werd gewezen op de bezwaren, die een ligging niet 
aan den Dam zou opleveren; de zaak kwam in het 
laatst van Januari 1884 in een vergadering der kies-
vereeniging „Burgerplicht" ter sprake, en nadat de 
heer De Kruijff een plan had verdedigd, waarbij de 
Beurs aan den Dam kon blijven staan, terwijl toch 
alle toegangswegen verbeterd werden, besloot de 
vergadering een adres aan den Raad te richten, met 
verzoek geen besluit te nemen in de beursquestie; 

alvorens grondig onderzocht zou zijn de technische 

en financieele uitvoerbaarheid van de plaatsing der 
Beurs aan den Dam. Dit adres kwam in den Raad , 
die in toestemmenden zin besloot. 

De heer C. B. Posthumus Meyjes schreef toen: 
„Di t besluit is voor ons bouwkunstenaars van het 
hoogste gewicht. Nog bestaat de mogelijkheid dat 
wij niet voor het onuitvoerbare vraagstuk zullen ge
plaatst worden, op een zeer steekt, onregelmatig 
terrein, dat ia zijn verhoudingen van lengte tot breedte 
allerongunstigst is, een schoon beursgebouw te pro
jecteeren." 

Nauwelijks was dit besluit genomen, of ook de 
heer A . L . van Gendt gaf zijn meening in een bro
chure te kennen, waarin hij eveneens het Damrakplan 
veroordeelde en een practisch en uitvoerbaar plan 
voor een beurs aan den Dam openbaar maakte. 

In het begin van April 1884 dienden B. en W . 
aan den Raad een plan in, waarbij de Beurs aan 
den Dam bleef en waarin het plan-Van Gendt in 
hoofdzaak gevolgd was. Inmiddels was de heer Bert 
Brouwer met een plan voor den dag gekomen, dat 
ook de Beurs aan den Dam deed blijven, doch 
waarvoor een gedeelte van het Rokin moest worden 
gedempt. 

Het toenmalig gemeenteplan bevatte een beurszaal 
van 3925 M*. en hield zich overigens ongeveer aan 
de lokaal-afmetingen, die aan het programma voor 
de internationale prijsvraag ten grondslag gelegd 
waren. Het Damrak zou 3 0 , de Warmoesstraat 15 
M . breed worden. 

Doch in het begin van Mei 1884 besliste de Raad 
niet op zijn besluit terug te komen. Wij schreven 
toen: „Kr is onderzocht, er is gediscussieerd en ge
cijferd, maar helaas, de Raad heeft beslist niet terug 
te komen op zijn vroeger besluit en het nieuwe Beurs
gebouw te plaatsen op het gedempte Damrak. Te 
betreuren is het, dat de Raad zich niet heeft laten 
leiden door de twee architecten (de hh. Muysken en 
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Gossclialk), die thans zitting hebben ter behartiging 
van de belangen der stad; beide mannen, die hun 
sporen hebben verdiend, verklaarden zich vóór de 
Beurs aan den Dam." 

De ernstige waarschuwingen van den heer De Kruyff 
in het Weekblad De Amsterdammer waren in den 
wind geslagen en het scheen of nu voorgoed aan de 
Beurs op het Damrak het ongeschikt trapeziumvormig 
terrein was aangewezen, vooral toen in het laatst 
van Juni deszelfden jaars het programma der inter
nationale prijsvraag was openbaar gemaakt. 

Doch de critiek bleef werkzaam. In Juli uitte zij 
zich in het humoristisch adres van „Kras en K o " 
aan den Raad, waarin, met het oog op het lange 
smalle beursterrein, om concessie voor een electrische 
tram in de Beurs verzocht werd. De ongeschiktheid 
van het terrein bleek pas recht, toen de tweehonderd 
antwoorden op de prijsvraag tentoongesteld werden 
en men zag, hoe zelfs de fine fleur der architecten 
van geheel Europa op die plek niets goeds kon maken. 

De Jury deed haar uitspraak, doch de beoordeelaars 
uit den handel voegden daarbij opmerkingen, die de 
ongeschiktheid van de gekozen plek vrijwel deden 
uitkomen. Maar toch werd de besloten 
uitgeschreven. 

In het laatst van 1884 deed de Vice-president der 
internationale Jury, de K . K . Oberbaurath Friedrich 
Schmidt in den Oesterreichischen Ingenieur und Archi
tecten: crein te Weenen zijn meening over het terrein ken
nen. Hij zeide: „ V o l g e n s mijne meening hebben waar
schijnlijk van oudsher bestaande traditien den doorslag 
gegeven bij het nemen van een besluit, om de nieuwe 
beurs in de onmiddellijke nabijheid der oude te plaatsen, 
maar het is nog lang niet zeker, of zij daar wel ge
bouwd zal worden. Het bouwterrein toch, nu beschik
baar gesteld, is zoo ongelukkig mogelijk". 

De Raad besloot slechts aarzelend de tweede prijs
vraag uit te schrijven. De heeren Gosschalk en Muysken 
noemden het Damrakterrein „volmaakt ongeschikt". De 
vaststelling van het tweede programma kon dan ook 
slechts na veel moeite geschieden. 

Nu kreeg de beursvraag een halfjaar rust. E r kwam 
pas weer leven in de brouwerij, toen in den zomer 
van 1885 de heer W . P. W(erker) met een plan aan
kwam , van het denkbeeld uitgaande: „dat men de 
schoone avenue, die door de demping van het noorde
lijk deel van het Damrak eenmaal verkregen wordt, 
tot geen prijs door den Beursbouw onmogelijk mag 
maken." In plaats dus, zooals bij het gemeenteplan 
geschiedde, een groot deel van het Damrak tot bouw
terrein te bestemmen, nam de heer W . niet meer 
van dit terrein in, dan noodig was om de as van 
het Centraalstation tevens de as van den boulevard 
te doen zijn. 

Kort daarna volgde de eind-uitspraak der Jury, 
die wel aan het ontwerp van den heer Cordonnier 
„en raison de ses dispositions d'ensemble et de ses 
qualités artistiques supérieures" den eersten rang gaf, 
doch dat van de h.h. Groll & Ohmann verkoos om 
„les dispositions pratiques, favorables aux différentes 
sections du commerce." 

De La-Rochelle-geschiedenis, die op de Jury-uitspraak 
volgde, worde, als niet ter zake doende, slechts pro 
memorie aangehaald; de adressen, waartoe zij aan
leiding gaf, kunnen hier dus achterwege blijven. 

Maar belangrijk is een adres, omstreeks 1 Juli 1885 
door 2900 ingezetenen van Amsterdam aan den Raad 
verzonden om: 1". het beursplan Damrak in te trekken, 
ten spoedigste over te gaan tot demping van de nog 

uitvoeren dezer werken van Damrak en Rokin een 
boulevard te maken." 

Het denkbeeld, waarvan de onderteekenaars van 
dit adres uitgingen, werd ook verdedigd door den 
heer K . van Rijsse, die in een brochure van De
cember 1885 aantoonde, hoe met behoud van den 
boulevard, toch het plan Cordonnier verwezenlijkt 
zou kunnen worden. 

De Gemeenteraad bracht op 6 Januari 1886 de 
beursprijsvraag-questie tot een voorloopig einde, door 
het Jury-rapport aan te nemen, hetwelk echter door 
vele leden in zeer ongunstigen zin werd besproken, 
waarbij nog eens nadruk werd gelegd op de onge 
schiktheid van het gekozen terrein. 

In het jaar 1886 bleef overigens het vraagstuk 
goeddeels rusten; alleen maakte de heer Van Rijsse, 
in het najaar, een wijziging van zijn boulevardplan 
openbaar. Doch toen in November de heer Coninck 
Westenberg het wethouderschap der Publieke Werken 
had aanvaard, kwam er weer leven. Reeds in het 
begin van 1887 werd aan de ongeduldige Amsterdam
sche gemeenteraadsleden een oplossing der beursquestie 
„in de lente" toegezegd. De heer A . L . van Gendt 
wachtte deze oplossing niet af, doch zond een bro
chure in het licht, waarbij hij een beurs tusschen 
Heeren- en Keizersgracht, over de Warmoesgracht, 
in verbinding met een nieuwen verkeersweg aanbeval. 

In de eerste dagen van Mei zag het ontwerp-Westen
berg het licht. De plattegrond-indeeling van Groll 
& Ohmann, die door de Jury zoo was geprezen, had 
men in hoofdtrekken gevolgd, doch daarentegen 
de architectuur van Cordonnier zoo uit- als inwendig 
als model gebruikt. B. & W . deelden den Raad mede, 
dat zij uithoofde van de groote kosten, aan de ver
wezenlijking der plannen van Cordonnier en Groll 
verbonden, geen vrijheid konden vinden den Raad te 
adviseeren tot den bouw eener beurs overeenkomstig 
een dier ontwerpen te besluiten. Het onderzoek naar 
die kosten had geleerd dat zij niet beneden de drie 
millioen zouden blijven. Het ingediende ontwerp was 
voor ƒ 1,500,000 te verwezenlijken. 

Doch nu brak een ware storm tegen het Damrak
plan los. De technische bladen gingen voor, de dag
bladen volgden in het veroordeelen ervan. De kies-
vereeniging „Burgerpl icht" hield een drukbezochte 
vergadering, en daar werd als motie aangenomen dat 
de bestaande beurs, behoudens enkele noodzakelijke 
wijzigingen, zou blijven zooals zij was. Grappig was 
het in deze vergadering den heer De Kruyff te hooren 
betoogen, dat het Damrak een zeer geschikte plaats 
was, ofschoon hij, drie jaar geleden, het tegendeel 
beweerd had. De heer De Kruyff zond daarop zijn 
brochure „Knollen voor Citroenen" in het licht; ook 
een anonymus schreef een vlugschrift „ H e t Gemeente
plan of niets?", waarin hij voorloopige bestendiging 
van den bestaanden toestand aanbeval, opdat de 
mogelijkheid om beurs en boulevard te verbinden, 
mocht in wezen blijven-

De Jury van 1885, bestaande uit de heeren P. J . H . 
Cuypers, L . H . Eberson, J . R . De KruyfT, J. C. 
Raschdorff, F . von Schmidt, P. Séd i l l e , R. Phené 
Spiers en J. J. van IJssendijck, veroordeelde in een 
adres het gemeenteontwerp, niet om de plaats, doch 
omdat het bestond „uit de brokstukken van twee 
kunstwerken, die den onverdeelden bijval van inter
nationale kunstenaars hebben verworven." 

Het raadslid Mr. D. Josephus Jitta diende een nota 
in, waarbij hij o. a. zeide: „ T o e n ik de eer had tot 
lid van den Raad te worden benoemd, vond ik de 
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en beraadslagingen, door een raadsbesluit opgelost, 
zoo het heette bij wijze van transactie. Ik zou zeker 
het genomen besluit willen eerbiedigen, indien het 
m. i. ook maar eenigszins dragelijk was." Hij achtte 
het echter zijn plicht „op te komen tegen de stichting 
van een gebouw, waarvan het totstandkomen op die 
plaats als eene ramp voor de gemeente moet worden 
beschouwd.'" Vervolgens wees hij erop, dat hij in 
zijne veroordeeling van het terrein niet alleen stond, 
en beval ten slotte het plan W . P. W . aan. 

De Raad nam de voordracht daarop in behandeling 
en besloot alle plannen, ook die vroeger ingekomen 
waren, met de nota van Mr. Jitta, om advies te 
zenden aan de Kamer van Koophandel. In November 
1887 nam dit lichaam de zaak in behandeling en gal 
als zijn advies, dat de ingekomen plannen geen aan
beveling verdienden. De langgerekte strook gronds 
aan het Damrak werd afgekeurd en in overweging 
gegeven, een geschikter terrein van meer vierkanten 
vorm tc zoeken, waarvoor het plan W . P. W . werd 
aanbevolen. 

Inmiddels brachten in December 1887 de couranten 
het bericht: „ A a n de Afdeeling der Publieke Werken 
is men druk bezig, het gemeenteplan om te werken, 
opdat het eerstdaags in meer gewilden vorm in den 
Raad behandeld zal kunnen worden". 

Zoo brak het jaar 18S8 aan. In ons No. van 18 
Februari schreven wij: „ D e Beursquestie blijft nog 
immer eene question bruiante voor de hoofdstad en 
eene spoedige en bevredigende oplossing schijnt op 
het oogenblik minder waarschijnlijk dan ooit. Het 
eenstemmig oordeel van de Kamer van Koophandel 
dat het terrein, door B. en W . voor den beursbouw 
bestemd, ongeschikt is om hierop een gebouw te 
stichten, gevoegd bij dc schier algemeene afkeuring, 
maken het meer en meer onwaarschijnlijk, dat de 
beurs ooit op het afgebakende terrein zal gebouwd 
worden. 

Op 16 Februari 1888 had de heer A . W . Kras-
napolsky een plan ingediend, ontworpen door den 
architect Jan Springer. Het beoogde, met behoud 
van een boulevard, de beurs te plaatsen tusschen 
Damrak, Warmoesstraat en Dam. De heer Krasna-
polsky bood aan, „gesteund door Amsterdamsche 
kapitalisten , het plan op nader te bepalen voorwaarden 
te verwezenlijken zonder bezwaar voor de gemeentekas". 

De behandeling der beursvraag had weinige dagen 
later in den Raad plaats. Het ging er warm toe. 
Twee motiën werden ingediend, eene om met den 
heer Krasnapolsky in overleg te treden, eene andere 
om in te trekken het raadsbesluit, waarbij het Dam
rak als bouwterrein was aangewezen, doch B. en W . 
uit te noodigen den Raad nadere voorstellen te doen, 
na onderzoek der plannen Werker, Van Rijsse en 
Krasnapolsky. De laatste motie werd met 22 tegen 
14 stemmen aangenomen. 

Nu komt er rust. In het jaar 1888 en 1889 hoort 
men verder van de zaak niets. Ook het jaar 1890 
gaat grootendeels voorbij, zonder dat zij opnieuw ter 
sprake komt; in het laatst van dit jaar gaan er echter 
geruchten rond dat weer een voordracht te wachten is. 

Die geruchten vonden hun oorzaak in een kras 
adres van de Vereeniging voor den Effectenhandel. 
De Amsterdammer, Dagblad voor Nederland, schreef: 
„Al l en zijn opnieuw voor beursbouw in de weer. Het 
middel, door de heeren van de effectenbeurs gekozen, 
werkt uitstekend. De Raad, de Commissie voor de 
handelsinrichtingen, de Goederenhandel en de Effecten
handel, met de Kamer van Koophandel natuurlijk 
ook daarbij — zijn 'teens dat er iets gebeuren moet". 

En er gebeurde ook iets. Want in Februari 1891 
stelden B. & W . , in overleg met al die autoriteiten, 
voor „als emplacement voor den bouw eener nieuwe 
Beurs aan te wijzen het terrein, te verkrijgen door 
aanplemping van het nog open gedeelte van het Dam
rak" (plan-Prins). Doch dit voorstel viel niet in goede 
aarde, want toen over verschillende emplacementen 
door den Raad gestemd werd, werd het plan W . P. 
W . in stemming gebracht en aangenomen met 23 
tegen 13 stemmen, zoodat besloten was de Beurs te 
bouwen aan liet Damrak tusschen de Oudebrugsteeg 
en het Bijbelhotel. 

Zelden is een Raadsbesluit zoo algemeen toegejuicht 
als dit. Men zag, in zijn verbeelding reeds een goede, 
vierkante beurs aan een breeden boulevard. Maar men 
juichte te vroeg. Want wel kwam in Juli l8y2bijde 
Tweede Kamer der Statcn-Generaal een onteigenings-
ontwerp voor de stichting van eene nieuwe Koopmans
beurs te Amsterdam in, doch in het laatst van Sep
tember werd het door de Kamer verworpen met 43 
tegen 27 stemmen. 

In ons blad werd, naar aanleiding van dit besluit, 
opgemerkt: „ D e afstemming door dc Tweede Kamer 
der Statcn-Generaal van het wetsontwerp voor de 
onteigening ten behoeve van een nieuwe beurs, is in 
de hoofdstad zeer kalm opgenomen. 1 let schijnt zelfs, 
dat men over het algemeen ingenomen is met het 
denkbeeld, dat deze zaak van dc ba.111 is en Amsterdam 
verschoond blijft van het doen van dc groote uitgaven, 
die deze bouw zou vorderen". 

De heer A . W . de Flines, een der groote tegen
standers van het Damrakplan, deed nog wel een 
laatste poging om het terrein, welks onteigening 
geweigerd was, langs minnelijken weg der Gemeente 
aan te bieden, doch zonder het gewenscht resultaat. 
De heer Martin Wolff kwam, in een brochure, op 
het denkbeeld , om dc bestaande beurs tc verbouwen, 
door toevoeging van een koren- en effectenbeurs en 
post-, telegraaf- en telefoonkantoor. Hij zette uiteen, 
dat de handel wel behoefte had aan een nieuwe beurs, 
doch niet aan de verplaatsing daarvan. 

Het jaar 1893 zag een beursplan van Dr . P. J . H . 
Cuypers, toen Raadslid, openbaar maken. Dit plan 
bedoelde de stichting van het gebouw op een terrein, 
te verkrijgen door het dempen van het water tusschen 
het Centraal-station en de Prins-1 Icndrikkadc. Dit 
denkbeeld vond echter weinig bijval, en daarom deed 
de vereeniging „het Damrak" door den architect Jan 
Springer een gewijzigd beursplan „ W . P. W . " be
werken, voor welks uitvoering zij een terrein beoogde 
aan de Warmoesstraat gelegen. De benoodigde per-
ceelen had de Vereeniging in handen. ()ok de architect 
G . van Arkel kwam nog ter elfder ure met een plan. 

Maar de voordracht van B. & W . , in het begin 
van 1894 ingediend, nam van al die plannen geen 
notitie. Onder verwijzing naar den slechten toestand 
der gemeentekas, werd het bouwen eener nieuwe beurs 
ontraden; de bestaande beurs moest behouden blijven, 
al zou een harer uitbouwen als bescheiden tegemoet
koming aan de eischen van het verkeer worden ge
sloopt. De korenbeurs zou worden vernieuwd. 

De Raad vereenigde zich met de inzichten van 
B. & W . en, toen zij een Commissie uit haar midden 
benoemd had, die tot taak kreeg een verbouwings
plan op te maken, scheen het dat de questie, die de 
Amsterdammers zoo lang had bezig gehouden, nu voor
goed begraven was. 

Wel toog de Commissie met ijver aan het werk en 
vond men in de dagbladen af en toe berichten omtrent 
haar plannen, die daarin bestonden, dat iedere tak 
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van handel een afzonderlijke zaal zou krijgen, met 
post, telegraaf en telephoon in het midden, maar 
sinds Juni 1894 scheen de zaak geheel te rusten. 

Zoo bleef het, tot in Februari van 1896 het bericht 
de ronde deed, dat de Commissie haar verbouwings
plannen had opgegeven, en door den architect Berlage 
een beurs op het terrein der prijsvraag had doen 
ontwerpen. Dit bericht, aanvankelijk niet geloofd, 
werd meer en meer door blijkbaar officieuze mede
deelingen in de bladen bevestigd. En thans is, men 
weet het, dit plan officieel ingediend, en kan de be
handeling der voordracht in den Raad weldra worden 
tegemoet gezien. 

* * 
Dit is, in groote trekken, de geschiedenis van de 

beursquestie sinds I Januari 1884. Zullen wij binnen
kort het varken met de groote snuit zien verschijnen, 
dat aan het verhaal een einde maakt? Kn zullen wij 
dan kunnen zeggen: einde goed, alles goed ? Als niet 
alle teekenen bedriegen, schijnt het antwoord op de 
eerste vraag wel bevestigend te zullen luiden. Maar 
voor wie ons kort historische overzicht met aandacht 
gevolgd heeft en die daaruit heeft gezien, hoe al sinds 
1884 het Damrak-bouwterrein door mannen van allerlei 
richting veroordeeld is, zal het antwoord op de tweede-
vraag een besliste ontkenning wezen. 

N O G K E N S D E B E U R S . 
Meer en meer begint er in de bladen oppositie tc 

komen tegen het thans ingediend beursplan. Maar 
het is eigenaardig dat, terwijl men toch verwachten 
mocht, dat die oppositie in de eerste plaats het terrein 
zou gelden, de meeste opposanten het over een gansch 
anderen boeg gooien. 

Sommigen verlangen bijvoorbeeld een openbare ten
toonstelling van het volledig project, anderen weer 
hebben het over de keuze van den bouwmeester. Ja 
zelfs zagen wij in een stuk, dat door een der A m 
sterdamsche bladen werd opgenomen, reeds eenige 
namen van architecten genoemd, tusschen wie men 
een besloten prijsvraag wenschte uitgeschreven te zien. 

Wij hopen en vertrouwen dat de architecten, in 
dat ongeteekend stuk bedoeld, aan de opstelling daar
van vreemd zullen blijken te zijn, daar het publiek 
anders een zonderling denkbeeld moet krijgen van 
de zeden, die in de bouwkundige wereld heerschen. 

Wanneer wij van het tentoonstellen der volledige 
ontwerptcekeningen niet veel verwachten, dan vindt 
dit zijn oorzaak daarin, dat wij meenen dat eerst de 
terreinquestie moet zijn opgelost, alvorens de bouw
kunst-vraag ter sprake kan komen. 

Het is zeker niet verstandig van de Commissie 
geweest dat zij, door ook gevels te laten maken en 
zich niet tevreden te stellen met plattegronden en 
een paar profillen, de architectuurvraag aan de ter
reinquestie heeft gekoppeld. Misschien heeft zij ge
hoopt, door het vertoonen van opstanden sommige-
tegenstanders van het Damrakplan voor hare inzichten 
te winnen. Het staat echter te vreezen, dat eene 
architectuur als die der Verzekeringsgebouwen te 
Amsterdam en in Den Haag, die zelfs velen vak
mannen niet voldoet, op leeken een nog veel minder 
verlokkenden invloed zal hebben. 

En nu maakt men er zich warm over, naar wiens 
ontwerp het gebouw zal verrijzen, doch verliest daarbij 
de terreinquestie vrij wel uit het oog. Dit is te be
jammeren, want ook zelfs de meestbegaafde bouw
meester moet fiasco maken als geen geschikte plek 
hem ten dienste staat. 

E r is nu in de vraag een persoonlijk element ge

komen , dat zeker beter vermeden ware. Want wie 
nu tegen het terrein is, laadt al gauw den schijn op 
zich tegen den bouwmeester te zijn; wie daarentegen 
de plek goedkeurt, wordt, soms geheel ten onrechte, 
als een geestverwant van den architect aangezien. 

Misschien het verstandigste wat over het geval in 
het midden werd gebracht, was te vinden in De 
Amsterdammer van verleden Zondag. Het commissie
voorstel wordt daar aan een onverbiddelijke critiek 
onderworpen en vooral hierop nadruk gelegd, dat 
uit niets blijkt waarom de leden, die de Raad het 
mandaat gaf, om een « r b o u w i n g s p l a n in te dienen, 
zich daaraan niet hielden, doch aan het ontwerpen 
van een nieuwe beurs gingen, ofschoon dit niet van 
hen verlangd was. 

Wij hebben er vroeger reeds op gewezen, hoe 
zonderling het was, dat de Commissie haar verbou
wingsplan, waarover men indertijd zooveel goeds 
vernam, waarmede de heeren Van Nierop, Muller, 
Van Eeghen en Korthals Altes, de Vereeniging voor 
den Effectenhandel, ja zelfs de Kamer van Koophandel 
tevreden waren, nooit bij den Raad is ingediend. 

Wij nemen het slot van het artikel in De Amster
dammer hier over: „Met het nu aanbevolen terrein
plan , dat steeds zoo krachtig, ook door den Raad 
veroordeeld is geworden, beslist men voor eeuwen 
misschien over de hoofdentree van Amsterdam. Dit 
mag niet geschieden dan na het ernstigst beraad. 
Men make haast zooveel men wil, maar overhaaste 
zich niet, want het Beursplan op zichzelf moge zoo 
aanlokkelijk zijn als het wil, het verkeert te zeer in 
strijd met het algemeen belang, dan dat men het 
zoo in de gauwigheid zou mogen doordrijven. De 
fouten door en ten opzichte van Amsterdam begaan, 
zijn reeds talrijk genoeg." 

BIJ D E P L A A T . 

Nu van verschillende zijden de mogelijkheid eener 
verbouwing der bestaande beurs te Amsterdam be
sproken is, heb ik het niet ondienstig geacht het door 
mij in 1894 in opdracht der Raadscommissie opge
maakt verbouwingsplan hierbij in hoofdtrekken weer 
te geven. Daar ik niet meer over de noodige bronnen 
kan beschikken, heb ik mijn geheugen moeten raad
plegen , en blijft het mogelijk dat enkele onderdeelen 
in 1894 anders waren dan ik ze thans schetste. 

De goederenbeurs is bij mij 1714 M * . , in het tegen
woordig gemeenteplan 1710 M a . , de effectenbeurs is 
in beide plannen 800 M 2 . , de graanhandel-afdeeling 
bij mij 800 M\, in het gemeenteplan 825 M J . Tele
foon , post en telegraaf komen in beide plannen over
een. Het café is bij mij 120 M 1 . , in het gemeenteplan 
162 M 1 . ; de noteerzaal voor den effectenhandel is in 
beide plannen ongeveer gelijk van oppervlak. De be
staande beurs is met zwart aangegeven, het aan te 
bouwen deel is lichter getint. 

De verbouwing, geraamd op ƒ 500,000, geeft dus 
hetzelfde als nu voor / 1,350,000 wordt aangeboden, 
althans op den beganen grond. Een verdieping is 
echter in het verbouwingsplan niet aanwezig. 

Bij het maken der raming rekende ik op een voort
zetting der zoo al niet fraaie, dan toch kostbare archi
tectuur van Zocher, daar men het geheel monumen
taal wenschte. Doch indien met een utiliteitsbouw 
kan worden volstaan (en, als het geheel later gesloopt 
zou moeten worden bij verwezenlijking van het plan 
W . P. W . b.v., dan is dit zeker wenschelijk) ver
minderen de kosten natuurlijk zeer. 

Nijmegen, 29 Sept. 1896. 
A . W . W E I S S M A X . 

31» 



O O 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

LEERBOEK voor dc kennis van sommige BOUW

MATERIALEN, door J . van Leeuwen Jr., civiel 
ingenieur, leeraar aan de Burger-avondschool 
te Dordrecht. — Uitgave van J . P. Revers 
te Dordrecht, 198 bladz. in 8°., prijs f I. 

Genoemd leerboek is eene beknopte handleiding 
voor het onderwijs in de kennis van eenige bouw
materialen en van hun gebruik. I let werd opgesteld 
door den civiel-ingenieur J. van Leeuwen Jr., die in 
zijne betrekking van leeraar aan de Burger-avond
school te Dordrecht dc daartoe noodige gegevens 
verzamelde, ordende en tot een geheel bracht, ver
trouwende dat eene dergelijke handleiding groote 
waarde voor zijne leerlingen zou hebben, wijl hun 
daardoor de gelegenheid aangeboden wordt het ge
sprokene na te zien. Maar niet alleen voor de leer
lingen van den schrijver is dit leerboek van nut; 
ook zij, die zich voor eenig examen op bouwkundig 
gebied wenschen te bekwamen, kunnen daaruit goede 
lessen putten. Achtereenvolgens worden in tien af
deelingen behandeld: 

het hout; 
natuurlijke steen; 
gebakken en niet gebakken steen; 
mortels; 
beton, betonstukken , betonsteen, terrazzo- en ce-

mentvloeren; 
gips en stucadoorwerk; 
glas; 
asphalt en asphaltbestratingen; 
caoutchouc en gutta pertja en 
bekleedingsmaterialen. 
In de slotafdeeling worden korte mededeelingen 

gedaan over koolstof voor electrisch booglicht en 
verschillende materialen, over de samenstelling van 
mortels en beton en over de courante handelsmaten 
van het hout. 

De groote verdienste van dit leerboek bestaat 
daarin, dat het niet te uitgebreid is en dat in be-
knopten vorm een helder overzicht over tal van 
bouwmaterialen gegeven wordt, waarin tot ons leed
wezen geen plaats aan het ijzer is ingeruimd. A a n 
deze bemerking zou echter bij een tweeden druk 
tegemoet gekomen kunnen worden. 

G L O K I P R O E E V O O R T R A S . 
(Ingezonden.) 

Ajijn/ieer de Redacteur ! 
In December vuu 1895 ontving ik een brochure uit Rotterdam 

van don heer Braat, omtrent het scheikundig ondorzoek van tras. 
/.VA], bewoert daarin, dat men iu Duitschland voorde voornuumstc 
werken altijd voorschrijft: „do tras moet minstens 7 pCt. gloei-
verlies aantooncu" en staaft deze bewering ook met bewijzen 
door elf bestekken van groote werken uit Duitschland, die allen 
7 pCt. gloeiverlics voorschrijven. Ik kon my dan ook zeer goed 
veroenigen mot den inhoud van dat boekje, to meer daar ik 
sedert eenige jaren diezelfde proef in mijn bestekken voorschreef 
en toen altijd zeer tovreden was over de uitkomsten, terwijl ik 
andoren, dio de trekproef voorschreven, zag terugkeeren tot de 
gloeiproef. 

In De Ambachtsman van 4 Jan. zag ik oen schrjjven bij de 
Boekaankondiging door V. d. K., dat zeer vleiend voor den beer 
Braat begon, namelijk dat hem bekeud was dat de heer Braat 
niet anders dan goed tras en goed cement verkocht, doch verder 
lezonde gaf het mij den indruk, dut V. d. K. moor schreef om 
zijn hart te luchton dan wel als wetenschappelijk man, daar/Kd. 
beter gehandeld zou hebben eenvoudig to bewijzen, dat de heer 
B., zoowol ais de in genoemde brochure bedoeldo Duitscho des
kundigen, dwaalden. Uit do opheldering, die do heer Bruat in 
hetzelfde blad gaf van 1 l-Ybr. 18!»;, bleek mü vrij duidelijk, dut 
de heer V . d. K. de brochure niet hud begrepen en had ik gedacht 
spoedig te zullen lezen, dat het niet waar was dat al het tras, 
mits onvermengd met onwaardige bestanddoclcn, by scheikundig 
onderzoek minstens 7 pCt. glocivorlies zou auntoonen. 

Do reden dat ik oerst thans met dit schrjjven aankom, ligt 
in het navolgende: 

Ik ontving van mijn boekverkoopcr ter inlage de nieuwe A. V., 
vastgesteld 12 Dcc. 18!)5, die ik mij ook aanschafte, en toen 
dezer dagen mijn oog viel op de voorschriften omtrent het be
proeven van tras, zag ik daurin vermeld: „do tras mag geeu 
minder gloeiverlics aanwijzen dan ~t\ pCt.1', aldus nog ^ pCt. meer 
dun men iu Duitschland voorschrijft. 

Onmiddellijk herinnerde ik my do bewuste brochure en, ver
trouwende dat do A. V . niet door onwetenschappelijke mauneu 
zullen herzien en verbeterd zijn, verbeug ik mij met meer gerustheid 
door to kunnen gaun volgens de laatstgenoemde voorschriften, 
en wensch cr nog wel bij te voegen, dat do heer Braat hierdoor 
een aanmoediging zal vinden meermalen iets op hot gebied van 
beproevingen ten beste te geven, te meer daar bij omtrent bet 
geschrevene niets behoeft te herroepen, zooals bij enkele schrijvers 
meer dan eens voorkwam. 

U zult my zocr verplichten bovenstaande in uw veelgelezen 
blad te willen plaatsen uls ingezonden stuk, hetgeen voor vele, 
dio de nieuwe A . V. nog niet bezitten, een uanleiding te meer 
kun zyu dezo aun to schaffen. 

Hoogachtend, 
Uw dw. dienaar 

Z. 

VEREENIGING VOOR BOUWKUNST EN' A A N V E R W A N T E 
AMBACHTEN T E A L K M A A R . 

Vergadering van Zaterdag 26 Sept. 189C. 
In het openingswoord van den Voorzitter werd iu 't bijzonder 

aangedrongen op do medewerking der leden, opdut het bestuur 
niet voor alles alleen zou hebben te zorgen, maar elk lid, door 
een juist opgevut plichtsgevoel en door liet ten beste geven van 
eigeu krachten, deu bloei der Vereeniging zou helpen bevorderen. 
Ook werd do wensch uitgesproken, dat de leden door trouwe 
opkomst van bun belangstelling zullen doen blijken, waarna den 
2dc-socrctaris verzocht werd do notulen der voorgaande verga
dering tc lezen. 

Xudat dezo waren goedgekeurd, werd het woord gegeven aan 
den heer P, Doorn, dio eene lezing hield over „do woning in 
vorvlogcn tyden en thans". 

Eerst schetste spr. de wjjze, waarop de woning was ingericht 
In] de verschillende volken eu dat iu de afwisselende tijdperken 
der regeering van Ramses II tot op heden. De bespreking hiervan 
werd verduidelijkt door do geschiedenis der woning iu afbeelding , 
welke het werk vau Racinot „le costume bistorique" aunbiedt. 

Iu het 2de gedeolto werd vergelijking gemaakt tuBsehen de 
woning van de middenklasse in ons land en die iu Engeland, en 
geconcludeerd dat gezelligheid en comfort twee eigenschuppcu 
zyn , die bij ons maar al tc veel ontbreken, en daarentegen by 
onze Eugelsche naburen byua steeds gevonden worden; want uiot-
tegenstuaude „to muke money'' toestanden ook by hen gelden, 
wordt dauruan door hen het gezellige buuuer woning niet op-
ott'erd. 

De opvatting van het schilder-, stueadoor- en behaugwerk 
werd achtereenvolgens door hem besproken, terwjjl by by het 
laatste zyne meening toelichtte door stalen behangselpapier, ver
vaardigd naar ontwerpen van Walter Crane eu uudere Eng. 
teekenaars, waartoe by was in staat gesteld door de welwillendheid 
van den heer Wjjdoogen te Amsterdam. 

Met een kort woord werd hierna over liet meubilair door hein 
uitgeweid, terwjjl hjj eindigde met een opwekking tot hetterzydo 
staun dor vrouw bjj de versiering onzer woning, opdat daardoor 
zooveel mogelyk poëzio wordt aangebracht in de microcosmos, 
waar doze zoo menigmaal in de maeroeosmos ontbreekt. 

Behalve dit bestoud de kunstbeschouwing uit schetsen door den 
spreker vervaardigd en het ontwerp vun ecu crematorium, dut 
eenigen tijd geleden door hem als antwoord op eene prjjsvruug 
werd ingezonden. 

Door den heer Looman werd den beer Doorn namens de aan
wezigen dank gebracht voor hetgeen hy dien uvond te zien eu te 
hooren had gegeven, en daarna do vergadering gesloteu. 

VEREENIGIXU TOT BE VORDERING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Vergadering van Donderdag 24 September 
Do Voorzitter, de heer C. R. van Ruyven, opende de eerste 

vergadering in dit seizoen met een hartelijk welkom aau de leden. 
Hü uitte don wensch dat ullc besprekingen en bcraadslagingeu 
mochten strekken tot bloei der Vereeniging. Do notulen der vorige 
vergadering werden gelezen eu goedgekeurd, waarna eeu regeling 
getrollon werd omtrent het archief van do vroegere afdeeling van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkuust. 

„Een ceutrual-telephoonstation in een groote stad" werd uls 
onderwerp voor do uit te schrjjven prijsvraag gekozen; de heeren 
W. C. Mulder, U . van Driel eu 1'. M. J . van Oerlo zullen bet 
progrumma opstellen en als jury optreden. 

Eenige vragen iu de daarvoor bestemde bus govonden, worden 
door do hoeren Vun Ruyven ou Mulder ten deelo mondeling be
antwoord. 

De heer Van Ruyven nam daarop het woord over de middelen 
ter voorkoming van ongelukken en ziekten iu fabrieken cn werk
plaatsen. 
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Spreker begon erop te wijzen, dat er in do Inatsto tien jaren 
voor den werkman veel werd gedaan. Gaandeweg; wordt er meer 
gezorgd voor goede volksbadcn , gezonde woniugen en uitkceringen 
bjj invaliditeit en ongelukken. Beter dan deze financieële steun is 
het nemen van maatregelen om te voorkomen dat do werkman 
oen ongeluk krijgt. Juist hiervoor wordt in de laatste jaren ook 
bard gewerkt. 

't Was naar aanleiding van een bezoek aan het „Museum van 
voorwerpen ter voorkoming van ongelukken en ziekten in fabrieken 
en werkplaatsen" te Amsterdam, dat hjj dit onderwerp koos. Op 
die tentoonstelling ziet men bijna allo voorkomende mncuinedeclcn, 
die voor deu werkman govunrljjk kunnen zijn en de dikwerf 
vernuftig uitgedachte construction, waardoor de beveiliging ver
kregen wordt. 31 en staat verbaasd door welke geringe hulpmid
delen hoofd, handen, borst en voeten van den werkman voor kwet
sing kunnen worden gevrijwaard. 

3Iot duideljjke, door hem vervaardigde schetsen verklaarde 
spreker enkele van deze voorwerpen o. n. steigerverbindingen van 
eenvoudige jjseren beugels, waardoor de touwen worden vervangen; 
cirkelzagen met vasto wiggen om te voorkomen dnt het hout 
terugslaat; een beweegbare veiligheidsladder om zware vaten op 
tc rollen; een lift, die vanzelf in de stijlen vastloopt als het touw 
breekt; een reddingszak bjj brand, en een stoom- en waterkraan 
voor een bad, waarvan de stoomkraan de waterkraan tegelijk 
meeneemt. Ook do toestellen voor bet wegduwen van handen 
by wals en drukpers werden verklaard. Aan't slot zijner mededee-
lingen, randde spreker een ieder aan, het museum te bezoeken. 

Nadat de heeren Van der Kamp, Verhoog en Vau Hoeken nog 
eenige inlichtingen hadden verkregen, dankte de heer Wempe 
uit naam der Vergadering den spreker voor deze leerzame en voor 
ieder zoo begrijpelijke voordracht. 

Na het aannemen van een zestal leden, deelde de Voorzitter 
mede dat vjjf donateurs waren toegetreden, dat zich voor alle 
vergaderingen tot en met April sprekers hadden beschikbaar ge
steld en dat eventueels voorstellen tot wetsherziening in de 
aanstaande October-vergadering moeten worden ingediend. 

De Vergadering werd daarop gesloten. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zate/dag 2 6 September iSyó. 
Do Voorzitter, de heer E. M. Moolenaar, heette de niet talrijk 

opgekomen leden op de eeriste vergadering van I8ÏHÏ97 welkom, 
en deelde mede, dat er op de prysvraug „Burgerwoonhuis'", 
door de Vereeniging uitgeschreven, acht antwoorden waren 
ingekomen. Tot leden der jury voor de beoordceling van 
deze prijsvraag werden gekozen de heeren: \. M. -Moolenaar, 
K. Hockzemn, A. Th van Elmpt, F. Bueh en .1. .1, Wibbelink. 
Behalve de heer Van Elmpt, die niet ter vergadering was, namen 
de gekozenen de benoeming uan. 

De beantwoording der vraag: „Hoe kan de houtworm op de 
beste wijze verdreven worden V moest ten gevolge van do afwe
zigheid der commissieleden tot do volgende vergadering worden 
aangehouden. 

Do Voorzitter deelde den leden mede, dnt do interessante ver
zameling schetsen eu ontwerpen van Dr. Cuypers binnenkort iu 
het Museum van Oudheden alhier zal tentoongesteld worden. 

In de vergaderzaal waren eenige platen uit De Architect, mee-
rcndeels oude gevels voorstellende, ter bezichtiging gesteld; 
de heer J . Huizingu luisterde do vergadering op door het geven 
van een kunstbeschouwing van het prachtige plaatwerk „Re-
cueil d'amcublcmcuts" vun II. 1'ourdinois. 

Een tweetal heeren werden met algemeeno stemmen als lid 
der Vereeniging uangenomeu. 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP TE ' s -ORAVENHAGE. 
Dinsdagmiddag vereenigde zich een betrekkelijk klein getal 

leden in het Zuidhollandsch Koffiehuis om op uitnoodiging vun 
het bestuur een bezoek te brengen aan het nieuwe Luthersche 
Weeshuis en aan de architectonische tentoonstelling van teeke
ningen en voorwerpen van eenige werken, door Dr. P. J . H, 
Cuypers uitgevoerd, en georganiseerd door de Vereeniging Arti 
et ludustriae in den Huagscheu Kunstkring. 

In de Groote Lombardstraat voor het weeshuis gekomen, word 
het gezelschap welkom en officieel ontvangendoor de bouwmeesters 
vau dezen bouw, do heeren G. Brouwer Jr. en E. K. Ehnlo. 
Onder aangenaam geleide en welwillende voorlichting vau dezo 
heeren werd een wandeling door het gebouw gemaakt en 
alle lokalen van den kelder tot in het dak bezichtigd tot 
verrassing zoowel van dc jeugdige weezon als van de oude 
mannetjes cu vrouwtjes, die oen oogenblik in hunne rustige 
bezigheden gestoord werden. Zy schenen echter zeer ingenomen met 
de belangstelling die hun tehuis ondervond, waarop zjj blijk
baar trotsch zijn. Do deskundige bezoekers waren niet mindor be
langstellend en voldaan over het werk hunner collega's. Zoowel 
wat de inrichting nis wat de bouwkundigo samenstolling betreft, 
mag dit bouwwerk wel een voorbeeld in zijn soort genoemd 
worden. Overal zyu de vertrekken passend gelegen, goed ver
licht en geventileerd, en door ruime heldere gangen verbonden, 
waarbij tot verbinding met de bovenverdieping en dc daargelcgcn 
slaapzalen aan de drie einden der gungeu blauwe hardstcenen 
trappen zyn aangebracht, waardoor ook by oventucelcn brand de 

gemeenschap tusschen de verdiepingen zoolang mogelijk gewaar
borgd blijft. Nergens is geschroomd, waar do doelmatigheid en 
degelijkheid van den houw gebaat konden worden, kostbare materi
alen te gobruiken, maar ook nergens is hierbij eenig misbruik in 
do toepassing ol' tor wille van den stijl gemaakt. Bouwkundige 
onnoodigc sieraden en zelfs die, welke hij oen eenigszins weelde-
rigen bouw geoorloofd zyn, vindt men zorgvuldig vermeden. Het 
gebouw heeft hierdoor een eonvoudig en degelyk karakter vor
kregen, passend bjj zjjn stichting, en garandeert op den duur 
eou lutti'1 kostbaar onderhoud. De bewerking dor materialen is 
overal goed doordacht en alleen als gevolg hiervan zyn enkele 
doeltreffende stijlvormen toegepast, zoodat het geheel meer eou 
individutelen dan wel een historischen stjjl verkregen heeft. Het 
bezoek aan dit bouwwerk leverde den bezoekers dan ook een 
waarlijk bouwkundig genot, waarvoor den bouwmeesters door 
alle aanwezigen dank werd betuigd. 

Nu kwam do expositie van Dr. Cuypers aan dc beurt. 
Hoe verschillend dc meemaken over het werk van Cuypers ook 

zjjn, zij eindigen allemaal iu bewondering. Instinctmatig gevoelt 
hier ieder bezoeker voor het werk te staan van iemand, met 
buitengewone gaven toegerust eu hoog verheven boven bet algemeen 
peil zijner vnkgenootcn. Deze magische kracht in zjjn werk gelegen, 
is waarschijnlyk wel voor een groot gedeelto het gevolg hiervan 
dat deze kuusteuaar cvengroot ornementist als architect is. Het 
geschilderde eu gebeeldhouwde ornement in zjjn werken vormt 
een geheel en ademt één geest met het bouwkundig ontwern; 
het een is outworpeu iu verband met het andere en door één 
en denzelfdcu persoon. Daarbij komt dat Cuypers geon behoeften 
heeft aan het kopiëeren van historische stylfragmenten, waartoe 
zoo velen in elke stijlrichting hun toevlucht moeten nemen om 
de techniek der vormen te leeren, eu iets aangenamers te kunnen 
produceeren dun de kunst van het moderne realisme oplevert. 
Cuvpers heeft door zjjn jarenlange practijk een ongeëvenaard 
meosterpchap over den vorm verkregen en is in merg en been 
een uitmuntend stylist geworden. Deze eigenschappen spreken 
uit al het tentoongestelde werk. De altaren, die door hun modernen 
tabernakelbouw evenveel van dio der middeleeuwen verschillen 
als onze woningen van de dertiende-eeuwsche, vindt men hier 
overeenkomstig de nieuwste eischen ontworpen en tevens gc-
stvleerd met een vcrtjjnden smauk, waarop do middeleeuwen 
jaloersch mogen zijn. Dit is ook het geval met de andore kerk-
ineubelen, zelfs met die, welke in de middeleeuwen nog geheel 
onbekend waren en eerst ten gevolge van moderne behoeften zjjn 
ontstaan; Cuypers heeft er kunstwerken van weten te maken, 
welker gehalte geljjk staat met dat van historische kunstwerken. 
Ook de werken in uitvoering van het kasteel „Do Haer 1, die aan 
het scherpst gestelde moderne comfort moeten beunt woorden, 
zjjn zoo iu harmonie met den oorspronkeljjken bouw outworpeu 
dat zjj, zonder eenig wetenschappelijk voordeel van thans prjjs 
te geven, hoven don 1'Jde eeuwscheu wansmaak verheven, oen 
zuiveren kunst/.in als dien der 14de eeuw vertoouen. 

BIJ de ontleding van al de aanwezige ontwerpen spriugt hot 
duidelijk iu het oog, dat de ontwerper elke afmeting, elke vorm 
en elke kleur overeenkomstig hun doel aldus ontwierp en berede
neerd beeft, en niets aan bet tooval overliet. Geen enkel ornement 
is de willekeurige vulling vau eeu verloren hoekje of hinderlijk 
open plekje, hetwelk onbewust ontstond; bet is alles zinrijk, 
bet er ken is vol. zoo beiloebl omdat er anders iets aan het geheel 
ontbreken zou. 

Voor do bezoekers viel ook hier veel te genieten en veel te 
leeren. 

Do nuttig besteden namiddag werd besloten mot een welver
diende geestversterking in het Sociëteitslokaal van den Kunstkring , 
wanr de leden nog geruimen tijd in do aangeuaamste stemming 
te samen bleven. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'8-GRAVENIIAGE. In zake dc tentoonstelling van schildcryen ont

hield dc Uemconternad zjjn goedkeuring nan het voorstel van l i en 
W. om uit het drie- thans viervoudig verhond der kuoBtbcscher-
mendo steden tc treden. 

Ue heer Mr. Mulder stelde namens eenige loden oon motie voor, 
strekkende om l i . cn \V. te machtigen Arnhem in de rij der ten
toonstellingen op te nemen, maar tevens den wensen uit te «preken, 
dat dorgelyko tentoonstellingen te 's-Gravenhugo in stand zullen 
gehouden worden, met uitnoodiging aan l i . en W. daartoe te 
zijner tyd do noodige voorstellen te doen. — Dit voorstel werd 
aangenomen, waardoor de zaak tot 1900 in den bcstuanden toe
stand 1'lijit. 

— In de jnariyksche algemeene vorgadcring van hot Schilder
kundig Genootschap „Pulchri Studio" is het aftredend bestuur, be-
staande uit dc h.li. H . \V. Mesdag, voorzitter; T. Mesdag Kzn., 
penningmeester; Willy Martens secretaris; I,. Apol en K. Klinken
berg, commissarissen voor kunstbeschouwingen; Fred. J . van 
Kossem Ducbattel, commissaris voor gezellige bijeenkomsten, cn 
Th. Arntzcnius, commissaris voor dc teeken- cn etszalen, met 
groote meerderheid van stemmen horkozen. 

AMSTERDAM. Door de hoeren Jan Hamer & Co. werd ons een 
boekje toegezonden, getiteld: .Een gevaar voor den nlgemeenen 
gezondheidstoestand", dat do aandacht ton volle vordiont en 
waard is in een wijden kring van belangstellenden bokend te 
worden. De lezing van dit workje waarin, op grond van een in 
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1894 te Londen gehonden Congres, do stelling verdedigd wordt 
dat natuurlijke of automatische ventilatie te verkiezen is boven 
mechanische of andere methoden, wordt den bouwkundigen aan-
bevolon, te meer daar hot genoemde boekje (zoolang do voorraad 
strekt) bg de heeren Jan Hamer & Co. gratis to bekomen is. 

— VolgenB De Kroniek heeft Theo. Molkonboer I) 0 g c-
s c h i e d e n i s v a n een s t a d h u i s cn van een k a t h e d r a a l 
van Viollot-le-Doc uit bet Kransch in hot Nedorlandsch overgezet, 
en zal dit, met een voorwoord van Dr. P. J . H. Cuypers, binnen
kort by de Erven liohn tc Haarlem het licht zien. Het boek zal 
de voornaamsto illustraties van hot oorspronkelijk werk bevatten 
en met zorg worden gedrukt. Do band ervoor wordt ontworpen 
door Molkenboer en gemaakt op de werkplaats van Van Bommel. 

— De voordracht tot don bouw van een nieuwo Beurs is reed» 
voor de raadsvergadering van Woensdag aan dc orde gesteld. 

— Do vereeniging Hotelwezen-tentoonstelling hield haar 
laatste vergadering, onder leiding van Mr. N . A . Calisch Dc Voor
zitter bracht in herinnering, dat de wereldtentoonstelling een 
aanzionlyk geldeiyk vcrlios heeft nagelaten. Aangezien evenwel 
oenigo heeren van het bestuur gemeend hebben dc contracten, 
waaronder hunne namen voorkwamen, persoonlijk to moeten bono-
reeren, is de Vereeniging thans buiten schuld. Maar juist w-yidc 
bedoelde bestuursleden dat niet gaarne openbaar gemaakt zouden 
zien, stelde de Voorzitter voor af tc wyken van de bepalingen 
der statuten, volgens welke een verslag van het financieel beheer 
uitgebracht en een balans cn winBt- en verliesrekeniog ovorgelcgd 
zou moeten worden. 

Dit voorstel werd met algemeene stemmen goedgekeurd; verslag 
en balans met winst- en verliesrekening bleven achterwege. 

Besloten werd een liquidateur te benoemen bcnovons een com
missie van drie leden der Vereeniging, welke de rekening des 
liquidateurs zal opnemen en hem te zyner tijd zal decbargceren 
namens de gansche Verconiging. 

Tot liquidateur werd benoemd Mr. N . A . Calisch; in dc finan
cieële commissie werden gekozen de heeren v. Mesdag, v. Niorop 
en v. d. Weide. 

HAARLEM. Op de voordracht voor directeur der gemeenteiyke 
waterleiding zyn door l i . cn W. in alphabetischo volgordo ge
plaatst de heeren: S. Brandenburg Kzn., chef-administrateur der 
alg. Waterleiding-maatschappü, tevens bouwkundigo te Almelo, 
L . W. Havelaar, administrateur der waterleiding te Namen en 
J . G. Miehiclsc, hoofdopzichter over de werken en gebouwen der 

femeente Haarlem. Aan deze betrekking is een jaarwedde van 
2500, met genot van vrije woning en kosteloos gebruik van duin

water, verbonden. 
UTRECHT. In de laatste zitting van den Gemeenteraad zyn dc 

heeren het niet eens kunnen worden over het voorstel van B. en W. 
om een wijziging te brengen in dc verordening regelende hot 
getal, de bezoldiging, enz. der ambtenaren en bedienden by ge
meentewerken. In de voornaamste plaatB betroft de voorgestelde 
wyziging de aanstelling van een onder-directeur van gemeente
werken. B. en W. noemen deze vermeerdering van het personeel 
noodig wegens de voortdurende uitbreiding van dezen tak van 
dienst, die een gevolg is van dc ontwikkeling der gemeente. 
Biykens een rapport van den directeur der gemeentewerken be
staat er by den grooten omvang, dien dc werkzaamheden hebben 
aangenomen, dringend behoefte aan dezo uitbreiding van personeel, 
opdat niet alleen beter kunne voorzien worden in het gewone 
toezicht, maar tevens voorkomen worde dat do directeur cn de 
hoofdopzichter met werk overladen worden. Aan die nieuwe be-
brekkiug zal verbonden zjjn een salaris van f 2400 als minimum 
met een maximum van f3000. 

Het voorstel werd aangehouden en naar dc afdcclingcn ver
zonden. 

VI.ISSINC.EX. Voor dc vacante betrekking van gemeente-architect, 
op eon salaris van f1400 met vrije woning, hebben zich V& solli
citanten aangemeld. 

EDAM. Het voornemen bestaat hot gemeente-museum belangryk 
te vergrootcn. De merkwaardige verzameling, door de uitnemende 
zorgen van de heoren W. Tuyn en P. Costerus byeengebracht, 
werd in Aug. 1896 geplaatst in* de benedenwoning van het moest 
antieke en interessante huis der stad, en het geheele gebouw zal 
over ecnigen tijd in bezit genomen worden. 

P E R S O N A L I A . 
— Bij den waterstaat in Ned.-Indië is 
b e n o e m d tot hoofdingenieur le k l . de hoofdingenieur 2e k l . 

J . E. de Me vier, tot hooldingcnicur 2e k l . de ingenieur le k l . 
H . P. MenBinga. 

o v e r g e p l a a t s t : van de residentie Banka naar het gou-
vernemont Atjeh en onderhoorigheden, ten einde als eerstaan
wezend watorstauts-ambtenaar op te treden, de opzichter le kl . 
J . K . C, i'ehr; van de residentie Semarang naar do residentie 
Bali en Lombok, als eerstaanw. waterstaatsambteuaar, de opzichter 
Ze kl . F. A . Kleppert; 

g e p l a a t s t : bij de directie, do hoofdingenieur 2c k l . L . II. 
Slinker; in het gouvernement Sumatra's Westkust, de benoemde 
opzichter 3e k l . A. B. Barkcy; 

t o e g e v o e g d : aan den chef der 4e waterstaats afdeoling 
voor zyn bureau, de opzichter 2e k l . K . Duyvetter; aan den chef 

der irrigatic-afd. Serdjoc, met Karanganjer als standplaats, de 
opz. 2c k l . J . Walter; 

o n t s l a g e n : wegens ziekte, eervol uit zyn botr. do opzichter 
2c kl . H . Klasing. 

— By den aanleg van staatsspoorwegen in Ned.-Indië is 
b e n o e m d : tot tijd opzichter 3ekl. do tijdelijk onderopzichters 

le kl. J . B. Tenret cn W. L. Hsriusen; tot tijdelijk ondcrop-
ziebters 2e kl. V. A . J . Valkonhoft', A . Denekamp on J . J . ( i . 
Laurens; 

ge p laa t s t op hot bureau van den chef van den aanleg der 
lijn Batuvia-Bantam, de bouwkundig ambtenaar le kl . I). J . Stam; 

g e d e t a c h e 0 r d: by dc lijn Probolinggo-Panaroekan, do 
machinist le kl. W. H. >\ C. van Garrol; 

B e l a s t : by den aanleg van den spoorweg Batavia—Bantam, 
mot het beboer der lo sectie, met Batavia als standplaats, de 
bouwkundigo ambtenaar le kl . J . P. J . H . Alsdorf; met het be
heer der 2c sectic, met Serpong als standplaats, de bouwkundig 
ambtenaar lo kl. A . llcsselink. 

— Tot buitengewoon opzichter van den Waterstaat zyn benoemd 
de heeren: 1'. II. dc Kyke, by de verbetering van do Boven-Maas, 
en C. W. van dor Sterr, by do oeververdediging van do Zuid-
WilleiuBvaart tc Helmond. 

— Door den Minister van binnenlandsche zaken is benoemd 
tot onderwjizer in het teckenen by de ryksnormaallessen te Schoon
hoven de lieer V. A. Tope , dircetour dor teekcnschool van de 
ngverheidsvereeniging voor goud- en zilversmeden aldaar. 

— Tot gemeente-opzichter te Voorst is, in plaats van den 
onlangs overleden heer Hurenkamp, benoemd de heer G. te Kaa, 
tijdelijk opzichter der genie te Miltigcn. 

— De heer G. Wind, ingenieur by den provincialen waterstaat 
van Groningen, beeft tegen 1 Jan. a. s. zyn ontslag aangevraagd. 

— Benoemd tot lceruar in het hand- en reehtlynig teekenen, 
tevens tot directeur der avondteckenschool te Brielle, de heer 
J . J . Bauer, van Amsterdam. 

— Tot 1 eeraar san de teekenschool tc Edam is benoemd de 
heer L . Ziek to Amsterdam. 

— Door de gascoiLmissic te Amersfoort is bcuoemd tot technisch 
adviseur dc heer J . J . Prins, directeur der gasfabriek te Gouda. 

— De heer A. B. van Vcmde, opziehter-teekenaar by de Dedcms-
vaartecbe stoomtram-maatsehappy, is benoemd tot opzichter by 
den aanleg van den Carcnero-spoorweg in Venezuela 

— Tot gemeente-architect te Velscn werd de heer A . C. M. 
Hofman aldaar benoemd; op de voordracht waren de heeren [>. 
Kramer te Velsen, P. >". van '1 Wout to Haarlem cn do be
noemde geplaatst. 

V A C A N T E BETREKKINOEN. 
— O p z i c h t e r by deu W a t o r s t a a t in Ned.-Indië. Tor 

beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsen lndië 
kunnen worden gesteld om te worden benoemd tot opzichter dor 
Sc klasse, drie personen, die met voldoenden uitslag hebben afge
legd het examen voor opzichter by den Kykswaterstaat in Neder
land. 

Aanmelding vóór 15 October by gezegeld adres aan het Departe
ment van Koloniën. (Zie vader Staatscourant Xo. 204). 

— M i l i t a i r o p z i c h t e r do r G e n i e in N.-I. Voor 3 
vacaturen zal een examen worden afgenomen, waartoe gegadigden, 
minstens 20 jaar oud cn beneden deu leeftijd van 30 jaren, zich 
vóór 31 October por request tot het Departement van Oorlog 
moeten wenden. (Zie Staatscourant .Yo. 226). 

— O n d e r w y z e r i n he t h u i s s c h i l d e r e n aan do 
Ambachtsschool te Groningen. Aanvankelijk salaris f800. Adres 
vóór 6 Oct. aan don directeur. 

— B o u w k u n d i g - t o o k e n a a r . Adres no. 23136 .V.-A'ott. Cl. 
— I n g e n i e u r of w e r k t u i g k u n d i g e , ervaron in bureau

werk en uitvoering, en een w e r k t u i g k u n d i g e , ter assistentie 
van den chef van uitvoering, beiden aan een groote machinefabriek 
te Amsterdam. Adres onder no. 23114 X.-A'ott. O. 

— B o u w k u n d i g - t c eken a ar , zelfstandig kunnende werken. 
Adres met opgaaf van verlangd salaris, lett. S.S. Algcm. adv.-bur. 
Rounia en Co., Amsterdam. 

— O p z i c h t c r - t o e k o n a a r by do üedemsvaartsche Stoom-
tramwegmaatschappy (ongehuwd). Adres den directeur te Avcrecst. 

— D r i e t e o k o n a u r s voor den onderbouw van de brug 
over den IJsel to WcBtervoort. Adres do aannemers Vlasman en 
Van Spanje te Andel (Zie advert, in no. 40). 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t o r voor oonige maanden. Adres 
lett. W D, 721, Xieuws van den Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonueerden 

twee/naai per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een w a t e r b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , praetiseh 011 
theoretisch ontwikkeld, biedt zich aan als opzichter, uitvoerder 
of onderbaas. Adres onder no, l t i , bureau dezes. (2) 
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ADVERTENTIËN. 

Teekenaars. 
G E V R A A G D drie Teekenaars 

voor den onderbouw van de BRL'G 
over den IJSSEL te Wesierroort. 

Adre» de Aannemers V L A S M A N en 
V A N SPANJE te Andel. 

Ter overname aangeboden 
eene partij E N G E L S C H E L E I -
P L A T E N , gemiddeld breed 0.40, 
dik O.OS5 en hoog ! . « © . Wegens 
plaatsgebrek tegen voordee l igen 
pr i j s over tc nemen. Adrei lett. C. L. , 
Bureau dezes. 

AANBESTEDING. 
Vlaardingsche Waterleidioe 

Tramweg-Maatschappij „ D E MEIJERIJ. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Maandag den 122 •••» Octo

ber IHiMi te 11 uren v. m. (locale 
tijd) zal in het Koffiehuis vnn den Hoer 
En. STOOT, op het Stationsplein te 
Kindhoven, worden Aanbesteed: 

Volgens Bestek No. 4. 
Het maken der aarden baan, 

het leggen van de sporen 
met wissels en bijbehoo-
rende kunstwerken, ten 
behoeve van den Tramweg 
Veghel —Eindhoven—Bel
gische grens. 

Het BESTEK is tegen betaling van 
ƒ3 .— verkrijgbaar aan bet Bureau 
der Maatschappij te Eindhoven. 

D» aanwijzing zal plaats hebben op 
Dinsdag den 6<lon October ten 
halfelf v. m. in het Koffiehuis van 
den Heer En. STOOT en des namiddags 
op bet terrein 

Op irijeieiff eten 9 e » October 
(inplaats van Donderdag den Sen Oc
tober) iS9H. des namiddags ten 1 ure, 
zal door het BESTUUR D E B V L A A R 
DINGSCHE W A T E R L E I D I N G -
M A A T S C H A P P I J , in de Zaal 
„ H A B M O H I K " te VLAARD1NQEN, 
worden 

A A N B E S T E E D : 
H e t m a k e n eener 

MUM 1'KISE-lfEUJ 
in tie Hi vier tie .Meet ire Maat. 

Aanwijzing beeft plaats op Dinsdag 
den Sen October 1896, des voormiddags 
ten 11 '/• ure, op het terrein der Vlaar
dingsche Waterleiding-Maatschappij. 

Bestek en teekening zijn van af 
Woensdag 30 September tegen betaling 
van ƒ 1 . 0 0 op franco aanvrage verkrijg
baar bij den Ingenieur N. B I E Z E V E L D 
H K Z , te '• Gravenhage, Kanaal No.!) 

Maatschappij 

Brand tegen 'schade 

D c LUiUUllUnMJUl} van 1845 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut 
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision 

IJ. J. BROEK, - Gravenhage, KRAIJENHOFSTBAAT 37 
A I J T O G I l A F ^ i T H o ^ A 

I ̂ ^ t e ^ ^ g g ^ ^ g ^ Technische Teckc-

Arnhom. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

V A W 

W A T E R P A S - II OF. K M EET-
KN ANDERE 

I X S T B V H E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, e u . 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l m c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN 

Ter drnkkerg der Naamloos» Vennootschap 
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D E A M S T E R D A M S C H E B E U R S Q U E S T I E . 

Schoen het aanvankelijk, dat de oppositie tegen het 
thans ingediend ontwerp geen groote verhoudingen 
zou aannemen, op het laatste oogeublik werd dit 
anders en werden in dagbladartikelen of adressen tal 
van bezwaren kenbaar gemaakt. 

Een poging tot verdediging van het ingediende 
plan en van de geheimzinnigheid, waarmede het zorg
vuldig voor het publiek verborgen werd, waagde 
alleen Dr Telegraaf. Het lange artikel was voorna: 
mei ij k gericht tegen het verbouwingsontwerp van 1 X 9 4 
en zijn ontwerper. Naar hedendaagsch gebruik werd 
er weinig in geargumenteerd, maar waren de argu
menten vervangen door verdachtmakingen en hate
lijkheden, zoodat het geheel geen gunstigen indruk 
maakte. 

Overigens echter niets dan bestrijding. 
Dc heer A . W . Weissman, oud gemeente-architect, 

zond per adres het ontwerp, in ons jongste nummer 
opgenomen, aan den Raad. Hij wees erop, dat de 
plattegrond van de plannen voor een nieuwe beurs 
vrijwel overeenkomt met het project tot verbouwing , 
door hem in 1894 gemaakt en wat bij uitvoering 
minstens f 800,000, of wanneer men volstaan wil met 
een utiliteitsgebouw, zelfs / 1,000,000 besparing geeft. 
Hij zeide verder in zijn adres: „Behalve om zijn 
minkostbaarheid verdient het verbouwen der bestaande 
beurs nog om andere redenen de voorkeur. De eerste 
en voornaamste is wel het niet prejudicieeren vaneen 
boulevardplan. Maar daarenboven is het voorloopig 
gewenscht, dat de beurs aan den Dam blijve en dat 
de zaal voor den effectenhandel zoo dicht mogelijk 
bij de Papenbrugsteeg gelegen zij. De verbouwing 
kan zonder stoornis geschieden, omdat de bestaande 
beurs voorloopig blijft, zooals die is, terwijl de graan
handel tijdelijk een onderkomen vindt in de Damrak-
loods. Eater, als de nieuwe aanbouw gereed is, kunnen 

de vereischte veranderingen aan het bestaande gebouw 
worden gemaakt. Als voordeel van het verbouwings
project mag nog worden aangemerkt, dat het niet 
veel meer lengte inneemt dan koopmansbeurs en hulp-
korenbeurs op het oogeublik reeds doen , zoodat de 
eigenaars en bewoners van huizen in de Warmoesstraat 
bij eventueele uitvoering in geen ongunstiger conditie 
komen dan thans". Hij verzocht daarom niet tot den 
bouw eener nieuwe beurs te besluiten, alvorens de 
onmogelijkheid eener verbouwing afdoende gebleken 
zou zijn. 

In het Bouwkundig Weekblad weid streng afgekeurd 
de houding van B. M: W., vooral die van den wethouder 
van P. W., dat zij aan het publiek, dat toch recht 
heeft op het behandelen van belangrijke questics in 
het openbaar, niets anders wilden toonen dan de platte
gronden. Het blad meende, dat verbetering noodig 
was van het ingediend beursplan, hetwelk duidelijk 
de sporen draagt van de bezwaren, waarmede het 
in het terrein •— reeds eenmaal door den Raail ver
oordeeld - is ingepast. Het slot van het artikel luidde : 
„Indien de Raad nu toch besluiten mocht om zonder 
verdere openbaarmaking der plannen de laatste voor
dracht van B. & W . omtrent den beursbouw aan te 
nemen, dan zal het verwijt vernomen worden, dat 
dc nieuwe beurs als bij verrassing tot stand zal komen, 
omdat de Raad de beursquestie beu is en hem lust 
en belangstelling tot onderzoeken en overwegen ont
zonken zijn. Een besluit, onder zulke omstandigheden 
genomen, zou al hoogst betreurenswaardig zijn." 

De heer E d . Cuypers, architect, zond per adres 
aan den Raad een variant op het ontwerp-Berlage in , 
omdat dit ontwerp zich „naar zijn meening, uit een 
bouwkundig oogpunt, niet kenmerkte door voldoenden 
samenhang." Niet alleen de scheeve plattegrond van 
Jiet gemeente-ontwerp werd afgekeurd, doch ook op 
de minder gunstige ligging van de effectenbeurs en 
op de onmogelijkheid, om den Damrak-gevel een mo-

323 



numcntaal aanzien te geven, werd gewezen. „Indien 
behoud van hetzelfde grondvlak volstrekt noodig is, 
hetgeen op goede gronden betwijfeld kan worden" 
zei de heer Cuypers, dan kon zijn variant dienen om 
te doen zien hoe die grieven weggenomen konden 
worden. Ten slotte verzocht hij „het aanhangig ge
maakte voorstel van B. en W . niet in behandeling te 
nemen, alvorens ook andere bouwkundigen gelegen
heid gehad zullen hebben, hun denkbeelden daarover 
uit te spreken. De variant-Cuypers was, in hoofd
lijnen, het project-Weissman, doch met toevoeging 
eener driehoekige strook aan de Warmoesstraatzijde 
voor verschillende traplokalen enz. ingericht. 

Ook de wakkere strijders voor den boulevard, de 
heer A . W . de Klines, in verbinding met den heer 
Von Glahn, wendden zich tot den Raad met de mede
deeling , dat zij de voor de uitvoering van het in 
1891 door den Raad aangenomen plan W . P. Werker 
weder in handen hadden en die voor f 200,000 minder 
dan vroeger ter beschikking konden stellen. Het ge
nomen raadsbesluit zou dus thans ten uitvoer ge
bracht kunnen worden. 

Vele bewoners van Kalverstraat en Nieuwendijk 
zonden een adres in, om op de benadeeling hunner 
belangen bij aanneming van de beursvoordracht te 
wijzen. Zij vreesden „dat het onvermijdelijk gevolg 
zal zijn het aan de markt brengen van een groote 
oppervlakte bouwterrein op het tegenwoordig Damrak, 
zonder dat daar, zooals bij andere plannen, een op
ruiming van perceelen door onteigening of onder-
handschen aankoop tegenover zal staan, terwijl door 
de stichting van zooveel nieuwe winkels en cafés de 
bestaande zaken een even gevoelige als onnoodige 
concurrentie zal worden aangedaan , waarbij bovendien 
het aan de markt brengen van zulk een groote 
oppervlakte bouwterrein in de oude stad, de omliggende 
perceelen sterk in waarde zal verminderen." Daarom 
verzochten zij het beursplan te verwerpen en de 
questie zoodanig op te lossen, dat hiermede geen 
benadeel ing van zoovelen belangen gepaard gaat. 

In denzelfden geest uitte zich de vereeniging „ Amstels 
Middenstand", die in haar adres zei „dat zij het eene 
ramp zou achten voor vele zwaar belaste neringdoende 
ingezetenen, wanneer door den Raad, bij eventueele 
oplossing der beurs-questie, door het inrichten van te 
verhuren kantoorlokalen en van een te verhuren café
restaurant, werd toegelaten dat de gemeente in con
currentie ging treden met de burgerij zelve, weshalve-
de vereeniging zich reeds thans tot u wendt met het 
ernstig en dringend verzoek, om bij uwe beraad
slagingen in zake den beursbouw de bovenbedoelde 
belangen van tal van ingezetenen niet uit het oog te 
verliezen." 

In De Telegraaf kwamen twee ingezonden stukken 
voor. Het eerste, van den heer J. R. De Kruyff, richtte 
zich in de eerste plaats tegen de door een „Oud-Amster
dammer" in het Handelsblad verdedigde stelling, dat ons 
land niet rijp zou zijn voor het publiek tentoonstellen 
van plannen, en dat het een aangenaam teeken van moed 
is, nu de „hoeren" zonder aan het publiek stem in 
het kapittel te geven, eindelijk eens durven doortasten. 
De heer De Kruijff vindt deze stelling tot de vorige 
eeuw behoorend en meent, dat van „ m o e d " eerst sprake 
zou kunnen zijn „als „de heeren" de plannen openlijk 
tentoon stelden, daarna „het publiek" honderd uit 
lieten praten en dan toch hun wil wisten door te zetten", 
Maar dan geeft hij ook zijn zienswijze te kennen tegen
over de uitspraak van den „Oud-Amsterdammer", waar 
die zegt: „Kr zullen natuurlijk teleurgestelde archi
tecten te over zijn, die zullen spreken van bijzondere 

protectie, den heer Berlage ten deel gevallen. Daartegen
over mag dan gesteld worden dat, zeg vijf jaar ge
leden, de heer Herlage al even weinig de aangewezen 
man zou genoemd zijn als nu, eenvoudig omdat men 
toen nog niet wist wat hij doen kon". De heer De 
Kruijff ontwoordt daarop: „Juist omdat wij nu weten 
wat Berlage doen kan, juist daaioni zijn wijongeiust. 
Want in die vijf jaar heeft hij het huis van „de Alge
meene" aan het Damrak en „de forteres met de groene 
gordijnen" aan het Sofiaplein gebouwd. En even weinig 
als ik den ontwerper van het eerstgenoemde perceel 
hierom de aangewezen man vind, die met succes het 
halve Damrak kan bebouwen, even groot is mijne 
vrees om aan den architect van „de forteres" — 
zonder verdere controle dan van een Raadscommissie 
van vijf leden, adviseurs van B. & W . — op te 
dragen een gebouw te stichten met gevels van 140 
meters lengte bij 57 meters aan het Open Havenfront 
en 37 meters aan den Dam. Kn dan zegt hij nog: 
„ W a t mij betreft; ik ben geen architect, die de beurs 
wenscht te bouwen. Kn hoogst ongaarne, eerst in het 
uiterste moment cn door „dc heeren" hiertoe gedwongen, 
doe ik een dissonant hooren in het koor van alge
meene instemming dat door de jongere artisten en 
hun aanhang wordt aangeheven ter verheerlijking van 
den „aangewezen" architect, 't Is geen wonder, dat 
zijn theorie velen jongeren bekoort. Want hij wil een 
apostel wezen van het beginsel van eenvoud en zich-
zelf-zijn bij de beoefening der architectuur. Kn dit 
is inderdaad een schoon beginsel. Maar met begin
selen alleen kan men geen stad verfraaien. Vereischt 
zijn bovendien: een groote ttvaring om te weten, 
wat geteekende lijnen in de werkelijkheid doen, en —• 

juist voor hem die het nieuwe zoekt — een buiten
gemeen ontwikkeld gevoel voor proportie en voor 
overeenstemming in de verscheidenheid van vorm en 
kleur. Kn deze hoedanigheden zijn mij niet overtuigend 
gebleken in de bovengenoemde proeven van 's mans 
talent, die inderdaad slechts proefnemingen, geen re
sultaten van onderzoek zijn. Wat zal het nieuwe 
beursplan geven? Alweer een proefneming, maar dit
maal op een schaal van anderhalf millioen f Daar zou 
ik toch liever dit stadsdeel en dat gebouw niet aan 
wagen." De heer De Kruyff eindigt: „Dat er stemmen 
gehoord worden in de Raadsvergadering van Woensdag, 
die pleiten voor een uitstel van beslissing tot na luttele 
weken tijds! Kn wien de ijdelheid zulke parten speelt, 
dat hij „de eer" begeert, om op andere wijze en bij 
verrassing een questie op te lossen, waartegen 25 
jaren lang zijn voorgangers zijn opgetornd — hij 
moog bedenken, dat vóór dezen, ook zij dit hadden 
kunnen bereiken, als zij dezelfde minachting hadden 
getoond voor „het publiek" van Amsterdam." 

Dit flink en met overtuiging geschreven stuk zal 
den heer De Kruyff de sympathie van velen zijner 
vakgenooten doen winnen. 

Volkomen juist was ook, wat in hetzelfde blad, 
door zekeren W . werd opgemerkt. „Daar ligt" zoo 
lezen wij daar, „in de oplossing van de beursquestie, 
zooals die a. s. Woensdag in den Gemeenteraad aan 
de orde komt, iets stiekems, 't Is alsof men de bur
gerij heeft willen verrassen. In den haast, dien men 
thans maakt, in de geheimzinnige wijze, waarop men 
deze oplossing behandelt, ligt een enorm contrast 
met de langzaamheid en royale openbaarheid der 
vorige. Daar ligt iets stootends in voor de burgerij, 
een miskenning, als het heusch waar is, dat in ge-

fheime zitting de neuzen al geteld zijn. Wie is de 
haastige drijver toch in dit alles, de diplomaat, die 
in geheime zitting de meerderheid zou hebben ge-
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maakt? Woensdag hopen wij het te hooren. Kn voor 
Amsterdam hoop ik dat we nog meer zullen hooren. 
Dat er meer dan een afgevaardigde opkome tegen 
deze wijze van allerbelangrijkste questies uit den weg 
ruimen! Dat er een flinke meerderheid aanwezig zij, 
die dit plan verwerpt! Want daar, op dat deel van 
het Damrak, mag geen beurs komen. Daar mag men 
niet voor een of meer eeuwen een sta-in-den-weg 
plaatsen voor de verwezenlijking van andere plannen. 
Missen wij daarvoor thans het geld en de energie, 
laten we het dan toch niet onmogelijk maken voor 
ons nageslacht. Het heeft buitendien al zooveel te 
herstellen, dat door ons bedorven is. We hebben nu 
een fraaien, althans een breeden toegangsweg; laten 
we dien nu toch in godsnaam behouden en niet ver
knoeien door er een straat met een „levendige en 
een stille zij," dat wel zeggen een gemeene zij van 
te maken. Ken oplossing van de beursquestie — 
prachtig, —• een voorloopige zelfs — goed en beter, 
oneindig beter, dan dit zonderlinge plan te aanvaar
den. Wij hopen op het gezond verstand en den 
goeden smaak van onze vertegenwoordigers in den 
Raad. Wij vertrouwen dat zij niet in moedeloosheid 
voor dit plan maar zullen stemmen, maar dat zij, 
zooals verreweg het grootste deel van de burgerij 
die zij vertegenwoordigen het zou wen<chen, het flink
weg zullen verwerpen. Liever geen oplossing dan deze. 

De heer De Klines zette den verdediger van het 
Beursplan, in den aanhef van dit artikel bedoeld, op 
waardige wijze terecht. Hij zeide in De telegraaf: 
„ D e voorstanders van uw plan speculeeren thans op 
de afgematheid van iedereen en de haast, waardoor 
men als het ware overrompeld wordt. Men tracht het 
door te drijven met geheimzinnigheid, het vooraf
tellen der neuzen, die zich laten vatten, terwijl de 
plannen zelf onder den tooverdoek worden wegge
moffeld. Is dit alles niet in strijd met onzen tegen-
woordigen tijd, nu men door uitbreiding van het 
kiesrecht een grooter deel van het volk wil laten 
meespreken in stads- en landsaangelegenheden! 1 let 
particulier belang van enkelen verlangt een nieuwe 
beurs met afgesloten ruimte voor den effectenhandel. 
Is dit te vereenigen met een goede oplossing van de 
Damrakkwestie, zijn de kosten binnen ons financieel 
bereik, dan is het een nuttig werk van algemeen 
belang. Is deze combinatie niet mogelijk, dan mag, 
ter wille van dat particuliere belang, niet ten offer 
gebracht worden het tot stand komen van een be
hoorlijken verkeersweg tusschen Station en Dam, en 
mogen zoovele andere particuliere belangen daardoor 
niet benadeeld worden." 

Kn eindelijk schreef zekere />'. nog in hetzelfde 
blad: „ H e t is dan ook inderdaad te hopen, dat de 
meerderheid van den Raad zich niet late medeslepen 
door de welbespraakte leden der Beurscommissie, 
maar zich rekenschap gevende aan de vele reeds in
gebrachte bezwaren, wel overwege, dat door het 
aannemen der voordracht, vele particuliere belangen 
worden geschaad, niet ten bate van het algemeen 
belang, maar ter bevrediging van het bijzonder belang 
van een deel der beursbezoekers. Het meerendeel is 
zeker met de eerst in uitzicht gestelde verbouwing 
volkomen tevreden. Deze kwam ook niet in botsing 
met de belangen der bewoners der Warmoesstraat, 
noch met die van houders van café's en vergaderzalen" 

* ^ * * 
Het varken met de groote snuit is gekomen; de 

teekenen hebben ons dus niet bedrogen. Wel trokken 
op het laatste oogenblik velen, zoo in als buiten den 
Raad, aan het krulstaartje, maar het beestje was hen 

te sterk en zoo is de geschiedenis dan uit. Wel zijn 
er nog sommigen die aan een vervolg op het ver
haal gelooven, doch wij twijfelen eraan, of deze 
verwachting wel zal uitkomen. 

Het debat in den Raad leverde niets nieuws. Het 
was kort en had gevoeglijk geheel achterwege kunnen 
blijven, want al gaven sommige sprekers te kennen, 
dat de neuzen niet „in geheime zitting" geteld waren, 
die telling scheen toch wel, zij het dan ook elders, 
te hebben plaats gehad. 

Twee grappenmakers, de heeren Hugo Muller en 
Van Nierop, hebben den Raad gediverteerd; de eerste 
spreker zette den oud-gemeente-architect een hak en 
de Raadsleden hebben gelachen. Maar wie het laatst 
lacht, lacht het best, en het is zeer de vraag of later 
dc Raad nog de rol van Jean qui rit zal verhullen. 
Reeds voegde de heer Kuipers, de architect, zijnen 
medeleden het harde oud-Testamentischc woord toe 
dat zij, gelijk de hond, tot hun uitbraaksel waren 
teruggekeerd. 

En toen de uitslag der stemming bekend was, werd 
er gejuicht, doch niet door het publiek, maar door 
de edelachtbare vergadering zelve, die blijkbaar meende 
een groot heldenstuk te hebben uitgevoerd. 

Ken besluit, zoo impopulair als dit, is wel zelden 
genomen; het verre nageslacht zal het betreuren. 

V R O K G K R K C R J T L E K O V K R B O U W K U N S T . 
Onlangs werd in dit blad een vergelijking gemaakt 

tusschen dc wijze van critiseeren voorheen en thans. 
Daarbij werd toen gewezen op de artikelen, onder
teekend „ D u p l e x " , die voorkwamen in „de Amster
dammer", toen dit blad pas bestond. 

Dezer dagen kwamen wij in het bezit van een pakje 
oude papieren, op een verkooping aangekocht, omdat 
zich daarbij verscheidene schetsen van bouwwerken 
bevonden. Bij het doorbladeren daarvan vonden wij 
eerst een brief van Kyck tot Zuijlichem aan een on
bekende , van den volgenden inhoud: 

„Maartensdijk, 3 Jan. '48. 
„ W e l e d e l G c b o r e n H e e r ! 

„Hiernevens ontvangt U K d . teekeningen van onze 
kerken uit de l i e eeuw, voor zooverre mij die be
kend zijn en der moeite waardig voorkwamen om in 
teekening te worden gebragt. Onder de kerken van 
den overgangstijd (12e eeuw) zullen die van Ootmarsum 
en Zutphen de voornaamste zijn, doch die zijn te veel 
veranderd, om er de oorspronkelijke plattegronden 
van te kunnen leveren. Daar mijn plan is bij leven en 
gezondheid in April of Mei aanst. zoo niet Vriesland 
en Groningen, dan ten minste de merkwaardige kerk 
te Zutphen nog eens te bezoeken, kan ik niet nalaten 
den wensch te uiten, dat de Heer Oltmans als oudheid
en bouwkundige mij derwaarts vergezellen konde en 
wilde; wanneer U K d . mogt denken, dat van zijnen 
kant daartoe geene verhinderingen bestaan, zal ik 
Z K d . zelf dezen mijnen wensch te kennen geven. 
Want daar het een zekerheid is, dat twee meer zien 
dan eeu, zoude zulks zekerlijk niet dan bevorderlijk 
zijn voor de wetenschap, die wij dienen. 

„ N a mij en mijne liefhebberij aan UKdGcb. gunstig 
aandenken te hebben aanbevolen, noeme mij met 
hoogachting, 

„ W e l K d G e b . Heer 
„ U K d G e b . dv. dienaar. 

„ K I J C K T O T Z U I J L I C H E M . " 

De afgebeelde kerken zijn: „Dorpskerk uit de u e 
eeuw in Vriesland, Dorpskerk uit de u e eeuw inde 
andere provinc iën , Kerk te Gent in de Overbetuwe 
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(de toren en bog'-n uit de I ie of 12e eeuw, het koor 
van later tijd), Toren te Rijnsburg ( n e eeuw), Kerk 
te Renkum ( u e en 12e eeuw), Voormalige torens der 
St. Pieterkerk te Utrecht (1040, naar de teekening 
van Zachtleven), Westgevel der St. Nicolaaskerk te 
Utrecht ( u e eeuw), Voormalige westgevel der St. 
Mariakerk te Utrecht (1082, naar de teekeningen van 
Rademakcr en Schoemaker), Inwendige opstand der 
St. Janskerk te Utrecht (1040, behalve het in 1556 
vernieuwde koor), Voormalige kerk te Westerhoven 
in Braband (1821 afgebroken), Toren te \Veesp(i2e 
eeuw), Koor te Benschop (12e eeuw)". 

De teekeningen, met de schrijfpen uitgevoerd en 
hier en daar met O.T inkt aangewasschen, zijn wel 
nogal dilettantisch, doch zeer duidelijk. Geheel als 
bouwkundige teekening opgevat is een blad, dat waar
schijnlijk' van een andere hand afkomstig is en den 
toren der kerk te Drempt verbeeldt. De details van 
dit bouwwerk zijn daaromheen geplaatst, zeer goed 
in potlood geschetst. 

Overigens bevatte het pakket allerlei aanteekeningen 
over de middeleeuwsche bouwkunst in ons land, groo-
tendeels, naar de hand te oordeelen, van Eyck tot 
Zuijlichcm afkomstig, doch ten deele met een andere 
hand geschreven. Onder het laatste bevindt zich een 
„Lijst van hetgeen in de archieven der vijf ka
pittelen betrekkelijk de bouwgeschiedenis belangrijk 
is." Deze lijst is geput uit de Utrechtsche archieven 
en begint met 6 Maart 1466, om met II Januari 
1513 te eindigen. Veel belangrijks bevat de lijst niet. 
Het meeste wat zij inhoudt, zijn onderhandelingen 
met klokkengieters, zoo in 1505 met Mr. Andreas 
Bodefridus, in 1507 met Mr. Geryt Wou te Kampen, 
in 1513 met Mr. Muller, te Andernach. Dat in de 
16e eeuw nog aan den Dom gebouwd werd, blijkt 
daaruit, dat 27 April 1502 door de Amsterdammers 
een lading Bcntheimersteen, voor dat gebouw bestemd, 
te Muiden werd aangehouden, terwijl in 1507 Dra-
chenfelscrsteen werd aangekocht en in 1509 weer 
schepen met Rentheimersteen door de Amsterdammers 
te Weesp werden aangehouden. 

Overigens zijn vooral de aanteekeningen over de 
St.-Plechclmuskerk te Oldenzaal uitvoerig; zij zijn 
geschreven door dezelfde hand, die de „lijst" heeft 
samengesteld. 

Was dit alles reeds zeer interessant, nog meer 
werd onze aandacht getrokken door eenige bladen, 
met een meer moderne hand, ofschoon op vrij ouder-
wetsch papier geschreven. Blijkbaar hadden zij voor 
den druk gediend; bij het doorlezen bleken zij het 
tweede en het vierde „Praatje over Bouwkunst" van 
den geheimzinnigen „ D u p l e x " te bevatten, die beiden 
van zijn handteekening heeft voorzien. Wij weten 
niet, in hoeverre bij den druk dit handschrift gevolgd 
is, daar wij de eerste nummers van „de Amsterdam
mer" niet bezitten. Ook is het ons niet mogelijk, 
de hand van den schrijver te herkennen en dus den 
sluier op te lichten, die over Duplex hangt. 

Het scheen ons echter belangwekkend om de 
twee „Praatjes" hier nog eens mede te deelen. Onze 
lezers kunnen dan kennis maken met de critiek, 
zooals die vóór 1880 in zake bouwkunst werd uit
geoefend. Hier en daar hebben wij, voor zoover ons 
dit mogelijk was, verklarende aanteekeningen gegeven. 

II. 

Voor wij tot de beschouwing van het Dichter-
kwartier en zijn omgeving overgaan, achten wij het 
ons ten plicht nog een tweetal gevels in de Kalver-
straat te bespreken, waarvan sedert onze laatste wan-

omhulsel verdween, dat ze zoo langen 
nieuwsgierige blikken der voorbijgangers 

deling het 
tijd aan di 
onttrokken had 

In één der aan elkander grenzende perceelen 
heeft de vanouds vermaarde „lekkere" bakker zijn 
nering gevestigd. De gevel van dit gebouw heeft 
ons nog versterkt in onze meening dat, wat archi 
tectuur betreft, de Kalverstraat zeer stiefmoederlijk 
wordt bedeeld. De portlandcement speelt nog altijd 
de rol , die aan gehouwen steen was toegedacht en 
het geheel zal er niet toe bijdragen den smaak van 
het publiek te veredelen. 

De ontwerper van het kleedermagazijn J , dat aan 
den bakkerswinkel paalt, heeft gelukkig overal echte 
materialen gebruikt, zeker in onzen tijd van surro
gaten een verblijdend verschijnsel. Dat echter het 
toepassen van echte materialen alléén nog niet tot 
een bevredigend resultaat leidt, zal ieder beschouwer 
aanstonds moeten opvallen. Het bovendeel van den 
gevel toch geeft den indruk alsof het geheel rust op 
een spiegelruit, wat zeker geen stabiel effect maakt. 
Wel heeft men getracht het bestaan van den dragenden 
ijzeren balk eenigsints (sic.) van buiten uit te drukken, 
doch men is hier niet voldoende in kunnen slagen, 
immers gebronsd hout is nog geen ijzer. Wat het ge
deelte boven de winkelpuy (sic.) betreft, hierop zou 
men kunnen toepassen het „Ce ne sont que festons, 
ce ne sont qu'astragales" van Boileau. De al te groote 
rijkdom aan beeldhouwwerk, daar ten toon gespreid, 
maakt dat de indruk van verwarring ontstaat, wat 
toch niet de bedoeling van den ontwerper kan zijn 
geweest. Aan één bepaalden stijl heeft men zich niet 
gebonden geacht en kapiteelen uit Egypte geplaatst onder 
een erker, die met motieven ten deele uit de middel
eeuwen, ten deele uit de laat-Renaissance is saamge-
steld, terwijl over den geheelen gevel de weelderige 
ornamentiek der Nieuw-Fransche school met kwistige 
hand is uitgestrooid. Dat het met een dergelijke com
binatie onmogelijk was een harmoniesch (sic.) geheel 
voort te brengen, behoeft geen betoog. Toch maakt 
deze gevel door zijn keurige afwerking en goed beeld
houwwerk een aangenamen indruk, daar hij het bewijs 
levert dat men streefde iets goeds voort te brengen. 

Wij verlaten nu de Kalverstraat en begeven ons 
naar het Vondelkwartier, waar allereerst de in aan
bouw zijnde Hervormde kerk 1 onze aandacht trekt. 
Ook hier is duidelijk des ontwerpers streven naar 
oorspronkelijkheid waar te nemen, doch zooals Goethe 
ze&t: „ E s irrt der Mensch, so lang' er strebt." 

Waarom toch moest een Hervormde kerk in zóó 
massieve vormen worden opgetrokken, als gold het 
een bankgebouw, waar aardsche schatten voor den 
moker des inbrekers beveiligd liggen? Toen nog 
slechts het benedenste gedeelte van den bouw gereed 
was, kon men van naïve (sic.) voorbijgangers allerlei 
gissingen omtrent de bestemming van het gebouw 
vernemen; weinigen vermoedden er een tempel des 
vredes in. De „kerkramen", die in het bovendeel 
geplaatst zijn, waarschijnlijk om het karakter wat 
meer aan te geven, passen al bizonder (sic.) slecht 
bij het overige. 

Een zonderling denkbeeld voorwaar, 13-eeuwsche 
vensters te plaatsen tusschen een laat-Renaissance rus-
tiekbouw en deze te bekroonen (sic.) ten deele met 
de gebogen daken van het Louvre, ten deele met 

Hier worden blijkbaar bedoeld de huizen tegenover den nieuw 
zilverwinkcl van Miele cn Co. 

• Ue heer A. Salm G.Bz. 
3 De legeuwoordige Koepelkerk, een werk van den heer A. J. 

van Heek. . 
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den koepel des Invalides te Parijs! De groote Hendrik 
de Keyser heeft ons in de Wester-, Zuider- en Noor-
derkerk typen van Hervormde kerken geschapen, die 
tot dusverre nimmer zijn overtroffen. Het is, dunkt 
ons, te bejammeren dat de ontwerper van ons elfde 
kerkgebouw zich niet door die schoone voorbeelden 
heeft laten inspireeren. * 

Aan de overzijde der Tesselschadestraat verrees het 
nieuwe Diakonie Weeshuis dat zeker zeer soliede 
en practisch gebouwd, maar allesbehalve fraai is te 
noemen. Nu moge fraaiheid voor een weeshuis slechts 
bijzaak zijn, men had toch moeten bedenken dat een 
gebouw op zulk een stand, dat bestemd is lange jaren 
dienst te doen, nog wel iets meer dan een zuivere 
utiliteitsbouw had mogen zijn. Waar nog een schuchtere 
poging gewaagd is eenig ornament aan te brengen, 
was men al zeer ongelukkig. Wij wijzen slechts op de 
topgevels, de deurbekrooningen (sic.) en de enkele 
venstertraceeringen. 

De Tesselschadestraat, die aan zuiveren speculatie
geest haar ontstaan dankt, is ook grootendeels op 
zeer speculatieve wijze bebouwd. Een uitzondering 
maakt het „rationeele" huis, onmiddellijk achter de 
kerk gelegen. Ook het woonhuis op den hoek van de 
Vondclstraat 6 is, het bekrompen terrein in aanmer
king genomen, vrij wel geslaagd. 

Wat toch kan de oorzaak zijn dat de Vondelstraat 
de eenige onzer nieuwe straten is die een vriendelijken 
indruk maakt? Wij gelooven vooreerst de slechts ge
deeltelijke bebouwing van de ééne zijde (die den spe
culatiebouwers een ergernis is, als zij denken aan den 
kostelijken grond, die dus renteloos ligt 7 en ten 
tweede, dat de Vondelstraat aan beide einden door 
een gebouw afgesloten is en dus het oog een welkom 
rustpunt biedt. A l zijn uit een architectonisch oogpunt 
op de „sta-in-den-weg" villa in het begin grove (sic.) 
aanmerkingen te maken, toch zouden wij haar noode 
zien verdwijnen, daar zij oorzaak is geweest, dat de 
gemeente-ambtenaren voor een oogenblik den gelief-
koosden liniaal ter zijde moesten leggen 

De drie woonhuizen, waar de Prins onzer dichteren 
tusschen Tesselschade en Anna Vondel prijkt, maken 
een zeer vriendelijken indruk en behooren wel tot het 
beste, wat de redegevende richting in de bouwkunst 
ons in de laatste jaren te zien gaf ". Het woonhuis, 
daarnaast onlangs opgetrokken, maakt met zijn on
beredeneerd aangeplakte kolommen, die wij straks 
aan het Vondelpark-paviljoen zullen terug zien en 
die hier, spottende met alle regelen der kunst naar 
behoefte zijn ingekort, een treurig figuur. Waarom 
hier niet de hulp van een architect ingeroepen? 

Met lof moeten wij gewagen van enkele woon
huizen 8 in het midden der straat, waarbij men 
getracht heeft de Fransche vroeg-Gothieke vormen 
inheemsch te maken. Het beste gebouw, dat de 
Vondelstraat aan te wijzen heeft, is onzes inziens het 
café Vondel 8 , dat hoogst pittoresk en met zijn erker 
en torentje goed in den stijl volgehouden is. De R . - K . 
kerk aan het einde der Vondelstraat 0 is eveneens 
een zeer gelukkig gebouw. De orienteering eischte 
dat het koor aan de stadszijde geplaatst werd, zoodat 
het front het minst in het oog valt, wat voorzeker 
te bejammeren is 9 De toren is wat eentonig van kleur 

1 Dit zou men nu niet zeggen. Welk een verouderd standpunt: 
s Van den heer A . N . Godefroy. 
• Thans als pension ingericht. 
• Nu is die ergernis verdwenen 

der straat even dicht bebouwd. 
» Van den heer P. J. II- Cuypers. 
• Sedert de Vondelstraat werd doorgetrokken is dit liezwaar vervallen. 

want sedert zijn beide zijden 

door de leibekleeding, die door de houtconstructie niet 
te vermijden was, doch elegant van silhouet. Het 
inwendige zal eerst, als het van passende kerkmeubelen 
voorzien is, tot zijn recht komen. Vermakelijk is het 
te zien, hoe een zeer prozaïsch zinkwerker eenige 
middeleeuwsche waterspuwers van zeer moderne zinken 
afvoerpijpen voorzien heeft. De pastorie 8 met haar 
hoogrooden tint en uiterst nuchtere vormen is van 
veel minder gehalte dan de kerk en doet denken aan 
de huizen, die men in de Duitsche voorsteden aantreft. 
Het huis naast de pastorie 8 is meer vreemd dan mooi 
en men zou niet vermoeden dat dezelfde hand, die 
de kerk, het Café Vondel en de Vondelhuizen schiep, 
hier ook werkzaam is geweest. 

De Verlengde Vondelstraat, die wij nu betreden, 
vertoont aan de zijde van de Vondelkade weder een 
aantal scheppingen van bouwspeculanten Laat ons 
hopen, dat de gevel van de nieuwe Manege, die, 
naar men zegt, hier zal verrijzen, een gunstige uitzon
dering zal maken. 

Aan de overzijde is men thans bezig, een drietal 
woonhuizen op te richten, die geen van allen door 
schoonheid uitmunten. Het middenste der drie 1 0 is te 
beschouwen als een mislukte poging, om de vormen 
der Duitsche Renaissance te wringen in het keurslijf 
der timmermans-achitectuur. Het gebouw aan de 
stadszijde 8 schijnt geheel op de „rationeele" wijze 
te worden opgetrokken. Het „Rien est beau que le 
vrai 1 1 wordt hier echter gelogenstraft. 

Het hoekgebouw aan den ingang van het Vondel
park 8 heeft een vriendelijk aanzien, dank zij zijn 
bizonder gunstige ligging. Ten slotte wenschen wij 
vluchtig het Paviljoen in het Vondelpark 1 2 te be
schouwen. Dit gebouw is een niet zeer gelukkige 
copie van den bekenden Cur-salon in het Stadtpark 
te Weenen. Zelfs nog in deze gebrekkige navolging 
zijn sporen van de schoonheid van het oorspronkelijke 
te ontdekken, waartoe vooral de terrassen en de ruimte 
in de zalen veel bijdragen De groote bogen in den 
gevel. die op te dunne kolommen rusten, maken een 
onaangenaam effect, terwijl de koepels op de zijtorens 
aan slaapmutsen doen denken en de bekrooning der 
middenpartij beneden kritiek is. Zeker zou het wensche-
lijk zijn , dat door wat kleur de schrille witheid der 
muren van het inwendige werd getemperd. 1 3 

Wij wenschen nu een oogenblik in ons eenig Vondel
park uit te rusten van onzen tocht, om daarna later 
onzen weg langs de Stadhouderskade te nemen en onze 
wandelingen voort te zetten. 

{Slot volgt) 

DK Z W A A N ALS WINDWIJZER. 
In het Weekblad A r c h i t e c t u r a geeft do heer Jos. Th. 

J . Cuypers naar aanleiding van het bezoeken van het LutherBi-he 
Weeshuis te 's-Gravenhage, eene beschouwing over „dc Zwaan* 
als svmbool van de Luthersche-gemeeute, welke mededeelingen 
in de'„Nieuwe Kotterdamsche Courant" van ti Oct. j l . zijn over
genomen. 

De heer Cuypers zegt dat „de Zwaan" als voorkomende ïnliot 
wapen van dc' stad I'. isle ben, de geboorte-plaats van Luther, als 
symbool is overgenomen door de Lutheranen. 

Ik geloof echtor dut de oorsprong daarin niet is to zoeken, 
maar deel het volgende mede, hetwelk ik nagespoord heb. Het 
eigenlijke symbool van Lutber is de zwaan op een rood veld, cn 
op de volgende wijze ontstaan. 

In 't begin der X V eeuw had Johannes HUBS in Bohème do 
„onvorvalschte waarheid naar het woord Gods geleerd, zonder zich 
te bekommeren om do dwaalleer van het Pausdom". De RooniBcho-
geestelijkheid kon hem dit niet vorgevon. Hjj werd voor het Con
cilie van Constanz geroepen en als ketter veroordeeld om levend 
verbrand te worden. 

1 0 Van den heer J. van Looy. 
1' Boileau zegt „Rien n'est" etc. 
» Van den heer P. J . Hamer. 
» Dit is sedert geschied. 
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Zijn amihangers grepen naar de wapenen doch werden na een 
verbitterden krijg ten onder gebracht Toch bleven zij hopen dat 
hot licht van 'tEvangolie weder cenmanl helder zou schynen, 
gesteund daarin door liet verhaal, dat fluisterend onder do af
valligen rondging, dat Huns op den brandstapel zou gezegd hebben: 
„Thans braadt gij een gans (dit in de beteekenis van 'fc woord 
Hurts in '( Boheemse hi, maar na honderd jaar zal er een zwaan 
verschijnen, dien gij niet zult kunnen braden.". 

Geon wonder dat toen een eeuw later Luther z[jnc stellingen 
openbaar maakte, en de horvorming begou, een ieder zeide: ziedaar 
nu do zwaan die HUSH heeft voorspeld. 

Ik achtte deze verklaring van genoeg belang om haar openbaar 
maken. 

Arnhem 7 October 189C. 
A. R, FREEH, Architect. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur! 
Onder dngtoekening van li) September j l richtte ik een schrijven 

van den volgenden inhoud aan den heer J . A. van der Kloes te 
Delft: 

„Mng ik 11 heleetd verzoeken mij uw oordeel te zeggen over 
een metselspecie voor kerkmuren, bestaande uit 1 deel schelpkalk, 
:; deel Portland-cement en 3 deelen rivierzand met klinkers. I' 
geelt in uwe algemeene voorschriften, die ik voor mü heb liggen, 
geen mengingen van Portland-cement met schelpkalk, doch geeft 
bij aanwending van Portland cement stcedB vette kalk als men
gingen nan. Waarom V 

„S 69 zegt dat knlkiuortcl alleen van waterkolk wordt gemankt. 
Is uwe bedoeling viaterkalk en hydraulische kalk hetzelfde', 

„S 53 schrijft voor waterkolk iDoornUrjchej gobluscht geleverd, 
doch die is niet te krijgen cn het blusschen cn builen maakt dc 
inrichting van een loods noodzakelijk cn de meeste werklieden 
zijn dnarmedc onbekend. Ik gebruikte voor eenige jaren by een 
stoomschoorstcen Doorniksehe 3e soort en ontving den waggon 
in kluiten." 

„Ken menging van 2 deelen schelpkalk, 1 deel P. C . cn 3 
deelen rivierzand gaf mij nnu de uitbreiding vim de gasfabriek 
alhier schitterende resultaten; liet metselwerk is niet te verbreken 
en de steenen zijn niet heel uit tc hakken. De specie is echter 
duur, vandaar de -hippere menging, waarover ik uw oordeel vroeg 
Mortel nam ik voor binnenmuren steeds van schelpkalk. 1 deel 
kalk, t l deel zand (rivier). 

„I' dankzeggende voor de moeite die ik u veroorzaak, enz". 

In I) o A m li a c h t B m a n van 26 September komt bovenstaande 
brief van den beer V. d. K. onder „correspondentie" met het ant
woord. Ik dunk den heer V. d. Kloes voor zijne welwillendheid, 
doch acht mij verplicht over enkele in het antwoord voor
komende punten eene kleine bemerking te maken. 

"nder punt 1 bespreekt de heer V. d. Kloes mijne mede
deeling van eene gebruikte specie uls „an-.iiinigc verkwisting"; dit 
is zeker de gebruikelijke wijze van Z.Ed. bij gratis prurtjjk. Ik 
ontving namelijk oj i mijn brief een briefkaart met betaald antwoord, 
waarop; 

„Antwoord in weekblad of particulier? 
Laatste geval, kosten / 5.—. 

J . A. v. n. KLOES, 
Delft, 14 Sept. '96," 

en antwoordde daarop, dat ik gaarne vnn de welwillende offeite 
van Z.Ed. gebruik maakte om het antwoord in het weekblad te 
plaatsen, echter met beleefd verzoek mij het betreffende exem
plaar te willen toezenden, doch bemerkte eerst door eene offerte 
vun den heer K L Luyten te Lekker kerk, dat do heer V. d. Kloes 
het antwoord had geplaatst. 

Ik heb echter den troost, dat ik met die „onzinnige verkwisting„ 
niet alleen Bta, doch wellicht vele collega's dezelfde voorschriften 
jaren lang hebben gemaakt, en nog heden geven vele bestekken 
dergelijke mélanges; wellicht heeft do beer V. d. Kloes op 
zijne werken vroeger ook wol eene dergelijke menging voorge
schreven , voor dat Z.Ed. in dc gelegenheid kwam zonder groote 
onkosten de meest volmaakte proeven tc nemen. 

Verder zegt do heer V. d. Kloes onder 2: „Waterkolk en hydrau
lische kalk zjjn uitdrukkingen van dczolfdo heteckenis. Tot mijn 
verbazing heb ik al meer bemerkt dat er architecten zyn, die 
waterkalk verwarren met natgebluschtc kalk." 

Wut het eerste betreft, vergevo mjj de heer V. d. Kloes de 
opmerking dnt, als men een concept Algemeene Voorwaarden 
maakt, men dan ook voor de duidelijkheid donzelfden naam in dc S, | 
moet gebruiken voor dezolfde materialen, en terwijl in Sj 53 cn 
§ G9 gesproken wordt van wuterkalk, wordt in de noot van $ i ; l 
gesproken van hydraulischo kalk. 

Ik behoor niet onder de architecten, die waterkalk verwarren 
met natgcbluBchtc kalk, dit kon do beer v. d. K. uit mijn 
schryven gewaar worden, waarin ik medodccldo (op grond van 
aanvrage aan een der hier bckendo firma's), dat do hydraulische 
kalk niet gebluscbt te verkrijgen was en dat ik by het gebruik, 
dat ik ervan maakte by het bouwen van een stoumschoorstoen, 
Doorniksehe 3c soort ontving in kluiten, verder dat hot klusschon 
en huilen, — niet kuilen zooals dc heer V. d. K. uit in ij n brief beeft 

gelezen, — zeer tydroovend is cn dc werklieden daarmede Biecht 
bekend zyn. 

Op een bowezen dienst is allermeest van toepassing „lo ton 
fait la musique" cn het gchcele antwoord gaf my den indruk, 
dat ik als niet betalend patient ook als proefstuk vertoond kon 
worden aan dc collega's, en dit hoeft mij ontstemd. Dut woordjo 
„onzinnige verkwisting" is wel do climax vnn verkwisting cn zal 
ik dan ook voortaan by verzoeken aan don heer V. d. Kloes liever 
den particulieren weg bewandelen. 

Onder dankzegging aan u , mynheer dc redactour, voor de 
plaatsruimte. 

Hoogachtend, 
Arnhem, 5 Oct. '90. 

A . R. FREEH, 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
AKIIEKLIXIS UTIIKCIIT. 

Vergadering van Dinsdag ü October 189G. 
In de eerste vergadering van dit seizoen, in het Gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen gehouden, hcottc de Voorzitter do 
talrijk opgekomen leden welkom. 

Na lozing der notulen gaf de heer Vreeswijk vorslag van do in 
do maand Juli j l . gehouden kunstreis naar Apeldoorn, terwijl de 
heeren Nijland en De Jong resp. rapport uitbrachten van de in 
Mei en September gehouden nlgemeonc vergaderingen te Amster
dam en Delft. De Voorzitter bracht dien heeren hiervoor zijn dank, 
waarna hy het woord gaf aun den heer Kok, die een causerie 
zou houden over dc in Utrecht gemaakte brandputten naar het 
systeem-Statig, ingenieur der waterleiding te 's-Gravenhage. 

Hij verklaarde dat een 3-tnl jaren geledon do gedachte by do 
gemeente wus opgekomen om daar, wnar zich geen grachten 
bevonden, putten te maken. Hiervoor werd het eerst bet Van-
Alphenplein aangewezen, alwaar de heer Stang belast werd mot 
do uitvoering. Later in dezen zomer weid een dergelijke inrichting 
in de Maliebaan gemaakt. 

Hot maken van deze putton bracht nogal moeilijkheden met 
zich mede, waurvoor bet een lioofdveroiBchte was goed met den 
toestand vnn den grond op de hoogte te zyn. 

Door teekeningen en schotsen niet krijt maakte de heer Kok 
duidebjjk hoe de constructie was en de uitvoering plaats had. 
lloofdzakelyk geschiedt dit door wegperscn van grond door 
stoom, om daardoor dc eigenlijke waterleidingbuis te kunnen laten 
zakken. 

Is de buis tot de vercischto diepte ingewerkt, dan worden daar
om schelpen aangebracht; dize maken met het losgewerkte zand 
eeu soort draineering om den put, waarin zich dan tevens wuter 
kan verzamelen. Door nu eenige buizen by elkander te plautsen 
en onderling mot de hoofdbuis te verbinden, verkrijgt men een 
aaneenschakeling van putten, die per minuut 100U liter water 
kunnen geven. 

Ten einde het opzuigen van lucht in plaats van water te voor
komen stelt men draineerbuiztu langs dc andere buizen tot zjj 
uitmonden boven de straat. Do lucht, dio anders met het water 
opgepompt wordt en waardoor schokken ontstaan, wordt nu ge
dwongen een anderen weg te kiezen 

Voor de waterleidingbuizen moet n.en bepaald gegoten-ijzeren 
buizen gebruiken, daar getrokken-yzeren pijpen met draadverbin-
ding niet luchtdicht zijn. Deze methode dient in den regel voor 
zandgronden cn wel voor een diepte van 7 i'i 8 meter. 

Spreker besloot de voordracht mot eene hulde aan den heer Stang. 
Den heer Kok dank gezegd hebbende voor zyn interessante en 

leerzame bespreking, gat'de Voorzitter gelegenheid de bekroonde 
antwoorden op de door het hoofdbestuur uitgeschreven prijsvragen 
te bezichtigen. 

Verder niets meer aim dc orde zyndc, Bloot dc Voorzitter do 
vergadering. 

ARCIIITECTÜRA ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag y October. 

Na voorlezing van de notulen werd het nieuwbenoemde bestuurs
lid, de heer W. van Boven, door den Voorzitter geïnstalleerd. 

Bij dc behandeling van een schryven van den heer C. W. 
Ny'koh", betreffende do benoeming van een afgevaardigde voor het 
GcnootBchnp in de commissie van dc Maatschappij van Nijverheid 
tot het afleggen van proeven van bekwaamheid, werd bcsloton 
een afgevaardigdo to benoemen, die echter voorloopig slechts te 
beschikken zal hebben over morcclen on gcon finnneicolen steun 
van hot Genootschap. Als zoodanig werd bonoemd do heer De 
Bazel, die later zal mededeclcn of hy' de benoeming aanneemt. 

De heer J . L . M. Lauweriks hield danrna een kunstbeschouwing 
betreffende Egypte cn liet voor dit doel een zeer uitgehreido ver
zameling van prachtige photo's en kleurdrukkcn circuleeren, in 
hootdzaak van bet beeldhouwwork en de 
tenoren. Na aHoop hiervan word 
hulde gebracht. 

Tot juryleden voor do groote prijsvragen 1896-97 zjjn gekozen 
de heeren: II. P. Bcrlage Nzn., Jos. Cuvpors en J . A . van 
Stronten. 

~" '.i ' v.i\i\i ji vil bUICVIOU | 111 
ark en de polychromie dor Egyp-
den heer l.uuv, criks welverdiende 

leg 
Op do schetsprysvraag voor oen „ontwerp oencr versiering in 
gels" is bekroond de hoer Job. Kromhout te Amsterdam en op 
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die voor een „ontworp eoner boëindiging van een vyfgaatsschoor-
stcen", do heer J . Tcppema to Haarlem. 

In het GcnootschapBlokaal was een belangrijke verzameling 
situaties, plannen, govels enz. tentoongesteld van ontwerpen en 
emplacementen botreffende de AmstcrdaniBche hours. 

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

AMSTERDAM. Dc gouden oereprys voor beeldhouwen (Prix de 
Rome) is, na in geen vyf jaren te zyn tocgekond, thanB verworven 
door den hoer J . H . R. Wortman te 's-Gravenhage. Deze oereprys 
bestaat uit oon gouden Ry'ksmedaiïlc, waaraan gedurende 4 jaren 
verbonden is oen jaargeld van /1200, benovens een toelage tot 
installatie en onderhoud van oon werkplaats in Italië, groot vanaf' 
ƒ600 tot /•1000. 

Do heer J . II. R. Wortman, thans 23 jaren, oud-leerling der 
Haagsche Academie, waar hy' steeds de eerste pry'zen mocht be
halen , verwierf in drie jaron tyd achtereenvolgens de neten als 
leeraar M . O. lo. handtoekoncn en perspectief, 2o. burger- cn 
muelime-bniiwkmule , 3o. boetsceren. 

De zilveren Rjjksmedaillo word behaald door den heer Winecke. 
— De Koninklijke gouden medaille met de beeltenis van Hare 

Majostoit do Koningin-Regentes, welke door II M. de Koningin-
Regentes, beschermvrouwe dor Maatschappij „Arti et Amicitiae , 
welwillend ter heBchikking van bestuurdereu dier Maatschappij 
is gesteld, ter uitreiking aan den jeugdigen kunBtcnaar, die zich 
deze onderscheiding in den loop der heide laatste jaren door zyn 
talent zal hebben waardig gemaakt, is door hen toegekend aan 
den heer M. J . A. Bauer. 

Bovendien is als eerste pry's over 189C van het fonds „Willink 
van Collen" do teekening „Na het gebed" van den heer M. J . A. 
Bauer, geëxposeerd op do dezer dogen geopende tentoonBtelling 
van schilderijen der My. Arti et Amicitiao, aangekocht. 

ROTTEBDAM. Do Staatscourant bevat de statuten van den Neder-
landschen schildorsbond alhier. Doel is de beoefening en do kennis 
van het schildersvak te bevorderen. Daartoe zal men oen vakblad 
als orgaan van den bond uitgeven, wetenschappelijke vergade
ringen en vriendschappelijke byeenkomsttn beleggen, prysvrngen 
uitschrijven cn tentoonstellingen houden van alles wat tot het 
vak in betrokking staat cn pry'zen uitloven voor do bestgekeurdo 
ingezonden schotsen, ontwerpen en verhandelingen. 

ZWOLLE. Er is een begin gemaakt met het plaatsen van hot 
gedenkteeken, dat ter cere van Thomas a Kempis in de R.-K. 
St.-MichaëlBkerk alhier geplaatst zal worden. Zooals men zich 
herinneren zal, is in den aanvang van 't vorige jaar hy de uit
geschreven prysvraag van dc achttien inzondingen uan hot ontwerp 
van W. Mengelberg te Utrecht de eerste prijs toegekend. De 
commissie voor do oprichting van het gedenkteeken is toen met 
den ontwerper overeengekomen, dat hst werk in drie achter
eenvolgende jaren bij gedeelten zou worden opgeleverd. 

Thans is tegen den westelijken muur, rechts van den ingang, 
de zwartmarmeren onderbouw geplaatst, vervaardigd door den 
heer Te Riclo uit Doventer. Op een verhevenheid van twee treden 
rust een gepolijst marmeren sarkofaag, welko van voren geopend 
is en waarop men aan dc voorzijde de woorden leest: Honori, 
non memoriae Tkomae Kempensis cuiuB nomen perennius 41111111 
mouumentuni. (Ter eerc, niet ter herinnering vun Thomas van 
Kempen, wiens naam langer blijft dan elk monument) 

Op het dekblad van de sarkofaag vindt men oen marmeren 
voetstuk, dat de bceldongrocp zal dragen dio den geleerde voor
stelt als schrijver der „Navolging van Christus". Op dit voetBtuk 
vindt men de woorden: Qui sequitur me non ambulat iu tenebris. 
(Die my volgt, wandelt niet in duisternissen, Johanuos VIII, 12: 
de aanvangswoorden van het eerste boek der Navolging.) Ter zydo 
van do Barkofaag zyn nog twee marmeren basementen aangebracht, 
die eveneens den bovenbouw zullen dragen. (Zw. O) 

ASSEN. Het Gemeentebestuur hoeft van den architect Hazeu 
bericht ontvangen, dat hij de voorwaarden aanneemt, waarop hem 
concessie is verleend voor den aanleg en do exploitatie eener 
drinkwaterleiding; de plannen daarvoor werden ingediend. 

DORDRECHT DO kunstschilder Frans Lebrct had dezer dagen 
bet zeldzame voorrecht zestig jaren lid van het Tcekengenoot-
Behap „Pictura" te mogen zijn, waarvan hy' gcruiinon tyd bestuurs
lid en de laatste twaalf jaren voorzitter was. By doze gelegenheid 
werd den jubilaris in eeu druk bezochte vergadering van werkende 
leden een verguld-zilveren medaille met diploma en het eere-
voorzitterschap van het Genootschap aangeboden, terwyl de dames 
werkende leden hem een prachtig bloemstuk vereerden. 

ZiKiuKsKK In do Maandag gehouden zitting van den Gemeente
raad word op voorstel van den voorzitter besloten aan don heer 
J . H . C. van Kun md, voorloopig voor een half jaar non-activiteits-
tractement als gemeente-bouwmeester te verloenen, berekend naar 
1MOOO per jaar, — met bepaling dat dit tractcment na het ein
digen van dit halt jaar zal worden berekend a f 700 per jaar, - -
en in zijne plaats als waarnemend bouwmeester benoemd do heer 
C. H . B y l , op een bezoldiging van f 150 por maand. 

— In hot „Centralblatt der Bauverwaltung" deolt Dr. George 
Galland (Charlottonhurg bij Berlijn) een brief mede, door hemin 
het Russisch Staatsarchief gevonden, waarin do Keurvorst Friedrich 
Wilhelm zijn agent te Amsterdam o. a. schrijft: „Auch haben 
wir obgedaebten Van Campen gnadigste commission erthcilt, 

den neulich alhier von UIISB gehaltenen of Zug nldort (in Am-
Bterdom) in Kupfor Btcchon Zu lasBcn. Wolion demnnch glcichsfals 
in gnadigste bcfohl hiomit an euch duss ihr nebst dem Van 
Campen mit dom Kupfcrstecher, die dieso nrbcit fertigen wiirde, 
dariiber bevderscitz vcrgleichet und sobalt eine Pint aussgear-
heitot int, dicsolbe bezahlct, undt Dann nebBt dem Van Campen 
beschaffet, daniit gednehter aufzug ungescumbt getrucket undt 
ausBgcluBsen werden niiigo..." Do brief is gedateerd 2b' September 
1652. Dr. Galland vraagt nu, of misschien iemand deze gravures 
kent, wie ze gemaakt heeft en waar ze te vinden zijn. Kan een 
onzer lezers hom Bonis helpen? 

(Kroniek.) 

P E R S O N A L I A . 
— Bij kon. besluit is met 1 Nov. a. s. benoomd tot adspirant-

ingenieur van den Rijkswaterstaat M. C. E. Bougaerts. 
— Bij heBchikking van den Minister van Binnonlandsrbo Zaken 

is met ingang van den dag, waarop hy zyn betrekking zal aan
vaarden , tot en mot 31 Dec. 11. s., benoemd tot assistent voor do 
natuurkunde aan do Polytechnische School te Dellt Dr. A. Lebret, 
te Loiden. 

— Door den Minister van Koloniën is do heer A. Bryan ge
stold tor beschikking vau den gouverneur-generaal vun Neder-
landsch-Indië, 0111 to worden benoemd tot adjunct-ingenieur by' 
de exploitatie van Staatsspoorwegen op Java. 

— By Koninklyk besluit zyn, met ingang van 1 November, bij 
'8 Rijkswaterstaat : 

b e n o e m d tot opzichter 4e kl . J . C. van Eendcnburg en 
C. de Jong; 

b o v o r d o r d tot opzichter le k l . J . Haring* en S. Klaassen, 
thans 2o k l . ; tot opzichter 2e k l . G. II. Vroeg cn L. M. Brouwer, 
thans 3e k l . , en tot opzichter 3e kl . K. W. K. de Klerk en 
H. Dijkstra, thans 4o kl. 

— By den waterstaat in Ned.-Indië is: 
t o e g o v o e g d aan den chef der werken aan de Solorivier, 

de benoemde opzichter 3e kl . W. B. do Jong en de opz. 2e k l . 
J . Walter; 

o v e r g e p l a a t s t : van de residentie Hanjoemas naar de rcs. 
Prconger regentschappen, de opzichter lo kl. V. A . de Witte; van 
de residentio Preauger regentschappen naar de resid. Banjoemas, 
de opzichtor l c kl. P . J . van der Ham: bjjj den algemcenen dienst 
in de residentie Scmnrang: van het bureau van den chef der 
3e wnterstaatBafdceling naar de opnemingen ter verbetering van 
do hevloeiing cn den waterafvoer in Oost-Semarang, de opzichter 
2e k l . C. K. F. van Leeuwen; van de opnemingen voornoemd 
near hot bureuu vnn den chef der 2e watcrstaatsafdeeling, de 
opzichter 8 0 kl. H . L . E. Horuung; 

o n t s l a g e n de opzichtor 3e k l . L. C. van Borgen. 
— By de staatsspoorwegen op Java is: 
b e n o e m d tot opzichter le kl. , do ambtenaar op non-activiteit 

C. J . Bollee, en geplaatst by den aanleg dor lyn Batavia—Bantam. 
— Bij den aanleg van Staatsspoorwegen is: 
o v e r g e p l a a t s t : naar de lijn Batavia—Bantam, yan de lijn 

Probolinggo - Pannrockan , de tijdei. ouderopz. 2e kl. K. Folkeriuga; 
van de liju Fort de Koek—Pajacouibo, de tydel. ondcropz. 2e kl . 
C. A. A . van Kuilenburg. 

— Aandeelhouders dor Gooische Stoomtram-maatschappij hebben 
den directeur, deu heer P. J . vau Voorst Vader, op diens verzoek, 
ontslag verleend en in zijne plaats benoemd den heer J . Kitscma, 
directeur der stoomtram Oldambt—Pekela, te Winschoten. 

— De heer POHB , directeur der stoomtram Haarleni-Beverwyk 
logt die betrekking neder wegetiB plaatsing aan den Doli-spoorweg 

— Do Gemoentoraad van Zutfen benoemde tot directeur der 
gemeentelijke gasfabriek en waterleiding den heer W. Niermeijer, 
opzichter bij do gasfabriek te 's-Gravenhage, en wel met het lot 
tegen den heer J . do Bats, te Swedt a/d Oder, daar beiden, zoo
wel bij de eerste als de tweede vrije stemming, 8 stemmen op 
zich hadden vereenigd. 

— De heer W. Gahrielse, tijdelijk opzichter vuu den wutorstaot 
te Middelburg, is bonoemd tot opzichtor bjj de gemeentewerken 
te Amsterdam. 

— lüj de Nederlandsche Centraal spoorwegmaatschappij is met 
ingang van 1 November benoemd tot opzichter van den weg, ter 
standplaats Zwolle, de heer A . M . van Zyl , thans opzichter-
teokeuaar aan het hoofdbureau dier Maatschappij. 

— De heeren J . J . Van Harrevelt, assistent aau dc gasfabriek 
te Hilversum, on L . Sunter, volontair aan de gemeentc-gustubriek 
to Breda, zjjn benoemd tot adjunct-directeur vau de Ned.-Ind. Gas-
Maatschappy'. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i c h t e r bij don W a t e r s t a a t in Ned.-Indië. Ter 

boschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlaudsch Indië 
kunnen worden gesteld om to worden benoemd tot opzichter der 
80 klasse, drie personen, die met voldoenden uitslag hebben afge
legd het examen voor opzichter by den Rijkswaterstaat iu Neder
land. 

Aanmelding vuur 15 October by gezegeld adres aan het Departe
ment van Koloniën. (Zie vei der Staatscourant .\'o. 2 0 4 ) . 
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— M i l i t n i r o p z i c h t e r de r G e n i e in N.- l . Voor 3 
vacaturen zal een examen worden afgenomen, waartoe gegadigden, 
minuten- 20 jaar oud en heneden den leeftijd van 80 jaren, zich 
vóór 31 October per request tot het Departement van Oorlog 
moeten wenden. (Zie Staatscoutant Na. 22G). 

— D r i e t e e k e n a a r s voor deu onderbouw van do brug 
over den Uscl te Westervoort. Adres de aunncincrs Vlas man 011 
Van Spanje te Andel (Zie advert, in no. 40). 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r voor eenige maanden Adres 
lett. \V D, 721, Xieu-os van Jen Dag. 

— Machine co nat r u e t o u r - t e e k e n aar aan de Maat
schappij «Ijzergieterij do Prins van Oranje" te 's-Gravenhage. 

— S c h e e p s b o u w k u n d i g t e c k e n a a r, volkomen op de 

hoogte van deu bouw van zeeschepen. Salaris f 20 a I' 30 per 
week. Adres no. 128, boekh. Joh. G. Stcmlor Cz., Amsterdam. 

— d e l f i k o p z i c h t e r hjj het maken van een ijzeren 
draaibrug. Adres vóór 15 Oct, met opgaaf van verlangd salaris 
en bewjjzcn van kennis van (jzerconstructie, aun burg. on weth. 
te Leeuwarden. 

— F l i n k persoon , Y. G , op een fabriek in Twcnto, niet 
beneden de 25 jaar, practisch gewerkt hebbende, in staat een 
bestek en teekening zelfstandig op te maken en het opzicht ovor 
talrijk personeel te houden. Salaris ƒ 15 per week. Adres met 
portrot en getuigschrift, lett Z \V «9, Xiettvs v. ,i. Dag. 

— T c e k c n a a r , grondig bekend met orncinenttcekenen, aan 
de fabriek der firma F. W. Ilraat te Delft. (Zie advert, in dit no.) 

Een TEEKENAAE, 
g r o n d i g bekend niet o r n a m e n t 
t e e k e n e n . k a n d i t e c t v o o r vastt 
g e p l a a t s t w o r d e n a a n d e F a b r i e k d e r 

F i r F . W . B R A A T te Delft. 

AANBESTEDING. 
H e t D I J K S B K S T U Ü R v a n h e t W a 

t e r s c h a p d e r „Vjf Deelen Zeedijken 
Buitendijks' z a l o p IMnndag lit 
October IN'.KJ. bij i n s c h r i j v i n g a a n 
b e s t e d e n : 

H e t . , ! » • - k r a m m e n " v a n den 
Z E E D I J K over ongeveer 
50 A r e , tntsachen de D i j k s -
pa l en 44 en 49. 

I n l e v e r i n g d e r brief jes v ó ó r 's n a 

m i d d a g s SS u u r v a n d e n d a g d e r a a n -

b e s t e d i i g , t e r S e c r e t a r i e v a n h e t 

W a t e r s c h a p te Harlingen. 
A a n w i j z i n g d e n r l a g te v o r e n , 's v o o r -

m i d d a g s 9 u u r . H e t B e s t e k l i g t t e r 

i n z a g e bij S . D I J K S T R A te Zurich. 

Hel Dijksbestuur voornoemd. 
G. A . M U R R A Y B A K K E R , 

Dijkgraaf. 
A . L E N T Z D z , Secretaris. 

Gebr. K, & H. MEÜË8, 
in alle Ifurd^teenen on l l a r i n r r -
n r i k e n , ( . r a f i n o i i u n i e n t c n ciUWraf-
• r rk*?n. 

Woonplaats: Rustenhurijerstraat S0. 

Assurantie Maatschappij 

Brand schade tegen 

De van 1845. 

's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
pben—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

HELD's Patentlicht 
k o s t slechts met brander, kousje en glas, 
verzendbaar, compleet f 1.—. 

Kousjesom in den zak mede te nemen 
40 cent. 

Verzendbaar naar alle plaatsen. 

v a n hout en v a n mtaat, i n v e r s c h i l l e n d e 

constructie**. P r i j s c o u r a n t e n en in
l i c h t i n g e n o p a a n v r a g e e r a t i s bij 

W. H. M. NVHOLTE, 

Fabrikant, Prinsengracht 516, A M S T E R D A M . 

CRAMER ELSENRORG & C"., 
IMoflerertmeirm, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Klniskelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarmlng door heete lucht. 

Electriciteits Maatschappij Phaeton", 
v o o r h e e n 

ItOUTII %A\ A L I » I I \ S | & Co. 
]>Tijmeg-eii. *;« Brussel. 

EL ECTRO-TEO 3NISCH BUREAU. 
Electrixrhe verl icht ing en Krnchtoverbrenging. 

1". F a b r i e k e n v a n g l o e i l a m p e n e n e l e r t r i x r h e t o e w t e l l e n . 
«". I>.\ i iamci i n . i e h i i i e i i i ' i i e l e r l r o - m o t o r e n . 
3°. H o e ^ h i n i p c n . t r e l e i d l n u d r a n d . k a b e l . I . I ~ ; . i i - . • „ a l l e verdere 

bel t t e n op h e t g e b i e d i lee e leer r i l t r e l l laie k . 
4U. A l l e a r t i k e l e n o p h e t g e b i e d d e r h u i N t e l r g r a p h i e r n t e l e p h o n l e . 
K n g r o s h a i i d e l en Export naar Koloniën. T r a n s v a a l en alle overige lauden. 

• I T F . K K T I I I I X I J K K r i t l . l Z I V l - l t l l l V ((I A I . I T I ' . I T . 

t'tetnlogi fretneet «/* utmrmgr. i* 

BEGKER&BUODIMGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A N 

W A T E R P A S - I I O E K M E E T -
E N A N D E R E 

I X S T B I ' M E X T E M , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEERENAARS, enz. 

<«eè'iiini l ieerde 

Pei l schalen . 
WEEGWERKTUIGEN. 

D. J . B R E E D V E L D , 
Steenhouwer. D O R D R E C H T . 

Hardsteen-,Iarmer- en Zandsteenwerken 
iKMMt^Ti:i:vti %vn:i>. 

Draaierij van M o r ley, Savon i ère on St. Joire. 
Ter drukkery der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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V R O K G E R K C R I T I K K O V K R B O U W K U N S T . 

{Vervolg en slot van blads. 327.) 

Onder cle papieren van het pakket komt no. Ill 
niet voor. Uit den aanhef van no. IV blijkt echter, 
dat Duplex toen een geheel ander stadsgedeelte be
zocht heeft, zoodat de wandeling nog al grillig schijnt 
te zijn geweest. 

IV. 

Na ons uitstapje naar den IJkant keeren wij thans 
weder naar het Vondelpark terug om van daar onzen 
tocht voort tc zetten. Wanneer men uit het Vondel
park den blik stadwaarts richt en men ziet op den 
voorgrond het nieuw-Amsterdam, waarachter de schil
derachtige torenspitsen van oud-Amsterdam zich ver
heffen, kan het wel niet anders, of men gaat verge
lijkingen maken tusschen de oude en de nieuwe stad, 
die zeker niet in het voordeel van de laatste uitvallen. 

Dank zij den rechtlijnigen aanleg der nieuwe stad 
is daar, als men de Vondelstraat uitzondert, geen 
enkel gezellig hoekje, geen enkel pittoresk gezicht te 
vinden. Of weet men zich iets neerdrukkenders, iets 
naargeestigers, iets somberdere te denken, dan onze 
onafzienbaar lange nieuwe straten, door een misplaatste 
zuinigheid te smal ontworpen, door geen plein met 
plantsoen afgewisseld, zelfs door geen groenenden bcom 
verlevendigd? 1 

E n , o bittere spot, deze straten dragen de namen 
van onze grootste kunstenaars en geleerden! 

Toen onze vaderen de stad uitbreidden, schiepen 
zij zich een monument hunner waardig en steeds zal 
men de Heeren- en Keizersgrachten blijven bewon
deren. Wat deden wij ? Zullen ook onze nazaten 
bewondering over hebben voor hetgeen wij aan de 
stad toevoegden? Neen. zij zullen het steeds bejammeren, 
dat door een smakeloos Gemeentebestuur aan onze 

liet Sarpbatipark is eerst van lateien tijd. 

schoone stad een uitbreiding is gegeven, die haar voor 
altijd mismaken zal! 

Waarom niet overal den halfcirkelvorm gevolgd, 
die karakteristieke hoofdlijn van Oud-Amsterdam? Was 
men misschien bevreesd, dat niet alle perceelen zuiver 
rechthoekig zouden zijn geworden? Met een weinig 
overleg had dit bezwaar door het aanlegen van pleinen, 
rondpoints, etc. kunnen worden opgelost. Doch wij 
weten het, men is eerst met het opmaken van een 
zoogenaamd „definitief" uitbreidingsplan begonnen, 
toen reeds verscheidene straten waren aangelegd en 
het ontwerpen van een goed plan dus onmogelijk 
was geworden. Toch had er wel iets beters geprodu
ceerd kunnen worden, dan het plan (?) dat thans 
gevolgd wordt. 

Alle moeielijkheden, die het terrein aanbood, zijn 
angstvallig vermeden. Dikwerf werd de richting eener 
straat bepaald door een sloot, een vaart, een pad of 
iets dergelijks. Dit moge nu velen zeer practisch zijn 
voorgekomen —• een breedere opvatting ware toch bij 
een zóó ingrijpend ontwerp als het uitbreidingsplan 
voor een hoofdstad wenschelijk geweest. 

Wanneer een vreemdeling de kaart, waarop de 
uitbreiding van Amsterdam staat afgebeeld , beschouwt, 
zal hij niet vermoeden, dat men met een bepaald plan 
te doen heeft, maar veeleer meenen, dat gaandeweg 
stukjes en brokjes zonder onderling verband zijn aan
gebouwd. Eenheid van conceptie is nergens waar te 
nemen. Bestaande assen van de oude stad zijn zelfs schier 
nergens gevolgd. Waarom heeft men b v. in plaats van de 
zoo vervelende Jacob van Campenstraat niet eeu gracht 
aangelegd in het verlengde van de Hobbemagracht 
naar tie Zaagmolensloot ï . De meerdere kosten, aan 
het graven van die gracht besteed, waren ruimschoots 
opgewogen door het fraai effect, dat het water zou 

• Deze gracht, achter het Rijksmuseum, is sedert gedempt. De 
/.aagniolensloot is de Albert-ruypstra.it en dc Hcmonylaan geworden. 

http://Albert-ruypstra.it


teweeg gebracht hebben. Men schijnt echter tegen
woordig weinig om waterpartijen te geven en liefst 
maar zooveel mogelijk te willen dempen, zich troostende 
met de bewering van sommigen, dat het hen nimmer 
gelukt is de spiegeling van de gevels in het water 
onzer grachten waar te nemen. 

Een tweede voorbeeld. Was het bepaald onmogelijk 
geweest de as van het nieuwe Museum saam te doen 
vallen met die van de Spiegelstraat? Wanneer men 
te l'arijs geweest is, en daar gezien heeft welke fraaie 
vergezichten verkregen worden door het plaatsen van 
monumentale gebouwen in dc assen van één of meer 
straten, zal men ons toegeven dat het ten zeerste te 
bejammeren is dat men van de IIeerengracht door de 
Spiegelstraat niet de hoofdpartij van het Museum 
kan zien. 

Een opmerking, die ieder verder bij het beschouwen 
der uitbreidingsplannen zal moeten maken, is deze, 
dat in het geheel niet aan het ontwerpen van pleinen 
of squares gedacht is. Slechts waar hier en daar een 
hoekje overschoot, is een pleintje gemaakt. Doch wat 
groen in de woestenij is niet noodig geacht. Dat onze 
met „watervrees" behepte gemeente-ambtenaren ook 
aan geen fonteinen durfden denken, spreekt van zelf. 

Het gebrekkig uitbreidingsplan alléén echter de 
schuld te geven van het „unheimische" onzer buiten
wijken, zou onbillijk zijn. De speculatiebouwers hebben 
ruimschoots hun deel in de mismaking der nieuwe 
stad. Winstbejag dreef hen niet alleen tot het maken 
van bevende vloeren cn Brabantsche muren, maar ook 
tot het maken van gevels beneden eritiek. En ware 
het hier nog maar bij gebleven. IJoch menig bouwer 
achtte het wcnschelijk zonder groote kosten zijn gevel 
wat op te knappen. Voor weinig geld kon hij heel 
wat ornament van portland-cement of terra-cotta 
machtig worden en hij liet dat clan ook maar aan zijn 
gevel plakken, om daardoor de huurders te trekken. 
Een wandeling door de nieuwe buurten kan een elk 
doen zien welke wangedrochten op deze wijs ontstaan 
zijn. 

Een enkele maal heeft men getracht ook aan den 
speculatiebouw een eenigsints (sic.) artistiek aanzien 
te geven. Tot het beste wat op dit gebied geleverd 
is, behoort voorzeker het eerste blok huizen in de 
Vossiusstraat 3 , die door fraaie kleurschakeering en 
goede silhouet een aangenaam effect maken. Dat kunst
steen de plaats van bergsteen inneemt, is een gevolg 
van het speculatieve karakter van den bouw, doch 
voorzeker te betreuren. Wanneer wij verder een be
merking op dezg huizen moesten maken, zou het deze-
zijn , dat de onderste verdieping veel te gedrukt is, 
waardoor vooral de deuren voor p y g m e ë n bestemd 
schijnen. 

Op de Weteringschans, naast de Industrieschool voor 
Vrouwelijke Jeugd, die wij straks nader hopen te be
zichtigen, heeft men ook beproefd aan een blok huur
huizen een zeker cachet te geven, maar hoe de stucadoor 
daar ook zijn best gedaan heeft, een bevredigend 
resultaat is waarlijk niet verkregen, trots krullen, 
vazen, guirlandes, horens van overvloed en andere 
snuisterijen van zeer twijfelachtige schoonheid. 

Tegenover de P. C. Hooftstraat bouwde „de Vrije 
Gemeente" haar vergaderzaal. 1 Jammer, dat niet 
eenig opschrift de bestemming van dit gebouw ... 
de voorbijgangers kenbaar maakt, daar thans een 
oningewijde onmogelijk raden zal, met welk doel het 
werd opgericht. In vollen ernst vroeg ons laatst iemand 

• Van den hew I. Gouchalk, 
' Van den heer ('.. l i . Salm. 

"die in een paar jaar de hoofdstad niet bezocht had, 
' of het een uitbreiding van de gevangenis was, terwijl 

een ander het vergaderlokaal voor een fabriek met 
daarvoor geplaatste directeurswoning hield. De ijzeren 
boogramen, de twee groote schoorsteenen en het platte 
zinken dak brachten hem op dat denkbeeld. 

Gaarne geven wij toe dat de bouwmeester, wien 
het ontwerp voor het vergaderlokaal der „Vrije 
Gemeente" werd opgedragen, voor een moeielijk vraag
stuk geplaatst was. De finantieele (sic) krachten, 
waarover beschikt kon worden, waren betrekkelijk 
gering en daarenboven moest hij een gebouw daar-
stellen dat, zonder uitwendig op een kerk te gelijken, 
inwendig toch een tamelijk religieus karakter zou 
dragen. Een vrij eenvoudige baksteenbouw werd 
gekozen, doch daar die wat al te nuchter scheen , 
werden daaraan twee quasi-Romaansche portalen van 
gehouwen steen toegevoegd, wier schrille witheid een 
onaangenaam contrast met het overige gevelvlak 
maakt. Ook een paar zeer massieve stoeppalen werden 
als ornament gebezigd, terwijl boven om de goot 
wat zinken vaasjes geplaatst werden. Dat met dit alles 
de nuchterheid niet weg te nemen was, spreekt van 
zelf en het laat zich begrijpen dat er slechts weinig 
Amsterdammers gevonden worden die het gebouw der 
„vrije gemeente" mooi vinden. 

De Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd die 
tegenover het bovengenoemde gebouw staat, vertoont 
verscheidene punten van overeenkomst daarmede. Deze 
gevel is ook in Romaanschen stijl opgetrokken en van 
boogramen voorzien, maar behaaglijker van toon door 
de gelukkige afwisseling van rood en wit en de groe
peering der vensters. I Iet basement is wat nuchter, 
het overhangend dakvenster wat zwaar, doch toch is 
het gebouw een der beste scholen, die wij in den laat-
sten tijd zagen verrijzen. Te betreuren is dat het or
nament niet het ware karakter vertoont. Ware het 
weggebleven, het gebouw zou er niet minder om zijn. 
De ontw akende kunst-nijverheid zal ons, hopen wij, 
in het vervolg aan beter ornement helpen. 

.Mogen weldra allen inzien, dat alleen door het 
krachtig steunen van de kunstnijverheidsscholen een 
bevredigend resultaat kan verkregen worden. Lang 
was Nederland zeer ten achteren bij zijn naburen. 
Laat het spoedig zijn schade inhalen en mogen wij 
binnen korten tijd op een Nederlandsch South-Kcn-
sington-Museum kunnen bogen, waar de ambachtsman 
ue modellen vindt waaraan hij zoozeer behoefte heeft. 
De tentoonstelling, die dit voorjaar door de Tecken-
sehool in de Jacob van Campenstraat • gehouden 
werd, gaf reeds het bewijs, dat er velen zijn, die 
aanleg bezitten, doch dat het er slechts op aan komt, 
dien aanleg te ontwikkelen en te leiden. Als dan ook 
bij het groote publiek de kunstzin meer cn meer 
ontwaakt, valt er niet aan te twijfelen of bouwkunst 
en kunstnijverheid gaan een schoone toekomst tege
moet. 

E n hiermede eindigen de bladzijden van Duplex, 
die op zoo ongedachte wijze in ons bezit kwamen. 
Behoort bij nog onder de levenden, dan zal hij zich 
zeker erin vei heugen, dat zijn voorspelling vervuld 
is geworden; de bouwkunst en de kunstnijverheid zijn 
niet reuzenschreden in de laatste vijftien jaar voor
uitgegaan. Teekenscholcn zijn overal geopend, min of 
meer belangrijke verzamelingen aangelegd en, wanneer 
nog niet alles is, zooals het wezen moest, dan ligt 

• Van den heer A. I,. van Gendt. 
* Nu in de Da-Ccatattnat. 
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dit zeker niet aan de gelegenheden om onderwijs te 
ontvangen. 

Maar indien het hem nog gegeven is de heden
daagsche critieken te lezen, dan zal hij er zich over 
verbazen, dat de beoordeelaars, zoo vaak door partij
zucht verblind, slechts gebreken weten te vinden hier 
en niets dan voortreffelijkheid ginds. 

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

Toen de prijsvraag voor het gedenkteeken voor 
Thomas a Kempis werd uitgeschreven, wezen wij 
erop, hoe weinig zin het had een monumentje te 
stichten voor iemand, die zich in de „Navo lg ing" een 
eerezuil had opgericht, onvergankelijker dan marmer 
en metaal. 

De Commissie schijnt nu tot onze inzichten bekeerd, 
althans wij lezen dat zij op het voetstuk, thans vol
tooid , heeft doen plaatsen in het Latijn: „Ter eere, 
niet ter herinnering van Thomas van Kempen, wiens 
naam langer blijft dan elk monument!" 

Maar is die „eer" aan den eenvoudigen kloosterling 
bewezen, niet geheel in strijd met zijn nederig, van 
alle huldebetoon afkeerig karakter? Getuigt het ook 
niet van weinige bekendheid met Thomas' geestes
richting, wanneer verzekerd wordt dat zijn „naam" 
langer blijft dan elk gedenkteeken? Niet schrijvers
ijdelheid was het, die den monnik dreef tot het op
stellen van zijn werk. Hij bracht dat niet op schrift 
tot verheerlijking van zijn naam, maar tot verheer
lijking van den naam van Hem, Wiens navolging 
hij aanbeval. 

Het is ons onbegrijpelijk dat de Commissie, die 
toch vele bekwame mannen in haar midden telt, geen 
beter opschrift wist te kiezen. Als zij „naam" maar 
door „werk" had vervangen, ware reeds veel ge
wonnen geweest. 

E E N E H E R R O E P I N G . 

In het laatst des vorigen jaars kwam de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst met haar 
bekende adres bij de Tweede Kamer, om te ver
zoeken den post op de begrooting voor 1896, Afdee
ling Binnenlandschc Zaken, die betrof het maken van 
restauratieplannen voor de Grafelijke Zaal, niet toe 
te staan, vóór de tegenwoordige inrichting van de 
onderafdeeling „Kunsten en Wetenschappen" gewijzigd 
zou zijn. Dc architecten Berlage, Bleijs, Godefroy, 
Klinkhamer, Metzelaar Sr. en Jr., Nieuwenhuis, Pos
thumus Meyjes, Salm Jr., Jan Springer en Verheul 
sloten zich met een adhesic-adres bij dit betoog aan. 

Deze adressen hadden tengevolge, dat de Tweede-
Kamer inderdaad (zij het met één stem meerderheid) 
den post verwierp; deze verwerping werd gevolgd 
door het geruchtmakend verlaten der Maatschappij 
door Dr. Cuypers en zijn volgelingen. Onlangs be
noemde dc Minister van Waterstaat, zooals men weet, 
eene commissie om het vraagstuk te bestudeeren, 
welke commissie voor drie vierden uit tegenstanders 
van den heer De Stuers bestaat. 

In het laatste nummer van het Bouwkundig Week
blad komt nu de eerste onderteekenaar van het boven
bedoelde architecten-adres, de heer Berlage, verklaren 
dat hij zijn handteekening herroept. 

„ W a t kon hem daartoe nopen?" vroegen wij ons af 
met den dichter van het bekende kindervers. O m 
effect te hebben, komt de herroeping tien maanden 
te laat; men zal er dus een manifestatie in hebben te-
zien. Doch waarom nu juist? Hier moeten wij ons in 
gissingen verdiepen, omdat de heer Berlage er zich 

van onthoudt ons de redenen van zijn besluit te doen 
kennen. 

Uit een hoofdartikel, onlangs in deze kolommen op
genomen , heeft men kunnen zicii dat de heer Berlage 
sinds korten tijd tegenover den heer Dr. Cuypers de 
rol wil spelen, die Elisa tegenover Elia vervulde. Als 
de tweede profeet „in een vijerige wagen met vijerige 
peerden" ten hemel gevaren zal zijn, dan wil de eerste 
„den mantel opnemen , die van hem afgevallen" is. 

De heer Lauweriks heeft duidelijk aangetoond, dat 
dc Elisa-rol den heer Berlage niet past. Het staat te 
voorzien dat er meerderen zullen komen, die Elisa-
Berlage te lijf gaan; maar zullen er dan ook beeren 
verschijnen, die de aanvallers verslinden ? Wij moeten 
het at wachten of zoo hard een lot ten deel zal vallen 
aan hen, die den heer Berlage zijn geestelijke kaal
hoofdigheid gaan verwijten. De beeren kunnen nu al 
vast met den heer De Kruyff beginnen. Misschien 
moeten wij de verscheurende dieren symbolisch op
vatten en vinden wij ze terug in de vijf-en-twintig 
Amsterdamsche Raadsleden, die, vóór het beurs-
ontwerp stemmende, alle oppositie met één hap ver
slonden, ofschoon zij het stoffelijk deel der opposanten 
ongemoeid lieten. 

Het ware ondertusschen te wenschen, dat de heer 
Berlage, als een ware profeet, door teekenen zijn 
roeping mocht bewijzen. Als hij eens, gelijk Elisa, 
in de „waterwelle" der bouwkunst „het sout" kon 
werpen, en dan kon zeggen „ik hebbe dit water 
gesont gemaekt, daer en sal geen onvruchtbaerheyt 
meer van worden!" 

Doch voorloopig ziet het er niet naar uit, tlat wij-
zulk een mirakel zullen zien. De heer Berlage voelt 
zich in het Romaansche schuitje, waarin hij onlangs 
is gaan zitten, blijkbaar al niet meer op zijn gema. , 
daar het weinig zeewaardig blijkt. Weer naar land 
varen, dat gaat toch nog niet; daarom zag hij zich 
graag een touw toegeworpen van de middeleeuwsche 
hulk, waarop Dr. Cuypers aan het roer staat, en 
welk schip, ofschoon lek, door aanhoudend hoozen 
nog lang drijvende kan blijven op de zee van het 
hedendaagsche leven. 

Maar dit touw, zoo het ooit uitgegooid zal worden, 
wordt zeker niet toegeworpen aan iemand, die, als 
de heer Berlage, op zoo besliste wijze zich aan de-
zijde der tegenstanders van den heer Cuypers heeft 
geschaard. Van daar waarschijnlijk de herroeping, de 
afzwering der vroegere dwalingen. Die herroeping is 
zeker gemakkelijk gemaakt door den weinigen steun, 
die van de zijde der Maatschappij den heer Berlage 
in zake de Amsterdamsche beurs ten deel viel. 

Zal de herroeping het gewenschte gevolg hebben? 
Wij betwijfelen het. Want iemand als Dr. Cuypers, 
die door voor- en tegenstanders als een man van 
karakter geëerd wordt, zal walgen van een wind-
wijzer-politiek, als hier op al te in het oogloopende 
wijze wordt beleden. 

D E G A S C O N C E S S I E T E A M S T E R D A M . 
De Gemeenteraad van Amsterdam droeg in zijne-

zitting van 26 Juni 1895 aan B. en W . op aan de 
Impel tal kennis te geven van het voornemen tier ge
meente, om de haar verleende concessie met I Augustus 
I897 in te trekken. 

Op dat oogenblik werd nog geen beslissing genomen 
omtrent de vraag wat de gemeente na I Aug. 1897 
doen zou; of zij alsdan de gasexploitatie in eigen 
beheer zou nemen of, hetzij aan de Imperia!, hetzij 
aan een derde, een nieuwe concessie zou verleenen. 

B . en W . benoemden een commissie, bestaande 
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uit dc heeren Mr. Treub, wethouder, Lambrechtsen, 
directeur van 1'. W . , Wittop Koning, assistent-inge
nieur van het gasbureau en Knottenbelt, inspecteur 
der gemeente-financien , met opdracht hieromtrent van 
advies te dienen. 

Deze commissie kwam in het laatst van de vorige 
maand met haar arbeid gereed. 

Zij zond aan B. en W . een rapport in, waarin 
werd voorgesteld: 

DE GASFABRIEKEN IX EIGEN EXPLOITATIE T E NEMEN ; 
den gaspiijs van I 'Januari 189S af tc hengen van 

9 op 7 eents per JU1, eu voor gas, dat niet dient tot 
verlichting, op 5 eents; 

voor de overneming der fabrieken aan dc Imperial 
uit te keeren een bedrag van / 16,950,000. 

I liervoor zal moeten worden aangegaan een 3 pCt. 
leening van / 17,500,000. 

Voorts werd voorgesteld het salaris van den aan 
te stellen directeur der gemeentelijke gasfabrieken te 
bepalen op f 6000 en dezen het vooruitzicht te geven 
op e;n maximum-tant ième van ƒ 2000. 

Deze voorstellen van de Commissie werden, vóór 
zij bij den Raad werden ingediend, in handen gesteld 
van de Commissie van Rijstand in het beheer der 
Publieke Werken en van die voor de Financiën. 

In eerstgenoemde Commissie spraken enkelen hun 
leedwezen uit dat de zaak zoo laat aanhangig werd 
gemaakt, waarvan een gevolg is, dat de Raad in de 
keuze tusschen onderhandelen over eene nieuw te 
verleenen concessie en in eigen exploitatie nemen der 
gasfabrieken niet geheel vrij meer is, aangezien, in
geval onderhandelingen vun dien aard thans nog 
worden aangevangen, bij het afspringen daarvan de 
tijd voor eene goede voorbereiding der exploitatie 
door de Gemeente zelve zal zijn verstreken. 

De Commissie vereenigde zich echter met dc voor
gestelde conclusion, met dien verstande, dat zij zich 
niet uitsprak over de financieele gevolgen van het 
voorstel en een voorbehoud maakte ten opzichte van 
de voorgestelde prijsverlaging van het gas. Wel 
achtte zij zulk een verlaging in het algemeen wen-
schelijk en kwam 't haar voor aanbeveling te ver
dienen van de gezindheid tot gasprijsverlaging reeds 
aanstonds tegenover de burgerij te doen blijken, 
maar zij zou het toch niet geraden achten, dat door 
den Raad een definitief besluit in dezen geest werd 
genomen, zoolang de te benoemen directeur niet is 
in de gelegenheid geweest over deze zaak nadere 
onderzoekingen in te stellen. 

Een lid (de heer Kuinders) verklaarde zich tegen 
exploitatie der gasfabrieken van gemeentewege. 

De commissie voor de Financiën achtte 't, bij de 
tegenwoordige gesteldheid van de geldmarkt, ondoen
lijk eene 3 pCt. leening van 17'/, millioen tegeneen 
aanneembaren koers te plaatsen. Mocht in dien toe
stand geen belangrijke wijziging komen, dan zou de 
Gemeente zelfs verplicht kunnen zijn den rentevoet 
der nieuwe leening op 3 '/j pCt. te bepalen. 

Ken en ander gaf haar aanleiding, in overweging 
te geven, indien tot exploitatie van gemeentewege 
mocht worden besloten, de resultaten van het eerste 
jaar van het bedrijf af te wachten, alvorens omtrent 
de verlaging van den prijs, die ook zij alleszins noodig 
achtte, een definitief besluit te nemen. Intusschen had 
zij geen bezwaar reeds onmiddellijk tot prijsverlaging 
over te gaan van gas, niet dienende tot verlichting. 

Verschillende leden dezer Commissie waren van 
oordeel, dat de onmogelijkheid niet gebleken was 

met de Imperial tot een vergelijk te komen, dat, onder 
de bestaande omstandigheden, de voorkeur zou ver
dienen boven eene naasting der fabrieken. 

Een lid meende dat, indien mocht worden beloten 
tot onderhandelingen over te gaan, die zou Jen moeten 
geschieden, onder meer, op de volgende grondslagen: 

10. aanmerkelijke verlaging van den gasprijs, b.v. 
tot 7 cent per M * voor lichtgas en 5 cent voor gas, 
dat niet dient tot verlichting; 

20. uitkeering door de fmpett.".: aan de Gemeente 
van een minimum-bedrag, gelijkstaande aan het bedrag, 
dat thans aan de Gemeente reeds ten goede komt. 
Mocht hiertegenover worden bedongen verlenging van 
den duur der (gewijzigde) concessie, dan zou die ver
lenging slechts moeten plaats hebben onder deze 
voorwaarde, dat de Gemeente, na verloop van een 
niet al te langen termijn, te allen tijde bevoegd zal 
zijn de fabrieken te naasten tegen uitkeering van de 
tegenwoordige kapitaalswaarde, zonder betaling van 
eenige premie, doch met vermindering met een vast 
te stellen jaarlijksch aflossingspercentage. 

Bij het openen der onderhandelingen zou de ter
mijn van 1 Augustus IS97, thans voor de naasting 
bepaald, onmiddellijk verlengd moeten worden met 
den tijd, gedurende welken door het Gemeentebestuur 
de onderhandelingen zullen worden voortgezet. 

De commissie vereenigde zich ten slotte met het denk
beeld, om op deze grondslagen onderhandelingen met 
de Imperial te openen. 

Zij was van oordeel, dat het groote engagement, 
dat eene naasting voor de Gemeente medebrengt, de 
buitengewoon hooge prijs, die voor de fabrieken zal 
moeten worden betaald, de onzekerheid of het gas
verbruik ook bij verlaging van prijs aanmerkelijk zal 
toenemen, en eindelijk het feit, dat door eene regeling 
de hangende geschillen beëindigd zullen zijn, alle 
aanleiding geven om te onderzoeken, of de Imperial 
geneigd zal zijn eene concessie, als de hierboven om-
schrevene, te aanvaarden. 

Wanneer het blijken mocht, dat de tegenwoordige 
concessionaris niet bereid is tot onderhandeling als 
boven is aangegeven, of de onderhandelingen niet 
tot de gewenschte resultaten mochten leiden, zal, 
naar de meening der commissie, het besluit tot ge
meentelijke exploitatie moeten worden genomen. 

In dit laatste geval zou zij zich met de ingediende 
voorstellen kunnen vereenigen, behoudens het opge
merkte omtrent dadelijke prijsverlaging en de keuze 
van het rentetype. 

Het rapport van de eerstbedoelde commissie met 
de beide adviezen van de commissiën voor de Publieke 
Werken en de Financiën zijn thans door B. en W . 
aan den Raad overgelegd. 

In een begeleidend schrijven wordt medegedeeld, 
dat de meerderheid van hun college meent onder de 
gegeven omstandigheden zich met het advies van de 
commissie voor de Publieke Werken, te moeten ver
eenigen. Mocht de Imperial alsnog voorstellen aan 
de Gemeente doen, dan — zoo wordt gezegd —• 
behouden wij ons voor deze voordracht, zoo noodig, 
door een nadere aan te vullen. 

DOOR DE MEERDERHEID VAN HET COLLEGE VAN li. 
EN W. WORDT ALZOO OOK VOORGESTELD OM DE GAS
FABRIEKEN IX EIGEN EXPLOITATIE T E NEMEN. 

Uit het rapport van de heeren Treub, Lambrecht
sen, Wittop Koning en Knottenbelt blijkt dat de 
schadeloosstelling, aan de Imperial toe te kennen, 
berekend is naar den kostenden prijs der over te 
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nemen werken. Langs dezen weg kwamen zij tot een 
cijfer van f 16,059,422.79, hetwelk, vermeerderd met 
f 500,000 voor over te nemen voorraden en maga
zijngoederen en ƒ 390,577.21 voor bedrijfskapitaal, een 
totaal oplevert van f 16,950,000. 

Bij het opmaken eener begrooting van ontvangsten 
en uitgaven bij gemeentelijke exploitatie kwam ter 
sprake de bij de Imperial waargenomen daling der 
productie. Deze is, naar het oordeel der commissie, 
niet toe te schrijven aan de concurrentie van andere 
lichtbronnen, inzonderheid van het electrisch licht, 
want al verminderde het verbruikte gas, het aantal 
lichten is geregeld vermeerderd De oorzaak der da
ling is dus het gebruik van verbeterde, gasbesparende 
branders, in het bijzonder het toenemend gebruik 
van gasgloeilicht. Dit wijst juist op toenemend ge
bruik en brengt het gas op gunstiger voorwaarden 
in de concurrentie met andere lichtbronnen. 

Het kwam der commissie wenschelijk voor het 
personeel belanghebbend te maken bij de uitkomsten 
der exploitatie, vandaar de voorgestelde tantièmes. 

De door de Imperial betaalde bedrijfsbelasting zal 
door de Gemeente worden aangewend ten bate van 
het pensioenfonds en ziekengelden boven het bedrag 
door de Imperial hiervoor betaald. 

Uit de opgemaakte begrooting blijkt, dat de pro
ductieprijs van een M * . gas voor de Gemeente be
dragen zal 2.69 cents, hetgeen in werkelijkheid wel 
lager zal zijn. 

Maar ook al ware dat anders, dan blijkt toch uit 
de opgemaakte begrooting — waarbij overal met de 
door de Imperial zelve verkregen uitkomsten werd 
rekening gehouden — dat, ingeval de Gemeente de 
gasfabrieken zelve exploiteert, zij op den tegenwoor-
digen grondslag mag rekenen op een saldo van ten 
naastenbij gelijk bedrag, als onder de werking der 
concessie door haar van dc Imperial ontvangen. 

De gevolgen van een verlaging van den gasprijs 
besprekende, wijst de commissie op de steden Leiden, 
Utrecht, Arnhem, Groningen, 's-Gravenhage en Rot
terdam (alle lager in prijs dan Amsterdam), waar 
het gasverbruik omgekeerd evenredig is aan den prijs. 

De commissie meent, dat liet aanvankelijk deficit, 
dat van de verlaging van den gasprijs het gevolg 
zal zijn, niet alleen spoedig zal worden ingehaald 
door vermeerderd gebruik, maar dat bovendien uit 
het verwarmingsgas — dat bij goedkooper prijs meer 
algemeen zal worden toegepast —• een bijkomende 
bate van niet geringe beteekenis zal voortvloeien. 

Omtrent de aflossing der te sluiten leening is de 
commissie van meening, dat boven eene jaarlijksche 
aflossing door middel eener annuïteit eene vaste jaar
lijksche aflossing de voorkeur verdient. Werd de af
lossing in annuïteit hier gehandhaafd, dan zou de 
Gemeente tot 1918 jaarlijks met een vasten last van 
ƒ 1,135,225 gedrukt blijven, om dan op eens van 
alle lasten van de eigendomsverkrijging harer gasfa
brieken te zijn ontslagen. 

Wordt eene jaarlijksche vaste aflossing bepaald, 
dan wordt eene geleidelijke daling verkregen in den 
last, door de eigendomsverkrijging der gasfabrieken 
opgelegd, welke daling met eene geregelde huishou
ding der Gemeente veel beter strookt. Met het oog 
op den aard van het bedrijf mag die vaste jaarlijksche 
aflossing h. i. niet te laag gesteld worden. Ken som 
van 4 pCt. van het te leenen bedrag van / 17,500,000 
komt haar voor daartoe als normaal te mogen worden 
aangenomen. 

Echter kunnen de eerste jaren na de overneming 
der fabrieken, wanneer de Gemeente — gelijk wordt 

voorgesteld — terstond, d. w. z. met 1 Januari 1898, 
overgaat tot verlaging van den gasprijs, niet onder 
de normale worden gerekend. De Gemeente moet 
zich dan eene tijdelijke derving van inkomsten van 
aanzienlijk bedrag getroosten, om aan de ingezetenen 
het blijvend voordeel van den lageren gasprijs te 
verzekeren. Hiermede rekening houdende, heeft de 
commissie de aflossing voor die eerste overgangsjaren 
zoodanig geregeld, dat onnoodig groote schokken in 
de gemeente-begrooting « o r d e n vermeden. 

Zij doet dit door de aflossing gedurende de eerste 
jaren geleidelijk te laten opklimmen. 

Bij deze aflossing zal de geheele leening geamorti
seerd zijn in ruim 27 jaar. 

Nog dient hieraan toegevoegd te worden, dat dc 
heer Wittop Koning zich met de voorgestelde prijs
verlaging en de financieele regeling niet heeft kunnen 
vereenigen. 

Kn verder dat bij de stukken een schrijven van 
den Burgemeester is gevoegd, waarin hij den Raad 
mededeelt, dat hij, naar aanleiding van de hem door 
een raadslid gedane mededeeling, dat de Imperial 
gezind is tot onderhandelen over eene vernieuwing 
der gas-concessie, zich tot de Directie gericht heeft. 
De Directie verklaarde dat bijaldien, tengevolge van 
de onderhandelingen uitstel der overneming van de 
gasfabrieken noodig mocht blijken, zij bereid is de 
exploitatie op den bestaanden voet ook na I Augus
tus 1897 te doen voortduren tot nader overeen te 
komen tijdstip. 

B O U W K U N S T K N V R I E N D S C H A P 
* T E R O T T E R D A M . 

/ 'etgadeting van Dinsdag Oct. 3 l / M . I896. 

De Voorzitter opende deze eerste wintervergadering 
met een woord van welkom aan de leden en wees 
op den rooster der spreekbeurten en op de resultaten 
der uitgeschreven prijsvragen, waarvan de antwoorden 
in de vergaderzaal waren tentoongesteld. 

Nadat de notulen waren gelezen, werd het jury
rapport der prijsvragen medegedeeld, waarvan de 
uitslag was als volgt: 

P r i j s v r a a g voor een T u r n g e b o u w . 
Daar geen enkel ontwerp bijzonder uitmuntte boven 

de anderen, werd de eerste prijs niet toegekend, 
maar gelijkelijk verdeeld onder de motto's Üp: 4 en 
Nova, zijnde voor elk een zilveren medaille en ƒ 5 0 . 
De tweede prijs, zijnde het getuigschrift der Vereeniging 
en / 25, werd aan motto Sport en een getuigschrift aan 
motto Halter gegeven; de ontwerper van laatstge
noemd antwoord heeft zich niet bekend gemaakt. 

P r i j s v r a a g voor een w i n k e l p u i : 
le prijs, bronzen medaille en j 25 aan motto Bij 

avondlicht; 2e prijs, getuigschrift aan motto lintre-uous. 
Bij opening der naambrieven bleken de vervaar

digers te zijn: 
Motto Op: 4 C. B. van der Tak, Rotterdam. 

„ Nova A . Otten, Brussel. 
„ Spoil J . van Wijngaarden, Amsterdam. 
„ Bij avondlicht A . Otten, Brussel. 
„ Entre-nous Joh. Gort, Rotterdam. 

Vervolgens trad de heer J . II. de Groot, architect 
te Amsterdam , als spreker op over het onderwerp: 
Rythmus cn Systeem. 

Spreker deelde mede reeds sedert eenige jaren 
gezocht te hebben naar stellige zaken voor het ont
werpen en teekenen en eenvoudige stellingen gevonden 
te hebben die, bij nader onderzoek, waarschijnlijk 



in alle stijlen bleken gebruikt te zijn. Deze stellingen 
zijn de middelen om eenheid in een compositie te 
bewaren. 

Spr. baseerde al zijn constructies op het gebruik 
der driehoeken van 4 5 0 en 6 o ° , waarvan hij zulk een 
ruim gebruik maakt, dat de passer, als verdeelings-
middel, geheel overbodig wordt. Hierdoor verkrijgt 
men i ° . handigheid, d. w. z. de constructies worden 
vlug en handig uitgevoerd; 2° . meesterschap, daar 
men door de eenvoudige constructie meester is dat 
bijv. een decorateur het werk zuiver kan uitvoeren 
en niet op het gevoel behoeft te werken. Monumen
taliteit door de eenheid in de compositie, evenzoo 
harmonie, stijl en rythmus. 

Natuurlijk moet men voor het gebruiken van dit 
systeem teekenaar zijn, d. w. z. zuiver kunnen zeggen 
wat men bedoelt. 

Voortbouwende op dit systeem, toonde spr. aan 
hoe wij hiermede de natuur nabij komen door het 
opbouwen, het geleidelijk ontstaan der vormen, welke 
daar moeten zijn, omdat zij noodig zijn. Spr. wees 
ook aan, hoe het ontwerpen van vlak-omcment moet 
bestaan in het verdeelen van een vlak en niet in 
het aanhangen en toepassen van eenige motieven. 
Gebaseerd op dit systeem, liet spr. vervolgens ver
scheidene teekeningen zijner leerlingen en van hem 
zeiven zien, waarin verrassend uitkwam het schijn
baar ingewikkelde en toch au fond zoo eenvoudige 
der constructie en het eigenaardige effect dier ont
werpen. 

Hiermede bewees spr. ook, dat de Arabische 
vlak-versicringen, hoewel schijnbaar ingenieus door 
ingewikkeldheid, dit in waarheid zijn door hun grooten 
eenvoud. 

In een binnenkort door spr. uit te geven boekje 
toonde hij ten slotte, hoe dit systeem is toe te passen, 
zoowel op lijn-ornement als op letter-, dier-, plant
en mensenfiguur. 

ARTI ET INDUSTRIE TE 's-GRAVEXIIAGK. 
Vergadering van Zaterdag lo October iSyC. 

De Vereeniging ..Arti et Industrie}" hield de eerste vergadering 
in dit seizoen onder leiding van haar Voorzitter, den heer J . j . 
van Nieukerken. 

Na eenige mededeelingen werd de heer F. J . Delinfmito ge
ïnstalleerd als .Secretaris der Vereeniging, onder dankbetuiging 
aan zijn voorganger, den heer lf. I,. Roersma, die wegens drukke 
bezigheden voor die betrekking had bedankt. Als bestuurslid, in 
iilaats van den beer II. It. van Wijk, dio mede verhinderd was 
langer in functie te blijven, werd gekozen de beer .Snakes, dio 
de benoeming aannam. Rij deze gelegenheid werd door den Voor
zitter medegedeeld, dat meerdere bestuursleden zich aan bet einde 
van hot loopende seizoen genoopt zullen gevoelen te bedanken, 
zoodat de leden zich intijds zullen moeten verstaan, om de open
vallende plaatsen aan te vullen. 

Tot afgevaardigde in het hoofdcomité' voor bet afleggen van do 
proeven van bekwaamheid werd benoemd de heer .1. J . van Nieu-
kerken. 

l>e bespreking van dc circulaire tot medewerking aan de uitgave 
van een vakblad, zoomede bet voorstel tot bet verleenen van ecu 
bijdrage voor de uitgave vnn bet leerboek voor het timmeren, 
werden verdaagd tot een volgende vergadering. 

Ten slotto deelde de Voorzitter mede, dat onderhandelingen 
worden gevoerd omtrent plannen voor do aanstaande kronings
feesten cn werd nog een enkel woord gewisseld over den kunst
avond, die in December gehouden zal wordon. 

Do Secretaris bracht verslag uit van de in den afgcloopon zomer 
gemankte uitstapjes. 

B I N N E N L A N U S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENUAOE. Dezer dagen is op een vergadering vnn leden 

van „l'ulchri Studio" een commissie benoemd ter viering vun het 
vijftigjarig bestaan van bet Genootschap, dat in 1847 werd opge
richt. Er is sprake van twee feesten; het eene voor do leden in 
dc zaal van „1'ulchri" cn het andere voor de leden met hunne 
dames in een ander gebouw. De kunstschilder J . G. Smits, die 
door raadpleging van oude brieven den juiston datum der stiehtiu" 
heeft vastgesteld, zal een feestrede houden. 

A M STKUOAM . In verschillende bladon komen borichten voor om
trent do voorbereidende werkzaamheden voor den bouw der Bours. 
Het plan schijnt to beBtaan om deze maand of uitcrlnk do volgende 
het bouwterrein door een schutting aan den publieken dienst te 
onttrokken en een directiekeet te bouwen. De aanbesteding van 
de fundecring zou in Januari geschieden en dio van den boven
bouw weldra volgen. 

RUTTKRDAM. Omtrent do aanstaande tentoonstelling van brnnd-
blusch- on reddingsmiddelen alhier kan wordon medegedeeld, dat 
de beproevingon van do ingezonden stoom- cn handbrandspuiten 
en van reddingsladdcrs 23 en 24 October zal plaats vindon op 
oen terrein aan de Admiralitoitskade, daartoe door bet gemeente
bestuur afgestaan, en dat do tentoonstelling op Woensdag 28 
dezer door den llurgcnieostor znl tcopeud worden. 

Het uitvoerend comité heeft hot voornomen aan verschillende 
vereenigingen van brandspuitgasten des Zondags togen vermin
derden prgs toegang te verleenen. 

HAARLEM. Rij bet vaststellen van do voorwaarden voor do exploi-
tatie van den tramweg Haarlem —lioverwjjk werd 0. m. bepaald 
dat in de kom der gemcento niet harder gereden mocht worden 
dan een voetganger in gewoucn pas loopt; om dit te controleeron 
moest een porsoon, met roodo vlag en bel voorzien, vóór do loco
motief uitgaan en de tram aan een ketting vasthouden. Enter 
werd bepaald dat voor de veiligheid ook vueuumrems moesten 
worden aangebracht, cn toen sommigen de vraag deden of de man 
met vlag, bel en ketting nu niet kon vervallen, oordeelde de 
meerderheid dat men niet te voorzichtig kan zjjn, en liet den 
man erbjj. In de zitting van jongstleden Woensdag werd deze 
aangelegenheid opnieuw ter sprake gebracht cn do Gemeenteraad 
nam het kloeke besluit den man to doon vervallen. 

In dezelfde zitting zou de benoeming van een directeur dor 
waterleiding plaats vinden, maar zoodra dit punt aan do orde 
kwam, verzocht een der raadsleden om eon vergadering in 
comité, waaraan voldaan werd. Ruim twee-en-een-balf uur bleven 
de deuren gesloten en daarna vernam men, dat bljjkbaar verschil 
van meening over aard, omvang en Btrokking van dc betrekking 
beBtuat, wuarom B. en W. werden uitgenoodigd een instructie 
voor den directeur der waterleiding in te dienen cn inmiddels 
de benoeming aan tc houden, waartoe met 18 tegen 11 stemmen 
besloten werd. 

ZWOLLE. De Gemeenteraad verwierp met 11 tegen (i st. het 
voorstel vnn den heer Meuleuboll' om een abattoir op te richten 

Goriix. Maandag j l . werd dc tentoonstelling van gastoestcllen 
voor verwarming, verlichting en drijfkracht geopend iu tegen
woordigheid van talrijke geuoodigdeu, ook van buiten de stad, 
waartoe o. a. dc .Minister van Rinnenlaudsche Zaken en Graaf 
Van Rvlaudt, lid der Tweede Kamer voor hot district Gouda, 
behoorden. 

De beer A. van Reedt Dortland opende, als voorzitter van het 
comité-, de tentoonstelling met een woord van welkom nnn de 
aanwezigen en van hulde aan allen, die tot het welslagen der 
tentoonstelling hadden medegewerkt, waartoe iu de eerste plaats 
behoort de secretaris van bet comité, de heer J . J . l'rins, direc
teur der stedelijke gaslabrick. 

Hierop nam de eere-voorzitter. burgemeester van Gouda, hot 
woord om bet comité dauk te brengen voor de vele moeite, dio 
het zich getroost had. 

Op hem volgde de vertegenwoordiger der gasfabrikanten-vcr-
eeniging in Nederland, de heer Rrender a Rranilis, die het belang 
van In-gelijke tentoonstellingen voor dc gasfabrikagc in hot licht 
stelde. 

Ten slotte roerde de Minister van Rinnenlandscbe Zaken het 
woord, om vun zijne belangstelling in de tentoonstelling te doen 
blijken, waarop de geuoodigden zich door de zalen verspreidden 
en in groepjes de uitleggingen bijwoonden, welke de exposanten 
bereidwillig gaven. 

De tentoonstelling duurt tot 24 October en de jury bestaat uit 
de heeren Vnn der Horst, Klont en -Muller, directeuren der gas
fabrieken te L'trecht, Arnhem en Doesburg. 

DORDRECHT. De jury, bestaande uit de heeren A . Ie Comte en 
A. F. Gips te Dellt, iu zake do prijsvraag voor ecu reclamczegel 
ten behoeve der Nationale Tentoonstelling van Nijverheid en 
Kunst, in 1897 alhier te houden, kende den eersten prijs toe aan 
het ontwerp van den heer \V. Stok Jr., terwg'1 de heeren John 
Geal en II. Kous eene eervolle vermelding behaalden. 

Hl i.m.KX. Dezer dagen ontving do adjunct-ingenieur der mijnen 
C. lïlnnkvoort alhier de opdracht, een onderzoek in te stellen 
naar bet voorkomen van goud, petroleum en steenkolen in do 
binnenlanden van Borneo (zuidelijk gedeelte). 

Voor dat onderzoek, dat ongeveer zes maanden zal duren, is 
f 24,000 beschikbaar gesteld. 

VuottsT. Dezer dagen bracht Jhr. Mr. Victor de Stuers oen 
bezoek aan het slot N'ijenbeek. Naar men wil staat dit bezoek 
in verband met restauratieplannen aan dit merkwaardige histori
sche gebouw. 

— Volgens De Telegraaf bezochten dezer dagen de hecron 
Posthumus Meyjes, architect te Amstordam, Schouten, civiel-
iugenicur te Delft, en llrodrick , architect van kerkgebouwen te 
Dull in Engeland, het kerkgebouw der -Ned.-Herv. gemeente te 
Ter Aa , teneinde de herstellingen cn vernieuwingen op te nonion, 
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die voor rekening van den heer G. II. Earlc tc Torquni in Engo-
land zullen verricht worden Er zul een kupitnle som geld aan 
ten kosto gelegd worden, terwijl de kerk tovens een prachtig 
pijporgel met monumentaal front ten geschenke krggt. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj beschikking van don Minister van Waterstaat is be-

noomd tot buitengewoon opzichter bjj de verbetering van den 
Ncderrjjn en dc Lek de heer .1. de Keuning, tc Dordrecht. 

— Hjj deu Waterstaat in Ned-lndië is: 
b e p a a l d : dat de opzichter le kl . P. J. van Ham in de resi

dentie Prcangcr Regentschappen geplaatst blijft; 
o v e r g e p l a a t s t : van de residentie Ragelcn naar dc resi

dentie Kanjoonius, de opzichter 2e kl. F. II. t'ordesius; 
t oegevoegd : aan den chef der 2c watcrstaats-afdceling voor 

de opnemingen en werken in het belang van een verbeterden 
waterafvoer in Zuid-Rugcleu, de opzichter 2e kl. A. G. den Hurtog; 

b e n o e m d : tot tyd. boofdopz. hg dc werken aan do Solo, dc 
tjjd. opz. B. J. Ficdcldy. 

— Kg de exploitatie der staatsspoorwegen op Java is benoemd 
tot onderopzichter 2e k l , de tjjd. onderopiichter 2o kl. H. J . A . 
E. Oudhoff. 

— De ambtenaar op non-net. J . K. II. de Uoo van Alderwcrelt 
is ter beschikking van den Directeur van O. E. eu N. gesteld 
om tijdelijk benoemd tc worden bij de ufdeeling mijnwezen in 
Ned.-Indië. 

VACANTE B E T R E K K I N G E N . 
— M i l i t a i r o p z i c h t e r de r G e n i e in N.-I. Voor 3 

vacaturen zal een examen worden afgenomen, waartoe gegadigden, 
minstens 20 jaar oud en beneden deu leeftijd van ;K) jarpn, zich 

vóór 31 October per request tot het Departement van Oorlog 
moeten wcntlcn. [Zie advert, in dit no.) 

E c r s t o o p i l o l i t e r aan de g a s f a b r i e k te 
's-Grnvenhngo. Minimum snluris f 1400. Adres op zegel vóór 
1 Nov. nnn Burg. en Weth. ter secretarie, 3e aid. Inl. bjj de 
directie der gasfabriek dageL, vuu 9—12 uren. 

— F l i n k porsoon , 1*. G . , op een fabriek in Twente, niet 
beneden de 25 jaar, praetiseh gewerkt hebbende, in staat oen 
bestek en teekenïng zelfstandig op to maken en bet epzichtovor 
talrijk personeel te houden. Salaris ƒ 15 per week. Adres met 
portret en getuigschrift, lett Z W «9, Nieuws v. d. Dag. 

— T e e k e n a a r , grondig bekend met ornementteekenon, aan 
de fabriek der tinna F. W. Krant to Delft. (Zie advert, in Ac. 41.) 

— U z o r c o n s t r u c t e u r , bekend met kapconstructies, 
bruggon enz. Adres onder no. 24717, N. Kolt. O. 

— T e e k o n n a r (net oalqneerder) op een ingeuieursknntoor. 
Adres J . II. cn G. van Heteron, Boekhandel te Amsterdam 
ouder No. 8C9. 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t o e k e n a a r , K. - K . ' 
ongehuwd en omstreeks 80 janr oud, volledig bekend met het 
maken van begrootingen en uitvoeren van werken. Adres met 
opgaaf van refer, lett. B R 416, Nieuws van den Dag. 

— A g e n t e n gezocht door eene firma handelende en gros 
In bouwmaterialen. Adres lett. G. 1'. Rureau dezes. (Zie ..dve,t. 
tusschen de aankondigingen en..) 

— I n g e n i o u r aan de g a s f a b r i e k te Gent fllelgië). 
Cnndidnien moeten bekend zjjn met de gaenuveriieid minstens 
28 juar oud zijn on Vlaamsch en Frausch kennen. Adres voor 
1 Nov. aan deu bestuurder dor gasfabriek. 

A D V F . R T E N T T E N . 

Opzichters, Werkbazen, 
Onderbazen, Meesterknechts. 

De aandacht wordt gevestigd op de 
afkondiging o. a. in de Nederlandsche 
Staatscourant van 20/21 September jl. 
No. 222, houdende mededeeling der 
voorwaarden, waarop bij de Militaire 
Genie van het Leger in Nederlandsen-
Indiö drie O P Z I C H T K K S derde 
klttMtte kunnen worden aangesteld. 

Titr deelneming aan het Examen 
wende men zich, onder overlegging 
der in die Courant genoemde beschei
den vóór 31 October, bij gezegeld 
rekest, tot den Minister van Koloniën. 

Aan dat Departement is op aanvrage 
kosteloos inlichting verkrijgbaar. 

|.%. P . M C H O T U I A U " - ! 
D O K D R K C H T . 

| S t o o m m a r m e r t a g e i i j Steenhouwerij. 
Steen- en Jïarmerhandel . 

Doutbcreiding tegen bederf 
Kyanlineerinrlchlins. 
H. LENS1NK, 

H O U T H A N D E L , A R N H E M , 
levert p a s k l a a r g e k y n n l u e c r d ( r u l 

en E w a m v r | | ) 
Rasterwerken, S c h u t t i n g e n , V l o e r e n 
Vloerrlbben, Broeihakken, enz,, «na. 

Eenig zeker werkend reuk- er 
kleurloos middel. 

W A T E R ? Artesische eu Nortoopi.tten. 
Bovenstaande putten worden geleverd in 

verschillende afmetingen, voor elke hoeveol-
heid wordt gegarandeerd. 

t.l'.ltlt. K O M Z M A K K . 
Machinefabriek en specialiteiten iu Grond

boringen. 
A I, i i i : I, o. 

O P H E T L E V E N , 
tegen Inva l id i te i t en O n g e l u k k e n , 

te ' s ^ r R A ^ N H A G E . 
Voïteekend maatschappelijk kapitaal f 1.500.000.— 

Verzekerd kapitaal tegen ongelukken in geval van: 
Orerlgden /*7.«97.S37,»B. 
Levenslange, geheele of gedeeltelijke onbckvvnamheid tot werken „ 30.724.OOI.SS. 

DIRECTEUREN: 
M R . H . G O E M A N B O R G E S I Ü S E N J H R . M R . W . S I X . 

COMMIWSAHIHHF.X: 
M A J . G. PATIJN, J . V A N B O N S B K E C K , MR. A. F. K. IIARTOGH. MB. J . 

A. ALTING I3ÜSKEN, D. D R O S T JR., MR. E . H. J . M . V A N ZINNICQ 
BERGMANN, MB. R. FEITH, MR. A. J . E . JOLLES, J . T. CKEMER, 
C. A. MEIJER. 

Collectieve en Individucele verzekeringen. Verzekering van Aannemerspersoneel. 
Korting van 8'/< percent op de juurprcuiic van collectieve verzekeringen, 

die voor v i j f jnren worden gesloten. 
Verlaging van premie, in overleg met den contractant, wanneer bizonder* 

maatregelen worden genomen ter voorkoming van ongelukken-

S T A L E N B A L K E N - J J Z E R C O N S T R U G T I E 
DRAAGBAAR SPOOR 70 c/M. 

te Koop en te Haar. 

II. E . OVIÏVGr Jr . , 
Kantoor: Plan C, 

Gelderschckade 31 
Stapelplaatsen : 
ltiiiiienliavt'ii 0.Z. 

ÏKIJKSOüIil). 
ROTTERDAM. 

w. 
Mactêinefabriefi, StoomiteleltêiatteriJ en Gt-ofsmederU, 

H A A R L E M . 
INRICHTING TOT HYDRAULISCH KLINKEN VAN DE ZWAARSTE" 

KETELS EN 1JZERC0NSTÜCT1ËN. 

F a b r i e k en K a n t o o r : 
HÜBERTINA-WERF. NOORDER-BÜITENSPAARNE, 
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Joh. R. van 
't Groenewout. 

ROTTERDAM, 
G l a s h a v e n 3. 

GROOTHANDEL in 

Ankers, Kettin gen, 
enz. 

P r i m a E N O E L S C H S T A A L -
DRAADTOUW, Vlam-, Steun-, 
Stoom- en Gaspijpon. 

BMEED8TUKKEN malle facöiü 
Eenig verkooper der zeldzaam wer
kende 

Z e p h l r - D e u r s l u i t e r , 
in vele openbare Oebouwen, Hotel), 
KofBebuizen, enz. enz. in werking 
te zien. 

Eenig verkooper van 
NKW. HERCULES, 

het eenige wezenlijk practische toe
stel, dat niet alleen bestaande ketel
steen verwijdert, maar absoluut 
•teenaanzetting b e l e t . 

HELD's Patentlicht 
en glas, 

Kunstsmederij. 
Specialiteit in Knn*t «meed werk, Re

clameborden en Schilden, Fla-uur-
kekwerb, Toeaehnirbare hekken. 

Herstelplaata van Rijwielen. 
6. A. W E Z E S H E R A . 

RegnllerHdw arwitraat 19, Amaterdam 

kost slechts met brander, kousje 
verzendbaar, oomplect fl.—. 

Kousjes om in den zak mede te nemen 
4 0 cent. 

Verzendbaar naar alle plaatsen. 

Assurantie Maatschappij 

togen Brand sehade 

D. NEDERLANDEN ™ 1MS. 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam, Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

M a c h i n a l e Jafousiën Fabriek 
voor III I X » \ e n R L O E M E X -
K A 8 T E 3 T . Concurreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

STOOMTIMMER-
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K E R M A N & B D I J Z E R O , B r e d a 
SPECIALITEIT in v e r p l a a t s b a r e 
H o n 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 en 
T n l n k o e p e l a . 

•T. O . 
OostoMolenwerf, Rotterdam. 

Commissiehandel in alle soorten Waal- en Uselsieen. 
B e l g i s c h e | Waalvnrm. Klamp. en Papesteen. 

J. BROEK, - 's-Gravenhage, KRAIJENHOFSTRAAT 
t l T 4 M . l t A l l l - l . l l H 0 4 . l t % l P I E . 

—— snVaatWB" . 
A T K I J I K R voor het Teekenen en Reproduceeren van Plans, Technische Tecke-

nmgen. Landkaarten, enz. - M4 IITIMUK I\ltl< H T I \ ^ . 

CO 

BECKER & 6U00IN6H. 
A r i i h e i n . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I O E K H E E T -
RN ANDERE 

I X S T R l ' M K X T K Ü f , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, ent. 

<>ei :mallleerde 

P e i l a c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 

Tor drukkerij der Naamlooze Vennootschap „liet Vnderland' 
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ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. 
voor Helmie, bij vooruitlietaling 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruitlietaling. 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling; . • . 

5 
6.50 

7 . 5 0 

ADVERTENTIÖN per regel f 0 . 2 0 , en / 0 . 1 0 voor het bewijsnommer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 

AEZONDERLIJKK NOMMERS met plaat f 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 

D K K E R K T K T E R - A A . 

In het jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genuotschap te Amsterdam, uitgebracht door den 
Voorzitter, den heer P. van Eeghen op Maandag 23 
April 1894, wordt ook gesproken van een rapport, 
uitgebracht door de Commissie van toezicht op de 
instandhouding van gebouwen enz., in zake de kerk 
te Ter-Aa. 

Nu dezer dagen de dagbladen berichten, dat de 
heeren Posthumus Meyjes, architect te Amsterdam , 
Schouten, civiel-ingenieur te Delft en Brodrick, ar
chitect van kerkgebouwen te Hull in Engeland, deze-
kerk bezochten om de herstellingen en versieringen 
op te nemen, die de heer G. H . Karle te Torquay 
„voor een kapitale som geld" zal doen uitvoeren, 
heeft dit rapport, uitgebracht door oudheidkenners 
van naam, weer zooveel actualiteit, dat wij er het 
een en ander van meenen te moeten mededeelen. 
Het is te vinden in het jaarverslag van 1894. 

* * 

Het vriendelijke dorpskerkje, met zijn horizontale 
banden van zandsteen tusschen 't metselwerk, doet 
zich in het groene loover van het kerkhof aangenaam 
voor. Het aardige kerkhof-poortje echter, dat op de 
afbeelding in 7 Verheerlijkt Nederland gezien wordt, 
is sinds een 20 jaar verdwenen en het deurtje, naast 
het zuider-kruispand in den kerkmuur aangebracht, 
is al zeer nuchter omlijst. Evenzoo de ingang van den 
toren, welks ingang aangebracht is in den voet des 
torens, waarvan de reuzenmoppen tot een paar meter 
hoogte verborgen zijn achter grauw cement-pleister. 
Hoogerop is de dikke vierkante toren, die wel wat 
uit het lood staat, van gewone baksteenen opgemet
seld, zonder versiering. Het plat waaruit de lage 
spits omhoog rijst, was men tijdens ons bezoek bezig 
van een houten leuning te voorzien. Het opschrift, 
dat volgens de Tegenwoordige Staat, de vernieling van 

den toren in l$6< zou vermelden, is niet meer aan
wezig, doch er is een uurwijzerplaat met het jaartal 
1 S 6 S en een torenklok merkwaardig om het omschrift 
dat. voor zoover het voor het oog bereikbaar is, 
luidt: 

Toen Spdansch gebroed kwant hiei te land, 
Werd mijne (totenf) kap verbrand, 

Doch ik bleef hangen door geluk. 
Door fransch geweit {weid ik?) aau stuck 
Gebiokcn en om weinig geit 1673 
Verkocht, doch weer terechtgestelt 1676. 

De kerkmecsteis: A. A. Peter Harmsen De Ifaen, 
Jacobsen Schout hebben mij doen gieten. 

De westgevel van de kerk is breeder dan de toren. 
De kerk is in kruisvorm, zonder zijbeuken, met een 
koor dat iets lager is dan 't schip. Het schip heeft 
aan beide zijden drie puntboogvensters, van buiten 
fraai geprofileerd. Aan de zuidzijde loopt het laatste 
raam niet tot beneden door, zijnde hier de reeds ver
melde kerkdeur aangebracht.De kruispanden hebben 
geen zijvensters, het noordervenster is even hoog als 
de vensters van het schip, doch het zuider kruispand 
heelt maar een klein laag raam. Voorbij het kruispand 
is de koorafsluiting, zonder kunst- of oudheidwaarde. 
De preekstoel, die geen versiering heeft, is daartegen 
aangebracht en daarboven een orgel, volgens opschrift 
in 1878 geschonken door C. Fokker. 

De geheele ruimte van het schij) is met zitbanken 
gevuld. Ken bank, rechts tegen den westmuur aange
bracht, heeft aardig snijwerk uit het begin der 17e 
eeuw (plafond en paneeltjes der rugzitting), doch alles 
geel geverfd. Aan den noordermuur ziet men de over
dekte bank van ,,'t gerecht van Ter A a , " met het 
wapen van het plaatsje. Aan den zuidermuur staat 
een overdekte bank, waarvan de overhuiving op 2 
gedraaide kolommetjes rust en de wapens draagt van 
Van Reede en Ter-Aa, evenals op dc andere bank 
gekleurd en met tenans. 
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Eenige goed geconserveerde zerken met opschriften I toont. Dit laatste is, volgens Rietstap, het oude wapen 
K K e n Cle L ' r a v e n V n n p r n v m i l l l l i r a n Aan n f r . H I l n n t 1.1.1 \T i _ 1 . , •, , R , . . R . dekken de graven van een vrouw van den predikant 

Porcelis 1' 1641 en van anderen, overleden in 1602 
en 1641. Een zerk uit de middeneeuwen moet volgens 
mededeeling nog aanwezig zijn onder den houten 
vloer van de na te melden catechisatiekamer. 

De kerkkronen zijn verkocht; aan de thans aan
wezige kransen ziet men nog schildjes met het wapen 
van Renesse, waarschijnlijk van de oude kronen af
komstig. Ken zeer schoone koperen lezenaar bleef 
echter bewaard. Hij vertoont een wapen met drie-
kepers , gehouden door een man en een vrouw in 
fraaie drapeering gecostumeerd. 

Een houten schot, met het koorhek een geheel 
uitmakend en waartegen orgel en predikstoel zijn 
aangebracht. scheidt het thans in gebruik zijnde 
kerklokaal van het voorste deel van het koor, thans 
catechisatiekamer, met zoldering ter halver hoogte 
van het gebouw. Het vertrek heeft een nieuwen 
schoorsteen aan de zuidzijde, tusschen twee kleine 
ramen, die aangebracht zijn in de dichtgemetselde 
oude vensternissen. 

Aan de noordzijde is een oud bijgebouw (sacristie) 
met kruisgewelf. Hierin bevindt zich een schouw aan 
de westzijde tegen het noorder kruispand en een 
klein, doch oorspronkelijk venster aan de noordzijde. 
In de achter de catechisatiekamer overgebleven ruimte 
van het koor is de fraaie tonvormige kap zichtbaar. 
In de kerk is die door een zoldering verborgen. 

De beide laatste vensters van het schip zijn dicht
gemetseld , zoo ook het rechtsche van de koorafslui
ting. Deze heeft den vorm van een halven zeshoek 
en had dus drie vensters, het rechtsche, zuidelijke, 
als gezegd dichtgemetseld en daarin een deurtje, 
naar buiten aangebracht. De beide anderen, het mid
denvenster en dat ter linkerhand (noordwaarts) bevatten 
de geschilderde glazen. 

Die vensters schitteren ons toe in heraldieke kleuren
pracht. Zij behooren tot het beste wat op dit kunst
gebied is overgebleven en verdienen alleszins voor 
verderen ondergang behoed te worden. Wij herhalen 
„verderen", want veel is reeds in den loop der tijden 
verdwenen , zooals later blijken zal. Vraagt men naar 
den maker dezer kunstwerken, zoo moeten wij het 
antwoord ten eenenmale schuldig blijven. Wij zouden 
reeds tevreden zijn, als wij met zekerheid konden be
palen den tijd der vervaardiging en de namen van hen, 
aan wier kunstliefde de kerk deze schenking te danken 
had. Wat het eerste betreft, herkent men dadelijk de 
eerste helft der 17e eeuw; omtrent het tweede hadden 
wij voldoende aanwijzing hopen te vinden in de ge
schilderde wapens zelve, doch zijn daarin niet vol
komen geslaagd. 

De commissie geeft nu een genealogische uiteen
zetting, die hier echter achterwege kan blijven. De 
beschrijving der glazen nemen wij echter over. 

* * * 
Slaan wij nu, met de kennis dezer genealogische 

bijzonderheden, den blik op de vensters. De Gothische 
traceering verdeelt ze elk in 7 velden, één in het bo-
venvak en drie rijen elk van twee velden naast elkander. 
In het venster ter linkerhand (aan de noordzijde) staat 
bovenaan het wapen van het geslacht Renesse: de 
gouden leeuw op het met gouden billetten bezaaide 
veld van keel (alzoo van het wapen van Nassau alleen 
door de kleur verschillende). Hieronder, in de bovenste 
der 3 rijen staan twee wapens; dat links van den toe
schouwer is het wapen van Renesse, gekwartileerd 
met een schild, dat 5 spillen van zilver op keel ver-

._, • — -Q f< —•—— •• -r— 
van Klderen. Voorts een hartschild van goud, beladen 
met 3 kepers van sabel. Het tweede wapen der 
bovenste rij is een vrouwelijk wapen, dat door een 
vrouwefiguur aan linten wordt gehouden. Het wapen 
van Renesse is hier gekwartileerd met een dergelijk 
wapenschild, waarop de leeuw omgekeerd ziet. Waar
schijnlijk is dit een brisure, doch welke tak der Re-
nesses die voerde, is ons onbekend. 

Op de middenste rij zien wij nog tweemaal het 
wapen van Renesse, geheel gelijk aan dat wat boven 
in het venster staat. A l deze wapens zijn van groote 
afmeting, sierlijk uitgevoerd, met prachtige lambre
quins en tenanten. 

Acht kleinere wapens, zonder tenants, in twee 
rijen geschaard, vullen de vier benedenste velden van 
het venster. Dc vier bovenste zijn i ° . van zilver, be
laden met 3 ruiten en pal van keel, 2". van goud, 
beladen met een keper van sabel; 3". van zilver, 
beladen met een adelaar van keel, en 4". van keel, 
beladen met 3 losanges, 2 en 1 van keel. De vier on
derste zijn voorzien van onderschriften, waaruit blijkt 
dat het zijn geweest de wapenschilden van Van der 
A a , Renesse, Nyvelt en ? . . . Het laatste onderschrift 
is verdwenen met het wapen en ook de wapens van 
Renesse en Nyvelt ontbreken. Alleen het sabel en 
goud gebalkte schild van Ter-Aa bleef in wezen. 

Wij merkten reeds op, dat deze <S onderste schilden 
niet zoo prachtig zijn uitgevoerd, als de groote wapens 
hooger in het venster. Zijn zij daarom van een andere 
makelij cn uit later tijd ? 't Is mogelijk, doch de 
kleuren dicteeren het niet. Het wapentje van Nijvelt 
zou echter doen twijfelen, of zij in denzelfden tijd 
zijn aangebracht. 

Vermoedelijk is het venster niet ouder dan 1619, 
omdat het « a p e n van Renesse van Klderen er zulk 
een eereplaats in heeft, tenminste indien de wapens 
die van de eigenaars der heerlijkheid zijn. Maar de 
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat zij geschonken 
werden door bevriende familieleden. 

Kunnen wij dus uit de wapens, die wij in dit venster 
vinden , weinig gevolgtrekkingen maken, nog minder 
is dit helaas! het geval met die, welke het andere 
venster (het middenvenster van het koor) versieren of 
liever versierden, want hier zijn de meeste blazoenen 
verdwenen. Kn toch levert dit venster den kunstvriend 
nog een bron van genot, daar veel bijwerk van lam
brequins en cimier bewaard bleef en sommige glazen 
door fragmenten van anderen werden vervangen. 

Het eerste is het geval met het wapen, dat in het 
bovenveld geplaatst was. Op de rij daaronder is rechts 
van den toeschouwer het wapen geheel verdwenen; 
links vervangen door twee kleinere, één van Renesse 
en een van Ghiessen. Hieronder loopt een horizontale 
band dwars over het geheele venster. Hierop heeft 
een opschrift gestaan, doch slechts de letters R A T 
bleven daarvan in wezen. 

In de volgende rij staat het wapen van Renesse, 
een groot wapen met mooie lambrequins, geheel 
overeenstemmende in behandeling met de groote wapens 
in het andere venster. Daarnaast een ruitschild, ge
houden door een vrouw; het wapen is weer geheel 
verdwenen, doch het hoofd van de tenant, een van 
dio vrouwekopjes zooals Goltzius 2e graveerde, is 
van groote kunstwaarde. 

De onderste velden hebben in het geheel hunne 
oorspronkelijke versiering niet meer. Nadat, door welke 
oorzaak ook, de andere glazen waren vernield, heeft 
men hier ander gebrand glas ingezet en, naar het 
ons toeschijnt, al wat men van afbraak krijgen kon, 
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dus niet ruitjes voor de kerk gemaakt. E n dit is er 
zoo klakkeloos ingezet, dat zelfs één der ruitjes op 
zijn kop staat. Wij twijfelen daarom of de glazen, 
die de namen dragen van Gherydt Adriaanszoon Groo-
tendorst en Grieticn Wems 1666 en van Jan A z . 
Grootendorst en Necltien Jans zijn huisvrouw 1666 
niet eerst, misschien langer dan een eeuw, het een of 
ander huis hebben versierd. Toch zijn er onder die, 
bij toeval hier verzeilde, ruitjes nog wel aardige zaken, 
o. a. een vers met dc levenswijsheid van Gerrit Pietersz 
van Langeraer, een wapen van Nieuwer-Amstel, enz. 

* 
* 

De Commissie kwam tot de conclusie, dat 10. het 
Kon. Oudheidkundig Genootschap zich zou richten tot 
het kerkbestuur der Ncderd -I lerv. Gemeente tc Ter-
A a , om te verzoeken, dat voor de glazen de meest 
mogelijke zorg zou worden gedragen, 20. dat aanbod 
van advies zou gedaan « o r d e n , voor 't geval het 
Kerkbestuur mocht wenschen tc weten, welke maat
regelen daarvoor genomen moesten worden en 30. dat 
zou verzocht worden, om het Genootschap kennis te 
willen geven, wanneer te eeniger tijd de vloer der 
catechisatiekamer zou worden opgebroken, opdat als
dan de zich daaronder bevindende grafzerk in oogen-
schouw genomen zou kunnen « o r d e n . 

Wij zijn er benieuwd naar wat de heeren~£Meyjes, 
Schouten en Brodrick van de kerk te Ter A a terecht 
zullen brengen. De laatste, die het vooral in Kngeland 
winstgevend bedrijf' van „architect van kerken" uit
oefent, zal zeker verscheidene malen „gerestaureerd" 
hebben, want Kngeland is het paradijs der restaura
toren , m a a r . . . . ook het vaderland van de Society 
for the Protection of Ancient Huildiugs, die voortdurend 
bezig is te trachten van de restauratie te redden wat 
er nog te redden valt. Wel is het eigenaardig dat nu 
een Kngelschman hier zijn licht zal laten schijnen. 
Enfin , het is onverschillig of de hond of de kat 11 bijt. 

Kn als men aan de restauratie der glazen zal toe
komen, dan zullen de heeren Meyjes en Schouten den 
Gordiaanschen knoop der aanvulling aan de ontbre
kende blazoenen, die zelfs antiquaren en genealogen 
niet vermochten te ontwarren, gaan doorhakken! 

Waarom laat de Kngelschman niet liever een prachtige 
villa bomven? Daar is zoo voor architecten als glas-
branders zeker meer aan tc verdienen dan aan een 
armzalige restauratie. En dan was de kerk te Ter A a 
gered! Maar de man zal het niet doen, zoomin als 
baron Van Zuylen, die liever dan een prachtig nieuw 
slot te doen bouwen, de ruïnes van zijn voorvaderlijk 
slot als fundementen gebruikt voor een spiksplinter
nieuw vijftiende-eeuwsch kasteel! 

Men ziet van herstellingen en vernieuwingen is 
in dit rapport geen sprake. De oudheidliefhebbers 
wenschen te conserveeren, niet te restaureeren. De 
heeren Meyjes, Schouten en Brodrick kunnen zich dus 
allerminst op het rapport beroepen, als zij de kerk 
eens Hink onderhanden wenschen te nemen, en dat 
voor Engelsche rekening 

Het pleit in zeker opzicht voor Nederland, dat het 
aan vreemdelingen overlaat de bekostiging van restau
ratiewerken als deze op zich te nemen Toen de kerk 
te Schermerhorn aan een verniemvingsproccs moest 
worden onderworpen, betaalde een Amerikaan een 
groot deel der kosten. Kigenaardig is het, dat in het
zelfde verslag door dezelfde commissie, die bovcn-
medegedeeld rapport opstelde, ook gesproken «'ordt 
van de Noord-Hollandsche kerk. Wij lezen daar: „ V a n 
de restauratie-commissie in zake de kerk te Schermer
horn kwam een schrijven met bijgevoegde circulaire 
in betreffende het voorgenomen herstel van die kerk, 
waarvoor financieele steun «-erd gevraagd. Twee leden 
onzer commissie hebben de kerk bezocht en een nauw
keurig verslag gegeven van den toestand van het 
gebouw en in het bijzonder van de daar aanwezige 
geschilderde glazen. Alvorens het Genootschap toezeg
ging van financiëelen of moreelen steun kan doen, zal 
het noodig zijn dat de restauratie-commissie bovenge
noemd eerst een volledige opgave doe van hetgeen zij 
wil verrichten Indien het in de bedoeling mocht liggen 
een restauratic als die, welke in de kerk van De Rijp 
heeft plaats gevonden, tc ondernemen, dan zou het 
Genootschap daaraan geen steun mogen verleenen, 
omdat ecu dergelijke restauratic zoowel de historische 
als dc kunstwaarde van het aan-wezige goeddeels zou 
doen verloten gaan.. 

Het schijnt dat de restauratie-commissie voor Scher
merhorn huiverig geweest is om vooraf opening van 
zaken aan het (ienootschap te doen; althans het vol 
gend jaarverslag spreekt er niet van, terwijl ook van 
financiëelen of moreelen steun, door het Genootschap 
verleend, geen gcu-ag is gemaakt 

Naar wij meenen is de restauratie te Schermerhorn 
beëindigd. Het zou zeker interessant wezen, als de
zelfde heeren, die daarvóór de kerk bezochten, ook nu 
hun bevindingen eens zouden willen mededeelen. 

U I T A M S T E R D A M , 

Kr is heel wat in de Amstelstad gebouwd sedert 
ik u den laatsten keer schreef. Maar, ik moet het 
erkennen, gij hebt uwen lezers daarvan z óo goed op 
de hoogte gehouden, dat het gras mij voor de voeten 
werd weggemaaid. Doch nu i; er al weer zooveel 
na-gras opgeschoten , dat ik, zooal niet aan het maaien, 
dan toch aan het snijden kan gaan. 

Het verwondert mij niet dat menig oud-Amster
dammer tegenwoordig een gevoel krijgt dat het (om 
met Vondel te spreken) „ten ende" loopt, of dat de 
goden, de Amstelstad w i l l e n d e verderven, haren be
stuurders het verstand gaan onthouden 

Want daar hebt gij in de eerste plaats de telefoon-
questie. Noodzakelijkheid voor het in eigen beheer 
exploiteeren bestond er niet. Nu gaat men er toch 
tegen I November mede beginnen en men onderwerpt 
daardoor de gemeente aan al de risico's, «-elke onaf
scheidelijk aan een industrieele onderneming verbonden 
zijn. De gemeente hoopt groote winsten te maken, 
maar de mogelijkheid is n i e t uitgesloten dat d i e winsten 
slechts zeer bescheiden zullen zijn, ja in verliezen 
kunnen verkeeren. 

Enfin , deze tegenvaller kan de gemeente misschien 
wel lijden Maar waarom stelt zij er zich aan bloot? 

Kn dan de beurs! Ook die kan verliezen opleveren 
als de al te gefiatteerde ramingen eens tegenvallen, 
verliezen, die misschien a l wederom wel te dragen zijn. 
Maar «-at verkrijgt men voor het te loopen risico? 
Een gebouw dat door niemand (de 23 raadsleden die 
v ó ó r stemden uitgezonderd) begeerd «-ordt, een ge
bouw' «-aarvoor de handel onverschillig is, een gebouw 
dat velen burgers gevoelig in hun belangen zal schaden, 
een gebouw dat de toegang naar den Dam voorgoed 
bederft. De schade, op deze wijze te beloopen, is ont
zaglijk groot, ja niet onder cijfers te brengen! 

liet i s dan ook te begrijpen, dat er velen zijn, 
die «-eigcren te gelooven, dat de Raad bij een besluit, 
zóó impopulair, zal volharden. De heeren De Klines 
c. s stellen plannen tentoon, om te doen zien, hoe 
een betere , een allen bevredigende o p l s s s i n g te krijgen 
« a r e . Maar het is tevergeefs, want de Raad, in zijn 
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meerderheid door dc goden van het verstand beroofd, 
blijft ziende blind. 

Zullen de schellen, bij dc gasquestie, van dc oogen 
vallen? Of zullen de vertoornde Olympiërs , hard
vochtig als vanouds, ook dan nog hun wraak doen 
gevoelen? Wij moeten het afwachten. Hier zou die 
wraak den Amsterdammers duurder te staan komen, 
dan de beide vorige keeren. In het begin dezer eeuw, 
toen de aloude kaarsen door de raapolie meer en 
meer verdrongen werden , moet de oliehandel goede 
dagen beleefd hebben. Maar wat zou het gevolg 
geweest zijn, wanneer, kort na de uitvinding cn 
toepassing van het gas, de gemeente Amsterdam 
eens de oliehandel gemonopoliseerd had? Een zoo 
onzinnige speculatie zou enorm verlies hebben opge
leverd. Nu zijn de goede dagen van het gas achter 
ons cn . . . dc gemeente gaat, voor een veel te hoog 
bedrag, gasfabrieken overnemen, denkende een zeer 
verstandigen stap te doen! De Abderiten en de 
Kampenaars zullen op deze wijze spoedig in de 
schaduw gesteld worden! Want de voordeden der 
overneming bleken tot dusverre alleen uit een rapport 
van ambtenaren , waarvan er geen enkele gastechnicus 
is , ja , waarvan zelfs niemand als technicus in alge-
meenen zin naam heeft. En het eenige lid der rapport-
commissie , dat van gas nog iets weet, verschilt met 
zijn medeleden in opinie met betrekking der te ver
wachten voordeden! 

Men ziet nu het gevaar van leugen! Onder de 
leuze „weg met de concessionarissen!" zijn vele der 
raadsleden gekozen, en zij moeten dus wel, of zij 
willen of niet, vóór gemcentebeheer zijn. Evenwel, 
wie heeft die eens aangeheven? Vermoedelijk iemand, 
die ter goeder trouw, doch zonder gegevens te be
zitten , aannam, dat iedere tak van gemcentebeheer 
een goudmijn zou blijken. Als eens van te voren goed 
overlegd was, wie weet of de leus niet achterwege 
gebleven ware! Maar wie een leus noodig heeft, 
denkt niet aan gevolgen, overlegt niet. Heeft de leus 
haar plicht gedaan, d. i. werkte zij naar wensch op 
de kiezers, dan gaat zij overboord. 

Vroeger werd, meer als wapen dan als leus, nog 
al eens geschermd met „de beruchte 5 ton die het 
Wilhclmina-gasthuis meer gekost had dan de raming". 
Den kiezers werd bij hoog en bij laag verzekerd, dat, 
waren de radicalen maar aan het roer, iets dergelijks 
niet meer zou voorkomen. En ziet, onlangs, terwijl 
men zich in het bezit van een bijzonder radicalen 
wethouder voor de Openbare Werken verheugt, komt 
de bouw van een gynecologisch paviljoen bij het 
bestaande Wilhelmina-gasthuis ter sprake. In de ge
heime zitting, waarbij de zaak (radicaal-geheim
zinnig) behandeld werd, wordt het paviljoen geraamd 
op één ton. In een latere, openbare zitting was dit 
bedrag reeds tot anderhalve ton aangegroeid en thans, 
nu een besluit genomen moest worden, tot ƒ 217,000. 
Het was het oude lied van vroeger. Niet de tech
nische ambtenaren hadden zich in hunne ramingen 
vergist, maar allerlei invloeden hadden zich doen gel
den om, in naam der wetenschap, of waarvan anders 
dan ook, het cijfer op te drijven. 

Natuurlijk waren er verscheidene leden (gekozen 
vóór den leuzen-tijd) die dit alles toch wat kras vonden. 
Maar de wethouder der P . W . diende hen een kal-
mans toe, door te verzekeren: „ D e directeur der P . 
W . stelt zich in deze verantwoordelijk en bedoelt 
daarmede, dat hij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt 
en hiermede in verband acht het behouden zijner 
reputatie als goed technisch ambtenaar." 

N u , die verantwoordelijkheid kan de Directeur, 

zoo goed als zijn betreurde voorganger, gerust op 
zich nemen. Want thans zoomin als vroeger kan er 
een cent worden uitgegeven zonder de goedkeuring 
van het Dagelijksch Bestuur. Maar als dit nu, bij 
mogelijke persoonsverandering, niet meer zoo strak 
aan de koorden trekt, en in naam der wetenschap 
b. v. allerlei toestaat, waarop de Directeur niet gere
kend heeft ? Dan kan de Directeur protesteeren, maar 
het zal hem weinig baten, want het is nog altijd 
kwaad kersen eten met de groote heeren, die iemand 
ten slotte de pitten in het gezicht werpen. 

W E E S - E N O U D E L I E D E N H U I S V A N D E 
E V A N G E L I S C H - L U T H K R S C H E G E 

M E E N T E T E ' s - G R A V E N H A G E . 

(Architecten G. B R O U W E R J R . en E . F . E H N L E ) . 

Door de milde erflating van mevr. de wed. Klatte 
geb. Rahlenbeck daartoe in staat gesteld, konden 
regenten van het Kvang.-Luthersch Wees- en Oude-
liedcnhuis ertoe overgaan om ter zelfdcr plaatse, 
waar het oude „Huis" stond, een nieuw gebouw te 
stichten. Tevergeefs was reeds gedurende geruimen 
tijd gezocht naar een geschikt terrein op anderen 
stand, maar de vooropgestelde eisch: zoo veel moge
lijk in het centrum der stad tc blijven, maakte het 
niet doenlijk zooveel terrein te verkrijgen (om van 
de verbazende kosten daarvoor nog te zwijgen) en 
het eigen terrein voor goed te verlaten, alwaar men 
over een oppervlakte van ruim 1600 M 2 beschikken 
kon. 

Daarom werd een tijdelijk verblijf gezocht en ge
vonden in een gebouw der gemeente 's Gravenhage, 
bereidwillig voor 15 maanden, van I Mei 1895 tot 
31 Juli 1896, in huur afgestaan. In dat tijdsverloop 
werd het oude gebouw afgebroken en het nieuwe 
geheel gereed gemaakt; op 27 Juli ingewijd, werd 
het den daarop volgenden dag betrokken. 

Op bijgaande platen — eene verkleinde reproductie 
der bestekteekeningen — zijn de plattegronden en de 
voorgevel aan de Lange Lombardstraat, nabij de 
Prinsegracht voorgesteld. Rehoudens enkele kleine wij
zigingen is deze gevel onveranderd gebleven. 

De eigenaardige combinatie, verpleging van jongens 
en meisjes en van oude mannen en vrouwen, bracht 
vanzelf bijzondere eischen mede, waarbij men ten zeerste 
op uitbreiding van het aantal verpleegden is bedacht 
geweest. 

Op den beganegrond bevinden zich, behalve de 
zitkamers voor vrouwen, mannen en jongens, die 
voor vader en moeder en die voor suppoosten, alsook 
de keukens, waaronder de kelders. 

Bovendien zijn ten behoeve van mannen zoowel 
als van vrouwen lokalen aangebracht, waarin zij, 
die eene meer afzonderlijke oppassing noodig hebben, 
verblijf houden en onder toezicht staan van de zieken
moeder , die hare woonkamer tusschen die zalen in 
heeft, waaraan nog een kleiner lokaal voor een dag-
zieke, onder de kinderen voorkomende, is toegevoegd. 

Nabij de keukens en den hoofdingang is de ruime 
eetzaal, welke tevens dienst doet als vergaderzaal voor 
de catechisaticn en het houden van kerk. Van deze 
zaal zijn wanden en plafond op eenvoudige wijze be
timmerd met blank Amerikaansch grenenhout. 

In de Regenten-kamer met hooge lambrizeering en 
betimmerden schoorsteen-boezem, waaronder een zwart-
marmeren mantel, is een brandvrije kluis. 

Op drie plaatsen zijn hardsteenen trappen aange
bracht, leidende naar de verdieping, en deze worden 
van hier naar den zolder voortgezet van blank Ame-
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rikaansch grenenhout, terwijl zij allen voorzien zijn 
van gesmeed-ijzeren leuningen. 

Op de verdieping bevinden zich, behalve de ver
schillende slaapzalen (waarvan die voor jongens en 
meisjes met aangrenzende waschplaatsen), die voor 
vader en moeder cn voor de verdere verzorgers; 
voorts de strijk- en naaikamer, welke laatste tevens 
dient voor zitkamer der meisjes, en eindelijk de 
Regentessen-kamer. Deze laatste is op dezelfde wijze 
betimmerd als de Regentenkamer. 

Op den zolder van het voorgebouw geeft een ge-
plafonde gang toegang tot vijf kamers, waarvan twee 
voor de dienstboden dienen en de anderen tot nadere 
doeleinden blijven gereserveerd; de onderscheidene 
zolderruimten worden gedeeltelijk in gebruik genomen. 

In den kelder zijn dc noodige afdeclingen voor 
brandstoffen en provisie, terwijl eveneens op den be-
gane-grond en de verdieping de noodige bergplaatsen 
voor verschillende doeleinden aanwezig zijn. 

De verwarming geschiedt, op uitdrukkelijk verlangen 
van heeren Regenten, door gewone kachels; in de keu
ken kookt men, behalve op een gewoon fournuis, op 
twee gemetselde circuleerende ovens, waarin vaste 
ijzeren potten. Gas- en waterleiding zijn overal, waar 
noodig, aangebracht; op zeven plaatsen bevinden zich 
brandkranen met slangen. 

In elk lokaal zijn ventilatie-openingen aangebracht, 
gesloten door beweegbare roosters, in verbinding 
staande met gemetselde kanalen, die tot buiten het 
dak zijn opgetrokken, terwijl bovendien de bovenste 
deelen der kruisvensters van tuimelramen zijn voor
zien ; de onderramen zijn overal schuivend. 

De gangen, keukens, badkamers en privaten op 
den bcganegrond, alsook de waschplaatsen en privaten 
op de verdieping, hebben allen steenen vloeren; de 
overige vloeren zijn van hout. Het opengebleven 
terrein is in twee helften verdeeld door een muur 
met deur; deze ruimten zijn de speelplaatsen, de 
eene voor jongens, de andere voor meisjes. 

Over het geheel werd in de uitvoering van den 
bouw, naast soliditeit naar eenvoud getracht en werd 
slechts aan enkele lokalen, die hiervoren genoemd 
zijn, wat meer ten koste gelegd. De gevels zijn uit
gevoerd in baksteen met ruime toepassing van hard
steen en Obernkirchener zandsteen; de stoepwerken 
zijn van hardsteen uitgevoerd. De voorgevel staat op 
eenigen afstand van de rooilijn aan de straat terug 
cn ter afscheiding dezer eigen ruimte van den open
baren weg is een gesmeed-ijzeren hek geplaatst. 

De bouwkosten bedroegen ruim 125,000 gulden. 
Het geheel werd uitgevoerd door den heer A . C. 
Paardekooper, terwijl het verfwerk, dat afzonderlijk 
gehouden was, door den heer H . C . Pietcrsen ver
richt is. 

PRIJSVRAGEN 
VEREENIGING HOUWKUNST EN VRIENDSCHAP 

TE ROTTERDAM. 
Do jury, benoemd ter beoordeeling der antwoorden, ingekomen 

op do prijsvragen in 18% door do Voreeniging „Houwkunst en 
Vriendschap" uitgeschreven, heelt do eer u onderstaand rapport 
als resultaat van haren arbeid aan te bieden. 

Voor dc eerste prijsvraag, nl. hot ontwerp vaneen Turngebouw, 
zijn ingekomen elf antwoorden onder de navolgende motto's. 

1, Op. 4 8 teekeningen cn mem. v. toelichting. 
2. Nova 
8. Sport 
4. 0—0 
5. Health 
G. 1896 
7. Olympia 

en mem. v. toelichting. 

8. Gekruiste baltors (fig.) 5 

9. Sous 1' influence d' une Pnrisiennc 4 teekeningen. 
10. Rust roost 6 teekeningen. 
11. Gut Heil 2 „ 
Bij het cersto globale overzicht, dat over dc ingezonden ont

werpen genomen werd, bleek dat over 't algemeen met ernst naar 
deze prijsvraag was medegedongen, en zij dim zeer geslaagd kan 
genoomd wordon. 

Vooral de 5 corstgenoemde ontwerpen vertoonden zeer goede 
kwaliteiten, die hen al dadelijk boven de overige onderscheidden, 
terwijl alleen van dc twee laatstgenoemde ontwerpen kan gezegd 
wordon, dat zc dc middelmatigheid zelfs niet bereikten. 

By cenc meer gedetailleerde cn vergelijkende studio van elk der 
ontwerpen afzonderlijk, kon hot navolgende vastgesteld worden, 

nUp. 4." De planvordccling van don heguno-grond is zéér goed. 
Do onderlingo rangschikking cn do afmetingen der vorscliilFonde 
vertrekken, aangenaam gegroepeerd rondom eene ruime vestibule 
mot trap, zjjn goed. Alleen dc klocdkamer had ruimer kunnen zijn. 

De conciërgewoning on hare afzonderlijke toegang zijn goed 
geprojecteerd, en staat op behoorlijke wjjzo met hot overige van 
bet gebouw in verbinding. Zjj heeft echter een vertrok te weinig, 
tenzij dit in de kapverdioping goprojecteerd is. De planverdeeling 
op do verdieping zou ovoneens verdienstelijk genoemd kunnen 
worden, waro bet niot dat do aldaar geprojecteerde tribune be
paald ongeschikt voor 't gebruik is; slechtB dc voorste rij toe
schouwers zou iets van de verrichtingen in de zaal kunnen waar
nemen. Eene amphithentersgewijze inrichting der zitplaatsen on 
eene wijdere opening naar de zaal zou bij deze hooggelegen 
tribune bepaald noodzakelijk zijn, om aan een niet al tc beperkt 
aantal toeschouwers gclogcnheid tot toeschouwen te geven. Dit 
bezwaar weegt tc meer, dnar het plan niet toelaat daarin ver
betering te brengen. 

Do buitcnarchitectuur is zeer goed van opvatting, dc vele 
sprongon in den gevel verbroken de cenhoid wel een weinig. De 
travee mot den ingang tot de conciërgewoning werkt, door het 
groote aantal kleino details, storend, desgelijks ook dc uitgemet-
seldc schoorBtcen tegen een der zijden van den veelhoekigcn 
uitbouw van den voorgevel, welke zij door hare afmetingen te 
veel domineert. Het hoofdlokaal, de turnzaal, is zeer goed in den 
gevel uitgedrukt cn goed van karakter. Zeer do vraag is het, of 
dc horizontale begrenzing van hot bovengedeelte van den tuitgevel, 
cn hot daarboven aangobrachto wolfeind van de kap, vooral op 
korton afstand gezien, een aangenamen indruk zal mnken. 

De doorsnellen vertooneu eenvoudige en zeer goede architec
tonische vormen. Het Btrcven om mnterianl en constructie in 't 
algemeen te laten zien, zoowel bij de gevels als bij de binnen
architectuur, verdient lof. 

Op zeer lofwaardige wijze is o. a. in de vestibule en boven de 
vensters van do turnzaal gebruik gemaakt van ijzcrcunstructie in 
daarvoor zeer geëigende vormen. Dc details bewijzen dat bet den 
ontwerper op vele plaatsen gelukt is, voor het verworkte materiaal 
passende vormen te vinden. De constructie van de kupspanten 
van dc turnzaal is nabij dc steunpunten niet boven bedenking 
verheven. 

Als teekenwerk is het gchecle ontwerp zeor verdienstelijk en 
getuigt het van een geoefende hand. 

Plattegronden en doorsneden zouden zeker nog aan duidelijk
heid gewonnen hebben, indion zo op dc gewone bekende wijze 
dc doorsneden der muren in zwart, arcecring of kleur luidden 
doen zien. 

,jVova." Dc planverdeeling van dit ontwerp, zoowel begaiicgrouds 
als op de verdieping, is door de klare groote dispositie hoogst 
gelukkig en zeer origineel. Dit is bet eenige ontwerp, waarin dc 
tribune voor toeschouwers op waarlijk practische wijze is ge
ordonneerd. 

Doordat do Bchernizaal op de verdieping ligt, is het noodig, 
dat bet daarnaast liggendo vertrek tot kleedkamer worde ingericht, 
wat trouwens zeer gevoegelijk kan, daar het voor bergplaats 
alleen overvloedig groot is. 

Do bergplaats voor turntocstcllcn is te klein, daarentegen de 
ruimte voor urinoirs en privaten overmatig groot en onnoodig in 
tweeën gedeeld. Het plan zou nog gewonnen hebben, indien de 
beide gangmuren SO a 40 c.M. naar de zaalzijde werden omge-
Bcbovon, waardoor do vertrekken van do conciorgewoning en do 
daaronder liggende betere afmetingen zouden hebben verkregen, 
en als dc trap in plaats van met drie, met twee, maar dan 
broedero armen, ware ontworpen. Een gebrek is het ook dat do 
conciërgewoning te weinig vnn het overige gedeelte van het 
gebouw is geïsoleerd. Alle vertrokken ervan toeh komen op do 
bovonvestibuio uit. 

De gevels van dit ontwerp maken geen aangenamen totaal
indruk. Du gebruikte vormen zijn niet alle „aus cinem Gusz." 
Do intoressanto hoofdingang met de aan beide zijden daarvan 
geplaatste ramen, welko laatste uiterst gezocht van vorm zijn, 
contrasteeren sterk met de overigo raamordounautiën. De silhouet 
van het gehcele gebouw is verre van aangonaam. Wrel is waar 
brengt dc blijkbaar gebruikte bouteemcntnldekkiug eeu horizon
tale begrenzing der gevels mede, doch dezo behoeft daarom nog 
niet in nuchterheid to ontaarden. Do doorsneden geven behoudens 
de origineels tribuneopening weinig bijzonders te zien. Do ijzeren 
armatuur der kapspanten is wel zeor constructief doch lang niet 
sierlijk. 

Het detail van den gevel doet de zeer oorspronkelijke ordon
nantie van den hoofdingang goed uitkomen. 
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liet in liet bovenlicht aangebrachte gekleurde gin»,degcsmocd-
jjzercn versieringen, de wijze vun bewerking vun do gebouwen 
steen getuigen vnn een goed begrepen construetiet'-urtistieko op
vatting; slechts gedeeltelijk is dit ook bet geval met bet stal
en regelwerk der deuren. De vim liet ijzer daarop overgeplante 
vormen /.ouden construetiel' nogal wat lu-zwaar ondervinden bij 
uitvoering. Ook de overdreven gezochte vorm der vensteropeningen 
maakt dien der bouten kozijnen en ruinen zoo niet onuitvoerhunr 
dun toeli enorm kostbaar. 

Bene /.eer origineele conceptie laat bet detail van den zaalwand 
niet de tribuneopening /.ion. De eenvoudige, goed in 't karakter 
van bet materiaal versierde ijzeren kolomnietjes met het in 
sierlijke lijnen ontworpen daarop rustende raamwerk, dat de smaak
vol verdeelde, gekleurde glasversiering bevat, vormen een hoogst 
aautrekkclijko begrenzing van de tribuneopening. De rondom dio 
opening aangebrachte, eenvoudig uit ljjneu beslaande beschildering 
vormt een aangenamen overgang tot den vlakken wand. Hij al 
dat schoons is het echter to betreuren, dat de ijzeren binten die-
den wand boven de tribuneopening moeten dragen niet zichtbaar 
gehouden zjjn en als element in do versiering zyn opgenomen. 
Het staat toch vast dat hot raamwerk, zooals dat nu geconstrueerd 
is, den last van den daarop rustonden muur niet zou kunnen 
dragen. 

liet teekenwerk van bet geheele ontwerp is verdienstelijk, met 
name dat vun de details. 

Het geheele ontwerp getuigt van een lofwaardig streven nnar 
originaliteit; toch meenen we den ontwerper te moeten waar
schuwen tegen bot te sterk „zoeken"; bjj de willig vaardige hand, 
waarover hjj blijkbaar beschikt, leidt dat zoo licht tot gokun-

steldllcill. 
„S/ort." D e planverdeeling is niet eenvoudig, en de ruimte to 

veel versnipperd; de kleedkamer is veel to klein en jammer ge
noeg kan zjj geen dieiiBt doen voor de scberm/.nal. Bergplaatsen 
voor turntoestellen behoorden ook ruimer te zijn. Dc privaten en 
urinoirs zijn alléén bereikliaar van uit de vestibule, zoodnt de 
turners steeds een mocstal tochtige vestibule moeten jiasseoren 
om er gebruik van te maken; door een zeer kleine wjjziging in 
het plan zou aan dat bezwaar tegemoet te komen zjjn. Of de 
turnzaal aan bet achtereinde wel voldoende verlicht zal zjjn door 
het viertal kleine hoogstaande ramen boven de douchekamer en 
de bergplaats, vult te betwijfelen. De tribune is wat klein en ook 
bier zal alleen de voorste rij toeschouwers kunnen zien wat in 
de zaal voorvalt. De conciërgewoning is goed, doeh de verbinding 
met het overige van het gebouw lastig en omslnehtig. 

De nrchitcetunr der gevels is in al haar eenvoud zeer ver
dienstelijk wegens hare beknoptheid, duidelijkheid cn anntrok-
kcljjkcn vorm. Het boofdlokaal spreekt zich zeer goed in 
den gevel uit, de veiiBlerreeks herinnert volgens enkele jury
leden wel een weinig te veel aan een schoollokaal, andero 
juryleden vinden dit juist een verdienste. Dc doorsnoden vertoonen 
eenvoudige, doch zeer goede vormen. De details, hoowel zo uit
gebreider konden zijn, lichten de bedoelingen van den ontwerper 
voldoende toe eu geven getuigenis van eene rationeelo vormen-
keus. Niet overbodig zou het zijn, indien aangetoond ware, hoe 
bet horizontale plafond vnn de turnzaal geconstrueerd is gedacht. 
Het teekenwerk is sober en zeer goed. 

„o—o". Do ontwerper beeft zich niet strikt gehouden aan de 
afmetingen vun het bouwterrein, in bet programma voorgescbrevon. 
D e trap en stoep vóór den hoofdingang en die voor de conciërge
woning vallen buiten de vastgestelde rooiing. De lange corridor 
langs de turnzaal scheidt deze zaal van de, tevens veel te kleine, 
bergplaats voor turntoestellen en van de ruimten voor privaten 
en urinoirs, waardoor het gebruik van beide zeer ongerieflijk 
wordt. De kleedkamer is wel wat klein en kan ook weer geen 
dienst doen bij dc scbermzaal, wat hoewel niet in 't programma 
uitdrukkelijk vereisebt, toeb zeer wcnschclijk is, tenzij daarvoor 
eene afzonderlijke kleedkamer wordo aangebracht, Ook de berg
plaats bij de scbermzaal is te klein. D e galerij is goed gelegen, 
doeh klein en ook hier weer het gebrek, dut alleen de voorste 
rjj toeschouwers een voldoend overzicht in do zaal heeft; zeer 
noodig zou bet ook zijn niet het oog op tocht, dat de galerij van 
de trapruimte ware afgescheiden. D e conciërgewoning en do 
verbinding ervan met het overige van het gebouw zjjn zeer goed. 

De architectuur der gevels heeft goede kwaliteiten. Het groote 
aantal sprongen in den voorgevel doet echter afbreuk aan dc 
guwonschte rust. De aansluiting van den halven topgevel tegen 
het dak van den ronden toren is niet gelukkig; do boogopgaando 
zijmuur, die bet kleine schild van bet achter dien topgevel cn 
toren gelegen dak draagt, /.al geen aangenaam aspect opleveren, 
en bet veel lagere naastgelegen gedeelte sluit zich zeker niet 
schoon daartegen ann. liij dc binnenordonnantie is een lofwaardig 
streven op te merken , de gebruikte materialen in hunne natuur
lijke kleur en constructie te laten zien. De algemeene indruk van 
de zaal, met name van de zijwanden, is gunstig; de ordonnantie 
van den korten wand, waarachter do tribune ligt, is onrustig eu 
door de pijlers onpractisch met het oog op liet zien in do zaal. 
Het profiel vun het /.aalpinfond is niet gelukkig, doch zou veel 
winnen, indien het middenveld breeder genomen werd. De trek-
stiingen vau de kap waren rutioncoler op de hoogte vun de goot-
plnat geplaatst. 

Het teekenwerk, waaronder ife porspectief-teekening het zwakst 
is, getuigt van eene bedrovun band. 

„Health" Evenals in do meeste plans is ook hier do kleedkamer 
tc klein en behoorde de bergplaats voor turntoestellen grooter te 
zijn; ook hier bet gebrek dnt de scbermzaal niet in verband mot 
de kleedkamer staat of een afzonderlijk kleedvertrek hooft. Do 
douchekamer is overvloedig groot. De privaten cn urinoirs zjjn ook 
hier weer alleen vnn uit de vestibule of anders door do douche
kamer hoon te bereiken De tribune is volmaakt ongeschikt om aan 
een voldoend aantal toeschouwers gelegenheid to geven in du bul 
te zien, door hare groote diepte en Eet gemis van ampnitheatersge-
wijzun aanleg der zitplaatsen. Do verlichting van de groote zaal 
heeft, iu stria niet den eiscb vnn het programma, hoofdzakelijk plaats 
door daklicbten eu zal, ook al wordt de verlichting aangebracht 
zooals du variant-kapconstructie aangeeft, niet in overeenstem
ming met de bedoeling vnn het programma zyn cn veel tc wen
schen overlaten. De conciërgewoning op zichzelf is goud, doch 
de verbinding ervan met bet overige van het gebouw op de ver
dieping ontbreekt. 

De gevels, die blijkbaar geheel in gebouwen steen zijn ontwor
pen, maken een aangenamen indruk en hebben een bepaald Kngclsch 
karakter. Het groote aantal tuiten, pinakels, schoorsteonen enz. 
maken op vele plaatsen de gevels ietwat onrustig. Ook bjj minder 
gebroken gevelly'n zou een pittoresk silhouet te verkrijgen zjjn ge
weest. Ook in dc gevols treft het geringe der afmetingen van de 
lichtopeningen voor de turnzaal. De biiinenordonnantio is in 't 
zelfde karakter als dio der gevels ontworpen en is dientengevolge 
wat zwaar. De boog boven do zitbnnk- en schoorstcenruimte iu 
de groote zaal zou moeilijk geconstrueerd kunnen worden zooals 
hij geteekend is. Verschillende details, zooals de vullingen van 
gebrand glas, de schilden of cartouches tegen de balustrade en 
andore, zyn minder geslaagd te noomen. 

Het teekenwerk is Hink; het perspectievisoh aanzicht in 't bij
zonder is sober en met een geoefende band uitgevoerd. 

„1890." Vestibule cn corridors in dit plan zyn tc bekrompen, 
de kleedkamer is to klein en kan ook geen dienst doon voor do 
scbermzual. De tribune is niet buiten do eigenlijke znalruimtc 
gelegen doch goed aangebracht en ingericht; wel ware het wen-
Bckelijk dat dc trap uitkwam op een vestibule of eeu ruimer por
taal, dat toegang tot de tribune verstrekte; ditzelfde geldt ook 
voor de bestuurskamer. 

De conciërgewoning is veel tc ruim cn dc verbinding ervan 
niet het overige van het gebouw, alloen beganegronds en dun nog 
door do schurmzaal, is slecht. 

De gevels vertoonen eene, door de ontelbare uitgemetselde 
lizcncn, onrustige architectuur. Hot groote venster dat do turnzaal 
verlicht, hoewel in beginsel om dnt deel van 't gebouw naar bui
ten te brengen zeer goed, is hier echter van zoo reusachtige af
metingen, dat het in do constructie zeker aanleiding tot groote 
moeilijkheden zou geven; bij een orkaan b.v. zou dut venster 
uan een winddruk van tien a vyftien duizend kilo weerstand moeten 
bieden. 

Door liet insluiten van de tribune iu do zaalruimte heeft dezo 
eene breedte verkregen, die haar met eene daaraan geëvenrodigdo 
hoogte tot eene al te reusachtige bal voor een turnzaal heeft om
geschapen. De binnenarchitectuur is evenals die der gevels to 
rammolend cn tc overladen met details. Het teekenwerk is zwak. 

„Olympia" Het plan bcgnne-gronds hoeft, wat betreft de ligging 
van turnzaal, bergplaatsen, kleedkamer eu douchekamer, wel ver
dienste. 

De kleedkamer, die grooter kon zyn, zal zeer slecht verlicht 
zyn door du tweo miniatuurraampjes in den voorgevel. Do ruimte 
voor douchekamer, lavabo's enz. is voel to groot. Een bezwaar 
is ook in dit plan weer, dat de privaten cn urinoirs alléén vau 
uit de vestibulo bereikbaar zyn cn dat de schcrmzaal op de 
verdieping liggende, niet te voorzien is van eene afzonder
lijke kleedkamer. De onderste galerij, aan het einde der zaal 
geprojecteerd, is goed, indien tenminste de achterste ryca 
zitplaatsen successievelijk verhoogd worden aangelegd. De bovcn-
sto galerjj to dier plaatse ligt veel to boog om zonder eon 
zeer sterk niupliitbeatcrBgewjjzen aanleg der zitplaatsen uan nare 
bestemming te kunnen beantwoorden. De lange galerij langs dun 
buitenmuur der zaal zou zeer ongerieflijk in t gebruik zijn, daar 
de toeschouwer, die in den hoek bjj don voorgevel zijn plaats 
heeft, die eerst na eene wandeling van 35 meter over do galerijen 
zou kunnen bereiken. 

Het achtergedeelte van dc zaal /.al zonder twijfel te duister zijn. 
Het zestal kleine hoogBtaando lichtruampjos zal niet voldoende 
zyn om dat te voorkomen. De conciërgewoning beeft het gebrek, 
dnt een der vertrekken op don beganegrond ligt en de andere, 
waaronder de kouken, op do verdieping. 

De gevels zjjn niet geslaagd; bet blijkbaro stroven nnar eenvoud 
en kracht is ontanrd in lompheid. Het doniincorcndc gedeelte van 
den gevel is de hoek, waar beganegronds do douchckunicr eu op 
do verdieping de scbermzaal gelegen zjjn, en niet dat waarachter 
het hoofdlokaal zich bevindt. 

De boven 't dak uitkomende lantaarn boven de vestibule is 
blijkbaar alloun ter wille van het silhouet op de guvuttcekeuing 
zoo hoog opgetrokken. Bljjkens du doorsnede zou du lichtschepping 
voor du vestibule minstens i> meter lager hebben kunnen genomen 
worden door een vlakke lantaarn, wat dan ook meer in overeen
stemming met aard en karakter vau 't gebouw zou zyn geweest. 

De binueiiordoniinntie geelt niet anders dan zoor nuchtere 
vormen to zien, cn voor zoover 't uit do doorsneden en de detail-
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teekening is op tc maken, zal dc overkapping van do turnzaal 
zeker geen aangenamen indruk maken, ware 't maar alleen omdat 
do langsrichting dor kap mot de dwursriehting der zaal samenvalt. 

liet detail van den gevol doet de gccstloozo plompheid der 
architectonische vormen nog meer uitkomen. Het teekenwerk is 
correct genoog, doch buitengewoon bard Do perspectiof-teekening 
is als aquarel niet slecht, doch wat zwaar van kleur en uitvoering. 

Gekruiste halters (/<>.). De plnnindeeling is in alle opzichten slecht; 
do kleodkamor is veel te klein, privaten en urinoirs to goring in 
aantal en alleen van uit uun corridor bereikbaar. Du bestuurskamer is 
voel te klein, daarentegen is nan de conciërgewoning cone zeer grooto 
ruimte opgeofferd. Alleen de keuken ervan heeft zonderde kasten oono 
oppervlakte geljjk aan die van genoemde bestuurskamer. By do 
scbermzaal op de verdieping is uone kleodkamor ontworpen; dit 
is op zichzelf zcor goed, doch de verbinding ervan met du schorm-
znal moet plaats hebben door een der ontelbare corridors. 

De tribune is om oenigo dor reeds herhaaldo malen by vorige 
ontwerpen genoemde redonen ongeschikt. 

De gevels hebben in veel opzichten het karakter van een 
buitensociëtoif, doch allorminBt van een gebouw dnt oen turnznul 
huiBvest, afgescheiden nog daarvan dnt de overstukendo houton 
dakbetimmcringen veel te zwaar zijn. De overgang van den schuinen 
hoek beganegronds naar dun rccliton op do verdieping ia merk
waardig slecht van conceptie; ook de ,blinde rnnicn in den 
zijgevel, die waarschijnlijk ontworpen zyn voor hot traditio-
neolo „breken" van den gevel, getuigen van bet nog steeds 
voortwoekoren van verkeerde begrippen bij het conccpiecrun van 
gevels Do binnenordonnantio houdt gelijken tred met die dor 
govelB wat architectonische waarde aangaat. Hot teekenwerk is 
zeer correct, doch mist allo artistiek cachet. 

_ Sous F influence dune 1'arisienne" In dit plan is veel to voel 
ruimte opgeofferd nan de enorme vestibule met trapruimten. I wee 
groote driearmige trappen naar do bovcnvostibulo zijn overbodig. 
Ontwerper schijnt dat zelf eonigszins gevoeld tc hebben, daar hy 
do bovenarmen van een der trappen aan het gebruik wil ont
trekken, bly'kende uit do woordjes „afsluiting", die daarby zyn 
geschreven. Bergplaatsen, kleedkamer enz. zijn daarentegen veel 
to klein privaten en urinoirs alleen van uit gangen of vestibules 
bereikbaar. By de schcrmzaal zou een kleedkamer gewenscht zyn, 
daar die van de turnzaal daarvoor niet gebezigd kan worden Do 
bestuurskamer met daarby gelegen overbodig vertrek is veol te 
groot. De tribune is goed van ligging en inrichting, doch kon 
grooter zyn. Do conciërgewoning is slecht en mist bovendien 
een keuken. 

Dc architectuur der gevels mi(t alle karakter. De opeenstape
ling van plinten, lijsten en banden en nog eens banden, lysten 
en plinten, ontelbare malen omgckorniBtom pilasters, Bprongen enz., 
maken het geheel tot een rammelend allegaartjo zonder eenig 
cachet De binnenordonnantie sluit zich volkomen by het uiter-
ljjk aan Het teekenwerk is nauwkeurig en netjes, doch zielloos; 
het verkregen effect staat niet in verhouding tot deu daaraan 
besteden arbeid. 

„Rust nest" Het donkbceld om de groote zaal met haar leng
teas in de richting »an dc diagonaal van het bouwterrein te 
ordonneeren is niet kwaad, de daaruit volgende (wel is waar 
minder gemakkelijke) oploBsing der verdere onderdeden van het 

Elan is den ontwerper echter volstrekt niot gelukt. De ontrée in 
et midden van den rcchtorgovol, blijkbaar alloen ontworpen om 

de symmetrie met den ingang voor do conciërgewoning, is vol
komen overbodig, de gangen en trappen zjjn wat afmeting eu 
ordonnantie aangaat, juist geschikt voor een niet al te royaal 
burgerwoonhuiB. 

De kleedkamers zyn niet in onmiddellijk verband mot de turn
zaal gebracht: de privaten cn urinoirs zjjn te weinig in getal en 
bekrompen van afmeting, en de bergplaatsen zijn veel te klein. 
De tribunes zijn goed van inrichting. De uiterste zitplaatsen van 
die langs den langen wand zjjn echter t« ver van den toegang 
tot de tribunes verwjjderd. Een koffiekamer is in een gebouw van 
zoo weinig publioken aard als het onderhavige geen noodzake
lijkheid. De hokjes van de conciërgewoning, die in een halve 
verdieping daarboven nog eens in miniatuur herhaald schijnen te 
zjjn, zjjn veel te klein om op den naam van kamers aanspraak 
te mogen maken. 

De gevels zjjn het toonbeeld van gebrek aan architectoaische 
vormenkennis en conceptievermogen en de binnenordonnantie 
sluit zich daarby volkomen by' aan Hot teekenwerk is zonder 
eenig cachet, met de schaduwconstructie heeft de ontwerper, zoo 
hjj die al machtig is. een danig loopje genomen. De goede wu 
en de ijver, waarvan de groote hoeveelheid geleverde arbeid ge
tuigen, zjjn prijzenswaard doch zouden door den ontwerper ver
moedelijk met meer succes in eene andere richting gopaestoero 
hebben kunnen worden. 

t Out Heil" De ontwerper heeft de vrijheid genomen in de twee 
mnreo die aan de naburige erven grenzen lichtramen te maken, 
wat door de Nederlandsche wet, zooals bekend, verboden wordt. 
A l ware dus de planverdeeling overigens goed, zou dit reeds een 
onoverkomelijk bezwaar tegen den plattegrond zjjn, want als die 
lichtramen als niet bestaand gedacht worden, zjjn kleedkamer, 
privaten en urinoirs volkomen, en do groote zaal zoo goed als 
geheel in duister gehuld. Het drielicht in den voorgevel alleen 
zal die zaal ten minste lang niet voldoende verlichten. Hevels en 

doorsnoden wijzen op een totaal gemis aan architectonische 
vormonkennis en gevool voor conceptie, 

l ie t teekenwerk is hoogst slordig. 
RuBumeorende komt do jury tot dc conclusie dat, ondanks do 

goede kwaliteiten van het nieerendeel der ontwerpen, niet één 
in alle opzichton boven de anderen uitmunt. Do beide eerste ont
werpen „Op. 4" en .Nova" komen het meest in aanmurking voor 
do Isto bekroning. Waar uchtor bet eersto plan, wat betroft do 
oplossing der tribune, niet in do schaduw vnn het tweode knn 
staan, moot danrtegenovcr het tweede voor bot eerste onderdoen 
in de conceptie der gevels, zoodut de jurv meent dio beide ont
worpen als gclyk in waarde te moeten stellen. Als in waarde op 
de beide genoemde ontwerpen direct volgendo en voor eene 
onderscboiding in aanmerking komende, plaatst de jury eerst het 
ontwerp .Sport" un daarna het ontwerp „o —o." 

De jury stelt u dus voor, do beide uitgeloofde prjjzen nis volgt 
tc verdoelen: Ann „Op. 4" on „Nova" elk do zilveren medalje met 
het getuigschrift der Vereeniging boncvons f 50. Aan „Sport" 
het getuigschrift der Vereeniging benevens ƒ25 en aan „o—o" 
het getuigschrift der Vereeniging. 

Voor de tweede prijsvraag, nl. het ontwerp van een Winkelpui, 
zyn ingekomen tweo antwoorden, onder de motto 's: 

1. Bij avondlicht. 
2. liutre nous. 
,Bii avondlicht." Dit ontwerp trokt onmiddellijk do aandacht om 

de sierlijke en orginincele opvatting. 
Voornamelijk in gebouwen steen en ijzer gedacht, vertoont het 

geheel eene compositie, waarin dc onderdeelen goed in hunne 
respectieve waarde zyn uitgedrukt. De winkelpui, een doini-
neerendo ondorbouw in korf boogvorm, is door de ranko jjzeren 
colonnettou goed met den kronenden erker der tusscheiiverdieping 
verbonden cn door een elegant bulkon afgesloten Heel deze 
hoofdpartij is vnn aangenaam silhouet en vnn goeden vorm, be-
handoling en constructie. De bewerking van het yzer is karakte
ristiek. 

Ook de ingang niet bovenlicht is frnai van vorm. Door 
bet boogvormige steenen middenkalf onder den middenstijl 
iets zwaarder te nemen, zal dit gedeelte winnen in rustiek aan
zien. Het glasraam is zeer decoratief. De vormen over't algemeen 
zyn geïnspireerd op de werken van den BrusselBchcn urchitect 
Horta", zonder, behoudens eene enkele uitzondering, in kopie tc 
vervallen Het raam boven don iugang is niet in 't karakter van 
het overige; beter ware 't geweest het geheel weg te laten. 

De vormen, waarin het hout is bewerkt, zyn veel te gewrongen 
om overeenkomstig den aard van het materiaal genoemd te kunnen 
worden; behalve by de deuren komt dit in 't bjjzondcr uit by het 
bovenlicht van het winkelraam; de ingewikkelde vorm daarvan 
moet tot bezwaren by de constructie aanleiding geven. 

Bij al de verdiensten, die dit ontwerp bezit, meenen wy den 
ontwerper in zyn zoeken naar originaliteit voor gezochtheid en 
overdrijving te moeten waarschuwen. 

Het geheel iB met vuardige hand geteekend en knap in kleur 
gebracht. 

„Entre nous." Dit is oen eenvoudig, zeer goed ontwerp. De 
muurdam, die do winkelkast in tweeën scheidt, waardoor dus 
schijnbaar twee winkelkasten gevormd worden, is in 't algemeen 
niot gewenscht Voor enkele artikelen, zooals bv. boeken, waar
mede niot in den volBten z in van het woord eone ctnlago gemaakt 
wordt, is het ochter geen bezwaar. Do omlijsting van de beide 
magazjjnramen op de entresol is wat te zwaar tegenover het be
nedendeel. Dc vormen der gebruikte materialen zjjn in 't alge
meen in overeenstemming met het karakter daarvan, doch maken 

feen aanspraak op oorspronkelijkheid. Ietwat vreemd zal het af
reken van de plintlijst ter plaatBo van du kelderramen doen cn 

aanleiding tot boschadiging geven. Het teekenwerk iB zoer serieus 
en friscb behandeld en getuigt van een geoefende hand. 

Ingevolge bovenstaande beschouwingen stelt de jury o voor, 
don oersten urjJB beBtaande in do bronzen medalje en het getuig
schrift der Vereeniging bencvons t'50 too tc kennen aan hot ont
werp .Bij avondlicht" en den tweeden prys n.1. liet getuigschrift 
der Vereeniging aan het ontwerp: „Entre nous." 

De Jure, 
HLNI.I EYEIIS. 

W. KROMHOUT C Z. 

En. GvuPERS. 
KAIIEL Ml III F;. 

Rotterdam, October 1896. C. N . VAN Uoult. 

VEREENIGING „ V O O R V A K E N K U N S T " T E DORDRECHT. 

t, De Vereeniging „Voor Vak en Kunst" wenscht met het oog op 
de Natiouale Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst, door haar 
in de maanden Juni, Juli eu Augustus 1897 te Dordrecht te 
houden, in het bezit te geraken van ontwerpen voor een Reclame
biljet, ten doel hebbende door een sobere maar pakkende voor
stelling, de aandacht van het publiek te vestigen op voornoemde 
Tentoonstelling, en stelt mitsdien de mededinging open naar twee 
prijzen: Esn eerste prijs van twee honderd en vijftig . ulden sn 
een tweede prijs van vy'ftig gulden, onder de volgende voorwaarden: 
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1. De mededinging staat open voor alle Nederlanders. 
2. De ontwerpen moeten zoodanig zijn uitgevoerd, dat zij ge

schikt zyn voor reproductie, en wel in dier voege, dnt daartoe 
niet meer dan drie kleuren vereincht zijn O. a. moeten zij in 
dnidelyke lettorteekens de woorden bevatten: „Nationale Tentoon
stelling van Nijverheid en Kun ut. Dordrecht, Juni — September 1897". 

8. De ontwerpen moeten, binnen cle marge gemeten, een lengte
afmeting hebben van minstens óon meter, by een daaraan geëven-
redigde breedte afmeting. 

4. De bekroonde ontwerpen worden liet eigendmi der Vereeniging, 
die daardoor tevens bet recht verkrijgt, naar believen ('en van 
beide of beide te doen reproduceeren. Mocht de eerste prjjs onver
hoopt door de jory niet worden toegekend, dan geldt hetzelfde 
voor het met den tweeden prys bekroonde ontwerp. 

5. De niet bekroonde ontworpen bljjven het eigendom der in
zenders, maar berusten tot 15 September 1897 bjj de Vereeniging 
voornoemd, die zich het recht voorbehoudt, de ontwerpen publiek 
tentoon te stellen, waar en wanneer haar zal goeddunken. 

6. De inzenders onderwerpen zich onvoorwaardelijk aan de uit 
spraak der jury, aangewezen door de Vereeniging en bestaande 
nit de heeren: A . le Com te en A. F. Gips te Delft cn K. Larv 
te Dordrecht. 

7. De inzendingen moeten vóór of op 20 November 1896 by 
aangeteekend pakket zyn ingeleverd by den heer Air. Adriaau 
H. Nehbens Sterling te Dordrecht. 

8. Kik ontwerp moot gekenmerkt zijn door een motto of spreuk 
en vergezeld gaan van een gesloten enveloppe, inhoudende Inge
voegd biljet, ingevuld en onderteekend. Ue buitenzydo van de 
enveloppe moet hetzelfde motto ol' dezelfde spreuk dragen, die 
op het ontwerp is aangebracht en bovendien het adres vermelden 
van een tusscbenpersoon door wien het stuk wordt ingezonden 
en aan wien bet, by niet-bekroning, kan worden teruggezonden 
Wenscht een niet bekroond inzender met het oog op de mogelyk 
heid van publieke tentoonstelling der ontwerpen, zyn naam later 
by zjjn ontwerp te zien vermeld, dan heelt liy daarvan, na het 
hekend worden der uitspraak van do jury, inededeeling te doen 
aan den secretarie van bet tentoonstellings-comité, den beer Mr. 
Adriaan H. Nebbens Sterling. 

S A M E N S T E L L I N G V A N M O R T E L 8 , 
In het nommor van 10 Oct. j l . , bladz. 328. is een sch'jjvenop 

genomen van don architect A. K. Freem te Arnhem, waarin dezo 
zich beklaagt over een minder aangename behandeling van den 
heer J A. van der Kloes, wien hy eenige vragen deed over een 
metFelspecie van 1 deel schelpkalk, ; deel portlandeement eu 
3 deelen rivierzand. 

Het daarop in De Ambachtsman van 17 dezer voorkomende 
antwoord is van den volgenden inhoud: 

„In het weekblad De Opme>ker van 10 dezer stelt de architect 
A. li. Freem te Arnhem mjj in een zeer loelyk daglicht. Aan
leiding daartoe gat' hem de correspondentie over „Samenstelling 
van mortels" in ons no van 20 September j.1. 

De getrouwe lezers van ons blad weten, dat ik in den regel 
bereid {.-ovonden word, naar mijn bosto weten alle vragen daarin 
te beantwoorden, die mij iu mijn boedanigbeit van redacteur 
worden gedaan. Als ik een enkele maal eens een weinig kregel 
word. b.v. wanneer bouwmeesters, na jaren practjjk nog met 
weten, dat'waterkolk en hydraulisch:- kalk uitdrukkingen van ge-
lyke beteekenis zjjn, en dan nog zoo onduidelyk scuryven , dat 
ik blusschen in kuil, n in plaats van blusschen cn builen lees, of 
wanneer telkens en telkens weer vragen van denzelfden aard 
gedaan worden, is dat zeker niet mooi van mij, maar misschien 
eenigszins vergeeflijk, als men in aanmerking neemt, dat ik 
met de beantwoording van zulke vragen niet alleen mjj zelf, 
maar ook velo anderen verveel. 

„Maar er is iets anders, waar ik al meermalen op gewezen 
heb, namelijk dat velen meenen, dat ik ook buiten liet weekblad 
voor iedereen klaar sta. Het is my meer dan eens kwalyk ge
nomen, als ik brieven daarin behandelde, waarop over de pont 
antwoord werd verwacht; soms wordt om het laatste al dadelijk 
verzocht, zelfs zonder een postzegel voor antwoord in te sluiten. 

„Vroeger heb ik menig briefje van dien aard beantwoord, doch 
de klandisio werd boe langer hoe drukker; eenn iu bet voorge
komen, dat iemand particulier antwoord verzocht — vooral niet 
in de krant met het oog op zyn benyders — maar zg'n brief 
onderteekende met letter I'.; nu onlangs nog durfde iemand my 
vragen om een ,/uali/alieVt en ijuantitaticvc analyse van rarholinettm\ 
Ik ben dan OOK wol genoodzaakt geworden voor eiken brief 
over zaken een zeker bedrag in rekening te brengen; 't was de 
eenige manier om sommige menschen af te schrikken. 

„Daarvan nu scbynt de heer Freem mjj een verwijt, te willen 
makon ï 

„Doch in 't algemeen behandel ik , liever dan de kleine be
dragen voor zulke correspondent ion in ontvangst te nomen, de 
zaken in het weekblad, vooral in tydon zooals tegenwoordig, als 
or zeer weinig medewerking is en het blad toch week op weck 
vol moot, wat waarlijk voor één man weieens bezwarend wordt 

,„ Verder duidt do heer Freem my ten kwade, dat ik het met
selen van geheele gebouwen met mortel van 2 schelpkalk, 1 P.C., 
8 zand een onzinnige verkwisting genoemd heb. 

„'t Was misschien voor hem onaangenaam dit te vernemen, 
maar toch is het zoo 

„Als schelpkalk /"0.40, Portland cement ƒ4 50 en zand f0 15 
per H L . kost, komt zulke specie in koop op ruim f 1.50 per HL. , 
te staan, terwyl slappe basterd-trasmortel van 2 schelpkalk, 1 
tras, 3 tot 4 zand, waarmede even goed wek verkregen wordt, 
niet meer dan /0,G0 tot /0,50 per HL. kost, dns een verhouding 
van 2 tegen 5 of van 1 tegen 8!! Ik noem bet verkwisting per 
M3. metselwerk ƒ 1.80 tot f2 00 meer uit te geven dan noodig 
is. Op zoo'n manier is het geen kunst om metselwerk temaken, 
waarvan „de steenen" niet heel nit te hakken zyn! De heer F . 
had waarlijk beter gedaan zjjn mond te houden. Als ongelukkig 
zjjn bouwheeren dit mochten lezen, dan kon hem zyn voorbarig
heid wel eens duur te staan komen. 

„Ik heb de fout gemaakt — nog eon grief — den heer F . het 
weekblad niet toe te zenden. Ik wist niet beter of hjj behoorde 
tot de abonnó-i. Maar io elk geval was het een verzuim; vooral 
aan vreemden dient inon in zulke gevallen het geschrevene toe 
te zenden. 

..Eindeljjk heeft de heer F . nog opgemerkt, dat ik vroeger op 
myn werken ook wel zulke mengsels zal hebben voorgeschreven, 
voordat ik in de gelegenheid kwam om „zonder groote onkosten 
de_ meest volmaakte proeven te nemen". Hoewel ik my niet herinner 
ooit geheele gebouwen in specie van ƒ1.60 per HL. koopprys te 
hebben doen optrekken, geef ik gaarne toe, dat ik nu veel moet 
afkeuren van hetgeen ik vroeger voorschreef en deed uitvoeren. 

„Maar mag dat den heer Freem. die geen andere veront
schuldiging voor zijn bouwkundige verkeerdheden kan opgeven, 
dan dat vele zjjner collega's ze oveneens begaan, een reden zjjn 
om er mjj een verwjjt van te maken V 

„Kan ik, om rationeele begrippen omtrent de practijk van het 
bouwvak cn de bouwambachten te verspreiden, beter doen dan 
aan eigen en andere bouwwerken uit vroegere jaren de gevolgen 
van gemaakte fouten op te merken en aan te wijzen':' Ik ben 
waarlyk niet gewoon mjjzclf in dit opzicht te sparen. 

„Ik vertrouw dat De Opmerker wel zoo vriendelijk zal zyn dit 
over te nemen. V . D. K . 

Naar aanleiding van bovenstaand schryven ontvangen wjj van 
den heer A . K. Freem het volgende antwoord. 

Arnhem, 21 October 1896. 
M y n h e e r de R e d a c t e u r ! 

Beleefd verzoek ik u nog eenmaal om plaatsing dezer regelen, 
als antwoord aan den boer v d. Kloes op het stuk in De Ambachtsman 
vnn 17 Ooi j . 1. De heer V. d Kloes valt my op eene wjjze aan, 
die mij doet besluiten voor het vervolg van verdere polemiek af 
te zien; omdat ik in myn antwoord van 10 Oct. j l . onder dank
zegging de opmerking heb gemaakt, dat de waarde van eene dienst 
bedorven wordt wanneer dit op onaangename wyze plaats heeft, 
giet de heer V. d. K. zyn toorn onder allerlei vorm op mjjn hoofd 
neer. Z.Ed. verwjjt my voorbarigheid ( f f ) , critiseert myn hand
schrift en tracht, alsof dit alles nog niet genoeg is, mijne repu
tatie als architect te benadeelen, en dit laatste waar de heer V. d. 
Kloes erkent dat door zoovelen gedwaald is, en nog gedwaald 
wordt op het gebied van t-pecie-bereiding on X Ed. eigenljjk 
eer*t sedert enkele jnron op den beteren weg is voorgegaan. 

Dat ik dit waardeer behoefc geen verder betoog; ik ging ter 
leer by den meerdere, doch dc les was onaangenaam en hard. 

Dat de heer V. d. K l . , zooals ZEd. schryl't, zich en anderen op 
deze wjjze met de beantwoording van vragen verveelt, wie zal 
het ontkennen, maar bjj kan bet toch my niet wyten dat or 
menschen zyn die direct antwoord wenschon, bouwmeesters die 
niet weten dat hydr. en watorkalk hetzelfde is; onderteokenaars 
van brieven, die zich I\ noemen en analyses wciiBchen vau carbo-
lineuin enz. enz., en de heer V. d. Kloes staat maatschappelijk te 
hoog om weerleggingen te kruiden met verdachtmaking, alleen 
omdat ik my ontstemd heb gevoeld door de manier van ant
woorden. Ik neem nog even de vrjjheid den heer V. d. K. te wjjzen 
op eene kleine onjuistheid in de berekening, die echter groote 
gevolgen heeft. Een hectoliter Josson weegt 180 ko. en die cement 
wordt by groote partyen tegen / 17.50 de 1000 ko. verkocht, 
waardoor de hectoliter op f2.21 en niet op /4 50, zooals de heer 
V. d. K., selirijft komt te staan. Laatstgenoemde prys is zelfs veel 
te hoog voor een vat. Weet de hr. V. d K l . dit niet? 

Een specie van 2. schelpkalk, 1. P. C. en 3. zand komt op f0,88 
per H L . en niet f 1.50 zooals / .Ed . schryl't. Waarschjjnly'k heelt 
menig lezer van dit stuk die opmerking ook gemaakt. 

Wat verder betreft het insluiten van een postzegel voor ant
woord, eerlijk gezegd heb ik dit uit beleefdheid gelaten. Ik weet 
niet oi' de heer V. d. K. „de groene" leest. Daarin kwam vóór 
enkele weken een zeer aardige verhandeling uvor dit onderwerp voor. 

Dat de heer V, d. K. my fÖ vroeg om my af te schrikken, ik 
beken het eerlijk, van die wyze van doon niets te begrijpen. 

Doch waartoe langer over de bewuste stukken gesproken. Ik 
laat aan de lezers van De Opmerker en De Ambachtsman gaarne bet 
oordeel over en vermeen dat er reeds veel te veel geschreven iB over 
een antwoord dat de heer V. d. K„ evenals ieder ander dat gedaan 
zou hebben, met vjjf woorden had kunnen afmaken. 

Onder dankzegging enz. A . R. FREEX. 

De Redactie is van meening dat de questie thans voldoende 
is toegelicht. 
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A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA TE AMSTERDAM, 
Vergadering van IVocnsdag 21 October 1890. 

Op deze vergadering werd, na lezing der notulen, mededeeling 
gedaan dat do heer De Bazel zyno benoeming heelt aangenomen 
als afgevuuidigde iu zake het utleggen van proeven van bekwaam
heid door ambachtslieden, te benaudeleu door de Maatschappij 
van Nijverheid. 

Lie teekeningen van de iu aanbouw zjjnde St.-Iiavokerk te 
Haarlem wareu in het lokaal aanwezig, maar de heer Joseph 
Cuypers was verhinderd om de tuegezegde toelichting te geven 
eu werd vertegenwoordigd door deu beur Jau Stuyt, die de 
Vergadering iu kennis stelde met ueu urtikul uit De 7ija\ waarin 
de heer Cuypers bet gebouw iu hoofdtrekken beschreven heeft. 

Het enorme gebouw hoeft een lengte vau pl. m. 100 M. en een 
breedte van pl. m. 03 M. De hoofdvorm is eeu kruis; oeu schip 
van 13 M. breedte, wordt aan beide zijde gelluukeerd door beuken 
van 10 en 6 M. spanuing. 

Het betrekkelijk gering verschil van schip- en beukttpanuiog geeft 
een weinig het idéé vun oen halleukerk. Du spuumug van ld M. 
is zeer groot en staat gelijk aan die vuu de grootste Kathedruleu 
iu het buitenland. De gewelven zyn alle van baksteen eu ook de 
zware pylers zijn vau hetzelfde materiaal opgetrokken. De hoogte 
van de gewelven is betrekkelijk gering, want de onderkant sluit
steen ligt pl. m. 22 M. boven deu vloer, volgeus de mede
deeling van den heer Stuyt is dit gedaan met het oog op de 
omstaudigheid, dat de pylers van bakutoeu werden opgetrokken, 
eu dit metselwerk eerder aan verschuiving onderhevig is als pylers 
van gehouwen steen, waardoor men in de hoogte btperkt was. 

De bouw bepaalt zich voor het oogenblik tot het koor met 
zeven uisvormige altaren eu het schip tot het transept, zoodat 
hiermede nog slechts het kleinste gedeelte tot stand komt. 

Eou prachtige verzameling van bestek- eu detailteekeuiugeu, 
alsmede van photo's vau reeds uitgevoerd werk, maakte deze 
mededeeliugen zeer belangwekkend, zoodat het uppluus eu eeu 
hartelyk woord van dank aan den heer Stuyt volkomen op hun 
plaats waren. 

Xugekumen was oei. vraag: „Welke eischen stelt eou bouw
kundige ttttu het ouderwys voor jeugdige ambachtslieden, met 
belrekkiug tot het kaudteekeueu ï" Alut de beantwoording van 
deze vraag in het (ienootschapsorguau zul de heer M. do Jough 
zich belasten. 

Vorder circuleerde het laatst verschenen nummer van het tyd-
achrift voor vercieriugakunst. 

Ten slotte deelde de Voorzitter mede, dat door de hoeren 
J . van der Eudt & Zoon eeu bouwkundig werk uitgegeven zal 
worden, bestaande uit 50 pluteu, waarvuor een prijs vruug uitge-
achreven zai worden. Elk ontwerp, out iioar de lueeuiug vau de 
Jury waardig is om opgenomen te worden, ontvangt eene be-
looüiug van f 10, De keuze van de Jury was opgedragen aan 
het bestuur van „Architectura et Auiiuitia" dat daartoe de 
hoeren W. Kromhout Uzu , 11 U. Jauneu en Do bazel benoemde. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
AFULLLIM. AHM 1 Lil. 

Vergadering van IVocnsdag 21 October. 
De Voorzitter sprak by don uuuvung van do winterbyeeukom-

ston een woord tot opwekkiug, en vertrouwde dut elk der lodon 
ertoe zou bijdragen om dezo samenkouiston nuttig en uungeuuam 
te doen zjjn. 

Ingekomen was een exemplaar van do in hot voorjaar herziene 
wet der Maatschappij, waarvan do gewijzigde artikelen, op de 
aidoeliugen betrekking hebbende, werden medegedeeld. 

Do secretaris bracht een nauwkeurig verslag uit van de gehou
den excursie naar het kasteel to Heeswyk eu de heer A. R. 
Freem hield een lezing over het bloeitijdperk van de Duitsche 
Renaissance, haar ontstaau, hare voortbrengselen en haar verval, 
waarb y uitgebreide mudedeelingeu gedauu worden omtrent den 
vakwerkbouw van het romantische stadje Hildesheim. Een eu 
ander werd toegelicht door een kunstbeschouwing uit het werk 
„Denkmaler Deutsche Renaissance". 

De antwoorden op de prijsvragen, in 1895 door de Maatschappij 
uitgeschreven, waren ter bezichtiging gesteld. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
' S - Ü H A V K N U A U E . Het Koninklijk Instituut van Ingenieur., den 

Slen Augustus 1847 ongericht, viert het volgende jaar zjjn vijftig
jarig hestaan. De Raad van Bestuur, vermeenende dat het de 
algemeene wensch is dien dag op waardige wijze te herdenken, 
heeft do hulp der leden ingeroepen om een gedenkboek in groot 
quarto formaat, als blijvende herinnering aan de feesteljjklieid 
samen te stellen. In dit gedenkboek, in srtistieken vorm gestoken, 
zouden de portretten der oprichters van het Instituut, eene opgave 
van al de leden sodert de oprichting en een geschiedkundig over
zicht kunnen wordon opgenomen. 

De waarde van het werk zou belangrijk verhoogd worden, indien 
daaraan voor eiken van de vele takken der ingenieurs-wetenschap 
een overzicht van do ontwikkeling in de laatste vyltig jaren kon 
worden toegevoegd, en met het oog hierop zjjn de leden door den 
Raad van bestuur uitgenoodigd hunne medewerking te verleenen. 

Ten einde de belangstelling, die het Instituut in net buitenland 

geniet, to verlevendigen, zal door deu Raad van Montuur onder 
elke bladzijde in klciuo letter ccno overzetting in de Franscke 
taal worden govoogd. 

— Het door don beeldhouwer A. W. M. Odé Jr. te 's-öravon-
hsge vervaardigd marmeren borstbeeld van Richard Hol is voltooid 
en zal binnenkort in 's Rijks Museum worden geplaatst. 

— Het bostuur van den Nederlundschen Aannemersbond hoeft 
tot de 2de Kamor oen adres gericht, waarin do aandacht wordt 
gevfi.ti.-d op de zesde aid. van Boek III, zevenden Titel van het 
Burg. Welti., waarbjj de aannemer, in vergelijking vso andere 
industrieelen en kooplieden, huiten het gewone recht wordt gesteld. 
Het beleel'do verzoek wordt gedaan: 

lo. de Ministers erop te willen wjjzen, hoe zonderling een feit 
het is dat. waar de aanbestedingen, welke van hunne departe
menten uitgaan, toch alle geacht wordon te /.ijn die van bet rijk, 
er in de administratieve voorschriften der A. V., welke op dio 
aanbestedingen van toepassing /ijn. niet alleen een ..mot verschil 
bestaat, maar dat zjj ook in menige bepaling ecu verouderde 
willekeur aantoonen, die niet vereenigbaar is met de groote be
ginselen, wolko aan den modernon Staat, dions wetgeving en 
administratief beheer moeten ten grondslag liggen. 

2o. een commissie van vakmannon, waarin ook dc aannemer 
een plaats verlangt, te willen benoemen, welker taak het zal zjjn, 
de „Algemeene Voorwaarden1* nauwkeurig te herziou, dezo zooveol 
mogeljjk met olkundor in overeenstemming te brengen en des-
betrelfeode den hoofden der dopartementen voorstellen te doen. 

HAARLEM. Iu dc deze weck gehouden vergadering van hot depar
tement van do Nod. maatschappij tot bevordering van nijverheid, 
roikte de voorzitter, .Mr. Joh. Enschedé, plechtig de premie, uitge
loofd van wego het Thicmefonds, uit aan den heer II. Kukolkoreu, 
leerling uan do school voor kunstnijverheid alhier. Do bekroonde 
werd ook door do leden gelukgewcnscht. 

— Iu het .Museum van Kunstnijverheid zal in het begin vun 
het volgende jaar een belangrijke tentoonstelling gehoudeu wordeu 
van teekeningen en ontwerpen van Engelschc kunstenuren, waar
onder werk van Morris, Walter Crane, Richelle, the Birmingham 
Quildscbool en anderen vertegenwoordigd zjjn. 

Deze tentoonstelling zal zeker hjj de Nedorlandsche artistcn eu 
bjj hen, die do Engelsche versieringskuiist naar waarde weten te 
schatten, veol belangstelling wekken. 

DORDRECHT. Do Vereeniging „Voor Vak en Kunst" beeft eeu 
prijsvraag uitgeschreven voor een rocluine-hiljot, ten doel hebbende, 
door een sobere maar pakkende voorstelling de aandacht van hot 
publiek te vestigen op dc Nationale Tentoonstelling voor N'ijver-
heid eu Kunst, door die vereeniging gedurende de muauden Juni, 
Juli en Augustus 1 vi7 te Dordrecht te houden. 

Het progrumma komt onder de rubriek „Prijsvragen" voor. 
— In de commissie voor Oude Nijverheid en Kunst van de hier 

in 1897 te houden tentoonstelling zullen als adviseerende leden 
zitting nemen de heeren Jhr. Mr. Victor De Steur., referendaris 
van de afdeeling Schoono Kunsten, ea Jhr. Vau Riemsdijk, 
adjunct-directeur van het Rijks-museum van Oeschiedeni. eu Kunst 
te Amsterdam. 

'S-HERTOGEHÜOSCH. De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
heeft het initiatief geuoineu om hier-ter-etede in den zomer van 
18U7 een tentoonstelling van uy verbeid en kunst, en waarschijnlijk 
ook tevens een landbouwteutoon.telling te houden. 

Reeds is overleg met het gemeentebestuur en met eenige voor
name iodu.triëeleu gepleegd, en i . het plan ia groote trekken 
vastgesteld. Het noodige waarborgfonds i . gegarandeerd. 

BA.MI.N . De heereu Hofstede Crul, ingenieur te Borne, cn J . 
W. Fransen van de Putte alhier hebben den Raad concessie ge
vraagd tot het aanbrengen van electri.cho verlichting in die ge
meente, benevens het spannen van dradon langs de gemeente
wegen. Ook anderen hohben concessie gevraagd. 

— De voordracht voor de betrekking van hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat in Urouiugen bestaat uit de heeren J . M. 
W. van Klzelingun, ingenieur van den provincialen waterstaat in 
Zeeland, J . Nelemana, ingenieur van 'sRgk. waterstaat te Neu
zen, en A. C. Burgdorlfer, le luitenant-ingenieur te Beverwyk. 

— Aflevering 10 van De Xatuur (uitgave van J. O. Broeae te 
Utrecht) bevat: 

Onkruid, door O. A . Kuyk. — Bezoek aan een Java-suiker-
onderneming, door J . van Moll. — De gistingverachjjnselen, door 
Dr. A . J. C Snijders. — Ken merkwaardig electrisch lucht
verschijnsel, door (Jhr. A. C. Nell. — De beteekenis van de 
Rötgen'sche stralen voer de diagnose van inwendige ziekten, door 
Dr. R. O. Rykens. — F'idtjof Nansen'. pooltocht, door A. D. 
Hagodooru. — De technische Acetyleen bereiding, door Dr. L . 
Bleekroode. — Boekaankondiging. — Sterrenkundige opgaven en 
mededeeliugen, door Ant. Pannekoek. — Correspondentie. 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indië is: 
benoemd tot machinist 2do kl. do machinist 8e kl. J . F. 

Neyndorlf; tot opzichtor le kl. en toegevoegd aan den chef der 
werken aan de Solorivior de ambtenaar op non-activiteit J . Kra
nendonk; tot opz. 2e kl. en geplaatst in de res. Bagelen de ambt. 
op non-activiteit A. Th. Coorengel; 
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overgeplaats t : van de res. Bantam naar de res. Hen-
koelen de opzichter Be kl. A. Merhoorn; van de lijn Probolinggo-
Pnuarookan naar de lijn Batavia-Hautain dc tijdelyk opzichter 3e 
kl. W. Forbes; 

ver leend een tweejarig verlof aan den hoofdingenieur 2e kl. 
S. J . Numans. 

— Door den resident ter Oostkust van Sumatra is aan den 
opzichter .Se kl. by den waterstaat J. Ch. Swuab machtiging ver
leend om al dadelijk, zonder de regecrings-bescbikking op bet 
door hem ingediend verzoek om buitenlandse!, verlof af te wachten, 
naar 1'uropa te vertrekken. 

— Jhr. O. J. A. Kepelaer van Oriel, Byks-ingcnienr bij den 
Baad van Toezicht op de spoorwegen, is benoemd tot administrateur 
van het kroondomein. 

— De kunstschilder Jan M. ten Kato Mzn. te 's-Gravenhage 
is overleden. De laatste eer werd den vroeg ontslapen kunst
broeder door het (.euootschnp „1'ulcbri Studio" en tal van kunst
vrienden bewezen. 

— De kunstschilder Taco Mesdag is benoemd tot Ned. Begee-
ringe-conimisMaris voor de ai'd. Schoone Kunsten van de iu 1897 te 
Brussel te houden tentoonstelling. 

— De gemeenteraad van Sclierpenisso heeft benoemd tot op
zichter de heer «I. v. d. Velde aldaar. 

— De heer H. Schut te Amsterdam is benoemd tot onderwijzer 
in het verven en decoratieschilderen aan do Ambachtsschool te 
Groningen. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— M i l i t a i r opz i ch ter der Genie in N-I. Voor 3 

vacaturen zal een examen worden afgenomen, waartoe ffeffadiirden 
minstens 20 jaar oud en beneden den leeftijd van 30 uren zich 
voor 31 October per request tot het Departement van Qorloff 
moeten wenden. [Zie advert, in no. 42). 8 

— Eerste opz ichter aan de gas fahr iok te 
*8-(iravenhngc. Minimum salaris f 1400. Adres op zegel vóór 
1 Nov, aan Burg. cn Weth. ter secretarie, 3e afd. Inl. by de 
directie der gasfabriek dagel., van 9—12 uren. 

— Agenten gezocht door eene Hrma bandelende en gros 
in bouwmaterialen. Adres lett. (i. P. Bureau dezes. (Zie dvett. 
tusschen de aankondigingen in no. 42.) 

— Ingen ieur aan de gaHfabriok te Ocnt (België). 
Candida ten moeten hekend zjjn met de gasnijverlieid, minstens 
2H jaar oud zyn en Vlaamsch cn Frnnsch kennen. Adres vóór 
1 Nov. aan den bestuurder der gasfabriek. 

— T e o k o n a a r. die vlug kun dctaillceren, bekend met sluizen" 
bouw. Adres: den Ingenieur van Delfland, te Delft. 

— O p z 1 c. h t o r-t o e k e n a a r, bekend met terreinwerk
zaamheden en spoorwegbouw. Adres lett. M. O, Bureau De Ingenieur^ 
's-tlravenhage. 

— Tor linie ue, belast met opzicht over timmerlieden, ververs, 
metselaars, allen werkende met patiënten aan het onderhoud van 
hot gesticht met bijhehoorende gebouwen, over de werklieden en 
patiënten, uitoefende bet bedryf van land- en tuinbouw, benevens 
veeteelt. Kennis van bouwkundig tcekenen is vereischtc. Salaris 
/'400 met volledig pension, enz. aan het Bijks-krankzinnigen-
gestieht te Medemblik. Sollicitanten in persoon op 27 of 28 Oct., 
van 10 tot 12 of 3 tot 5 uur. 

Dl EX STA AN HI E DING EN. 
{Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende maten kosteloos opgenomen* 
De administratie belast zich met de toe:cnding der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Ken theoretisch en practisch ontwikkeld bouwkundig 
o p z i c h t e r - t o e k e n n a r wensebt plaatsing. Adres onder no. 
17 Bureau dezes. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N W E T H O U 

DERS DER G E M E E N T E ARNHEM, 
zullen r.atertiafi 9 IVorembet" 
itiOH. 's voor mid dags l l ' / i uur, in het 
openbaar, ten Gemeentebuize aan-
benteden: 

Bestek N°. 18. 
H e t l e v e r e n v n n 4j 50 J l ' 

H o u t a a n H a l k e n . R i b 
tien en I l e k p l n n k e n v o o r 
ile Ni-lilpbriijcicen te A r n 
h e m en te W e n t e r v o o r t . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbesteding, van 
10—12 unr aan het bureau Gemeente
werken in de Kadestraat; bestek met 
geregeld inschrijvingsbiljet u /"O..ÏO 
verkrijgbaar aan het bureau Gemeente 
werken ten Gemeentehuize. 

IC Maatschappij 

Brand tegen schade 

D e l l L i U m i L i i l I l U U l l van 1 8 4 5 . 

'g-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, ZuidblaaköO—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen 
genieten zeer ruime provision. 

Harden en Halfharden 
S T E E N 

LI 
levert vorrdeelig bewerkt 

AhMAilO van nylick, 
IV a 111 I I 1* 

Oebr. VAN DER VLIET, 
IJZF.RHANDEI.AARS to A M S T E R D A M . 

. t . a f - . P l . a t - . B a n . - . R u k - enT-IJser am. 

S T A L E N B A L K E N on B A L K I J Z E R 
In verschillende profielen en lengten. 

V ij.uu i u gogoien Slum mi o. U W . . » 
Babr. RÓIILKR & (X tc Wetnen, al.inetlc 

C h r i M t i a n i a S t e r H o e f n a g e l » -

L. van der Hoorn, 
DONKERSTRUT 17. UTRECHT 
Fabriek van ELECTRISCHE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E 
P H O N E D BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete installation voor G A L -
V A N O P L A S T I E K , V E R N I K K E L E N , 
V E R G U L D E N , V E R Z I L V E R E N enz. 

DYNAMO'S, E L E M E N T E N , SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
R A T E N enz. 

Begrootingen, Prijscouranten enz. 
grat is . 

Bt lKtK Ui BÜ JUI'J j'ti. 
-A_riiliom. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - I I < H ' . K T I K E T -

KN ANDERE 
I A S T R I J I I : \ T I : S , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, T E E E E N A A R S , enz. 

G e ë m a i l l e e r d e 

Poi lsohulon. 
WEEGWERKTUIGEN. 

J . B E L T M A N J K z , Deventer. Handelskade. 
Fabrikant in Molemverken. 

W ü n i A M l \n i< IITIV.; voort j 
L B V E R I X U V A S T 

LEVEIII:\Ü vm 

T ? E E ^ F £ ? E ! E K E N < KORENMOLENS, 
B A K K E R I J E N , GRUTTERIJEN 
n J ' ! J ; ; 1 ; ' ; \ B R . I E K P ; N ' HOUTZAGERIJEN, OLIE-WASMOTOREN. 

OLIE- E.\ 
Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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IN G E L D E R L A N D S H O O F D S T A D . 

De fraaie, rijk geïllustreerde Gids voor Arnhem en 
Omstreken, uitgegeven door de Vereeniging tot be
vordering van het Vreemdelingenverkeer zegt: „ H e t 
karakter van Arnhem is dat eener vroolijke, bloeiende 
stad uit den nieuweren tijd. Het oud-Hollandsche 
karakter is echter geheel te loor gegaan. Toen in 
1853 besloten werd de laatste wallen en binnen
grachten , die nog aan de vesting herinnerden, te 
slechten en te dempen en in plantsoenen en pleinen 
te herscheppen, werd de buitenstad dusdanig ver
anderd en verfraaid, dat de bewoners der binnenstad 
begrepen niet achter te kunnen blijven. Daarbij kwam 
dat de sterke toeneming der bevolking (in 1825 telde 
Arnhem 10,231 inw., in 1853 nog slechts 19,298, in 
1870 reeds 33,000, nu 51,687 inw.) meerdere welvaart 
aanbracht en de neringdoenden zich daardoor in de 
gelegenheid zagen gesteld de oude pittoreske geveltjes 
en puien te vervangen door moderne bouwsels, als 
aan zoovele steden, welke in deze periode zich ont
wikkelden , haar eigenaardigheid ontnomen hebben". 

Het hier opgemerkte zal ieder bezoeker van Arnhem 
als volkomen juist moeten erkennen. De „moderne 
bouwsels", tusschen i860 en 1880 ontstaan, zijn in 
Gelderlands hoofdstad, wier ontwikkeling voorname
lijk in dat tijdperk valt, talrijker dan elders. In dien 
tijd was het pleisteren algemeen gebruikelijk; voor 
versiering werd een keus gedaan uit de „ornementen", 
die bij den terra-cotta-handclaar in voorraad waren; 
van een oordeelkundig gebruik der bouwstoffen had 
men geen begrip. 

Vandaar dat Arnhem op den hedendaagschen archi
tect den indruk maakt van vervelende onbelangrijk
heid, want, ofschoon in den laatsten tijd sommige 
bouwwerken ontstaan zijn, die van een beter willen, 
ten deele ook van een beter kunnen blijk geven, deze 
laatste zijn toch tot dusverre te gering in aantal om 

op het karakter van het geheel een nocmenswaarden 
invloed uit te oefenen. 

()nder die betere gebouwen valt al dadelijk bij de 
aankomst in het oog dat voor den Pakketpostdienst, 
oostelijk van het station gelegen; ofschoon misschien 
wat stijf van hoofdlijnen, vertoont het menig interessant 
detail. Welk een verschil met het stationsgebouw zelf, 
dat treurig staaltje van waterstaatsstijl! 

Op het Nieuweplein trekt een kerkgebouw onze 
aandacht, de in 1864 gestichte R . - K . St.-Kusebiuskerk. 
De Gids zegt dat zij „in Gothischen bouwtrant is op
getrokken". Maar de bouwmeester die haar deed ver
rijzen, had van dien stijl niet veel begrip; vooral het 
constructieve beginsel, waarvan de Gothiek uitgaat, 
is hier ten eenenmale miskend. Hoezeer sinds de bouw
kunst vooruit is gegaan, blijkt wel het best door ver
gelijking met de twintig jaar later gestichte R . - K . 
bijzondere school in de Jansstraat, wier gevel onder 
de gelukkigste mag geteld worden, die Arnhem heeft 
aan te wijzen. Ook het nieuwe postkantoor is blijkbaar 
van een bekwame hand afkomstig; ware het geheel 
niet al te Brandenburgsch van karakter, het zou nog 
beter dan thans in het kader eener Hollandsche stad 
passen. 

Vroeger moet hier de omgeving heel wat schilder
achtiger geweest zijn dan tegenwoordig. De St.-Jans-
kerk, een eigenaardig kruisgebouw met twee Romaan
sche torens en een zeer origineel 13e-eeuwsch portaal 
daartusschen, de St.-Janspoort, die met haar toren 
cn kanteelingen aan Neurenberg herinnerde, zijn helaas 
reeds lang afgebroken. Men moet ze echter op i8e-
eeuwsche prenten hebben gezien om tc betreuren dat 
daarvoor niets in de plaats is gekomen dan de in 
1838 gebouwde „koepelkerk", een werk zoo droog 
als gort. 

Nu door de Jansstraat de Rijnstraat bereikende, 
zien wij daar een i6e-eeuwschen gevel van gebakken 
en gehouwen steen, doch met moderne pui. Deze 
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gevel is wel de eenige, die een denkbeeld geeft van 
den rijkdom en de schilderachtigheid waardoor Arn-
hem's burgerwoonhuizen-architectuur weleer placht uit 
te munten. Het wijnpakhuis, dat vroeger het St.-Pieters
gasthuis was, is te zeer gerestaureerd dan dat het ons 
in gedachten naar de I 5e eeuw zou kunnen verplaatsen. 
Ken winkelgevel in de nabijheid is een fraai staaltje 
van Arnhem's herlevende bouwkunst; ook een andere 
in aanbouw en blijkbaar op de middeneeuwen geïn
spireerd , belooft veel goeds. 

Kn nu gaan wij door Arnhem's winkelstraten wan
delen, wier uitstallingen terecht vermaard zijn. Ge
lukkig is het, dat het fraais, voor de winkelramen te 
zien, de aandacht van den voorbijganger zoo geheel 
in beslag neemt, dat hij voor de gevels geen oog 
meer heeft. Want de architectuur is hier de moeite-
van het aankijken niet waard. Ken aardige gedachte 
vindt men haast niet; toch schijnt er beterschap te 
zullen komen, want in de beschilderde friezen van een 
sigarenwinkel op den hoek der Hakkerstraat meenen 
wij een belofte te mogen zien. 

Ook de Bakkerstraat trekt niet door architectonisch 
schoon den wandelaar aan. Wij gaan daarom de Turf-
straat in, waar op den hoek van de Markt het waag
gebouw ons een staaltje van 18e-eeuwschcn stijl te 
zien geeft. In tamelijk strengen Rococo-trant ont
worpen , heeft dit gedenkteeken een zekere soliede 
deftigheid , die het karakter van den stichtingstijd goed 
weerspiegelt. 

Kn nu zijn wij op de Markt, die vroeger een veel 
fraaier aanblik moet hebben opgeleverd dan thans. 
De Sabelspoort sloot aan de Rijnzijde, door geestige 
topgeveltjes geflankeerd, het geheel op pittoreske 
wijze af. Waar nu het Hotel des Pays-Bas een lee-
lijke nieuwerwetsche pleistervlek in het ensemble is. 
vond men toen een aardige huisjes-verzameling, met 
een lage overdekte hal, door kolommen gedragen, 
daarvóór. Kn waar nu het Gouvernementsgebouw en 
het Paleis van Justitie hun dorre vroeg-iyc-ceuwschc 
vormen achter boomen verschuilen, stonden toen het 
Prinsenhof en het Oude Hof, en zetten door hun 
grillige topjes en torentjes aan de Markt een leven
digheid bij, die nu helaas ver te zoeken is. 

Alleen de Groote of St.-Kusebiuskerk is nog vrij 
wel in den toestand van een eeuw geleden. In 1452 
begonnen, is zij hoofdzakelijk van gebakken steen 
gebouwd; wel zijn talrijke ornementen van gehouwen 
steen aangebracht, doch daar die blijkbaar niet van 
het beste materiaal werden vervaardigd, zijn ze meestal 
tot onkenbaar wordens toe verweerd. De plattegrond 
der kerk vertoont een kruis, dat, daar koor cn schip 
niet bijzonder lang zijn, bijna gelijke armen heeft. 
Als basiliek gebouwd, onderscheidt de kerk zich door 
breede en hooge zijbeuken , wier steil omhooggaande-
daken oorzaak zijn geweest, dat de vensters van den 
middenbeuk slechts betrekkelijk kleine afmetingen kon
den verkrijgen. Zeer eigenaardig is een portaal, wes
telijk van den zuiderkruisbeuk gelegen. Toen het nog 
in welstand was, moet het met zijn rijke plastische 
versiering een fraai effect hebben opgeleverd. 

De kerkbouwers hebben een ongemeen zwaren toren 
aan de westzijde geplaatst, doch zij konden dien niet 
verder brengen, dan tot den eersten trans. Of zij zich 
het bovengedeelte wel z óó gedacht hebben, als het 
in de 17e eeuw werd uitgevoerd, mag met grond 
betwijfeld worden. De stijve pilaster-architectuur van 
het achtkant, de gedrukte vorm der spits zijn zeker 
met hun bedoelingen in strijd. 

Men is nu bezig de kerk te restaureeren, en heeft 
een aanvang gemaakt met het aanbrengen der steun-

beeren en schraagbogen aan dc noordoostzijde van 
het koor, waarschijnlijk om het koor te kunnen over
welven. Het is te hopen, dat met men bij de restau
ratie met piëteit moge te werk gaan , opdat het bouw
werk, nu in zijn vervallen toestand zoo schilderachtig, 
niet dat fonkelnieuwe aanzien verkrijgt, dat bij de 
beschouwing van vele gerestaureerde kerken zoo on
aangenaam treft. 

Doch gaan wij nu het gebouw binnen, na eerst bij 
den koster ons penningske geofferd te hebben. Ken 
juffertje ontsluit ons het heiligdom, diepe duisternis 
omgeeft ons, dan gaat er een deur open en . . . . 
h é , wat is dat? Wij waren vroeger al eens in de 
kerk geweest en hadden de herinnering behouden aan 
de heldere witheid, waardoor het interieur, als dat van alle 
Protestantsche kerken, zich kenmerkte. Maar nu was 
alles somber, grijs, haast zouden we zeggen vuil. Was 
dit de steen, die onder de pleister vandaan was ge
haald? Wij traden nader, maar neen, de steen was 
het niet, doch alles bleek met een grauwachtig sopje 
besmeerd te wezen, waarin enkele roode lijnen, hier 
en daar wat kleur op sommige gebeeldhouwde details 
en eenige opgehaalde muur- en gewelfschilderingen 
een vreemd figuur maakten. 

Wat heeft men toch bedoeld, toen men de kerk 
met dit vuile sopje ging besmeren? Meende men haar 
daardoor haar oorspronkelijk aanzien te geven? Maar 
dan was men geheel en al mis, want de Nederlandsche 
kerken werden ook reeds lang vóór de Reformatie... 
jjewit! Men leze slechts wat daaromtrent de eerwaarde 
heer J. J . Graaf, thans deken en pastoor te Ouderkerk 
aan den Amstel, in het vierde deel van de Bijdragen 
voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 
schreef, naar aanleiding van de St.-Bavokerk der 
Spaarnestad. 

„Muurschilderingen", zegt hij, „werden er tot nu 
toe geene andere dan alleen in liet koor voor den dag 
gebracht. Hoe gaarne wij ons overigens de geheele 
keik zouden willen voorstellen in den kleurrijken gloed 
van beschilderde wanden, door de posten uit de re
gisters wordt die voorstelling niet gewettigd. Zoo werd 
in 1438 de geheele kerk gewit, waarmede men 40 
dagen lang bezig was. Kn dat het met echte witkalk 
geschiedde, blijkt mede duidelijk. In 1467 zien we het 
koor en den omgang witten, in 1535 werd de kerk 
bij vakken gewit, enz." 

Zoo was het te Haarlem, zoo is het — de archieven 
kunnen daarvoor de bewijzen brengen — ook in de andere 
Nederlandsche kerken der middeleeuwen geweest. De 
mogelijkheid bestaat dat men, zooals bij de restauratie 
der St.-Bavokerk is geschied, reeds van den aanvang 
af de gehouwen steen ongewit heeft gelaten, doch de 
gepleisterde baksteen deed men in heldere blankheid 
glanzen. 

Ook de muurschilderingen, die in de St.-Kusebius
kerk zijn voor den dag gekomen, werden slechts op 
enkele plaatsen gevonden, zoodat ook daar geen aan
wijzing voor een geheele beschildering der kerk was 
te vinden. 

Zooals wij reeds zeiden, zijn de muurbeschilderingcn, 
die zich voornamelijk op de gewelven bevinden, naar 
hedendaagsch gebruik netjes opgehaald en bijgeschil
derd. Waar zij aanstoot konden geven, is door een 
gordijntje de mogelijkheid aanwezig om ze aan puri-
teinsche blikken te onttrekken. 

Maar waarom ze dan zoo netjes opgehaald, bijge
schilderd en voorgoed bedorven? Wat de heer Mol
kenboer laatst in de Amsterdammer schreef, naar aan-
leiding van het „restaureeren" van muurschilderingen ( 

in de Bossche St.-Janskerk is ook volkomen van toe-! 
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noodig", zoo le.tcn wij daar, „dat de bouwwerken 
die ons uit vroeger eeuwen bleven, voor algeheelen 
ondergang dienen gevrijwaard te worden, door ze te 
restaureeren, door enkele oude brokken weg te nemen 
en daarvoor nieuwe in de plaats te stellen, niet altijd 
is dit voor dc schilderingen waar, die thans nog ge
tuigen van het kunnen onzer vaderen. Als van een 
Rembrandt de vernis een al te dikke laag geworden 
is, dient de schilderij schoongemaakt te worden. Als 
de verf afvalt, of het doek is vergaan, dan dient het 
kunstwerk te worden verdoekt; soms is een nieuwe 
lijst noodig, maar wie denkt eraan om zoo'nschilderij 
een beetje te gaan opfrisschen, door het over te gaan 
schilderen? Dat doet niemand en het is ook vroeger 
maar weinig vertoond in onze musea van l/e-eeuwsche 
kunst. Maar 't schijnt een gewoonte voor schilde
ringen, die van nog vroegeren tijd dagteekenen en 
die het ongeluk hebben niet op doek te zijn geschilderd 
doch onder een kalklaag verborgen gebleven te zijn. 
Maar waarvoor, zou men willen vragen, dient een 
andere behandeling van deze twee kunstwerken? Als 
een Rembrandt gerestaureerd moet worden, haalt men 
er de te dikke laag vernis af, waarom is dan een 
vijftiende-eeuwsche muurschildering niet voldoende ge
restaureerd, d. w. z. in haar oorspronkelijken staat 
hersteld, als zij van die witte kalklaag ontdaan is en 
zich vertoont, zooals ze na eeuwen nog gebleven is?" 

De heer Molkenboer had het geluk de Bossche 
schilderingen vóór de restauratie te zien en hij heeft 
ze dus nog kunnen bestudeeren, v ó ó r ze ten eenen-
male bedorven waren. Wij hebben de Arnhemsche 
eerst te zien gekregen, nadat de vandalen aan den 
gang waren geweest. Eén tafereel, achter in het koor, 
schijnt tot dusverre aan den restaurator ontsnapt, doch 
het is zorgvuldig met papier overgeplakt, opdat toch 
vooral niemand het zien zou. Maar op de overigen 
past volkomen wat de heer Molkenboer schreef: „Men 
heeft gemeend de duidelijkheid der voorstellingen te 
bevorderen door een overschildering, De lijnen zijn één 
voor één opgehaald ; de tafereelen zijn er nu belangrijk 
duidelijker, frisscher, helderder en leelijker door ge
worden ; men kan gerust zeggen dat het geheel ver
nieuwd is". Kn de figuren op de gewelven van den 
koortrans zijn door den restaurateur zoo netjes op
geknapt als maar verlangd kan worden. 

Indien het interieur van de kerk restauratie van 
noode had, wat nog volstrekt niet vaststaat, waarom 
heeft men er zich dan niet toe bepaald om de berg
steen van witsellagen te ontdoen en het pleisterwerk 
overigens bij te witten, met uitsparing der muur
schilderingen, waar die voor den dag kwamen? Nu 
toch de gordijntjes tot het verbergen der tafereelen 
gemaakt moesten worden, was het waarlijk niet 
noodig, tot overschildering en dus tot geheele ver
nietiging over te gaan! 

Maar niet alleen is het jammer, dat door de grauwe 
tint het kerk-interieur bedorven is, ook de wijze waarop 
predikstoel, banken enz. geplaatst zijn, mag met het 
volste recht ongelukkig genoemd worden. 

Van het vroegere kerkmeubilair herinneren wij ons 
geen andere bijzonderheden, dan dat tie predikstoel 
een goed werk uit het midden der 17e, het orgel een 
fraai stuk uit het laatst der 18e eeuw was. Van de 
banken heeft geen enkele toen indruk op ons gemaakt, 
zoodat het mag aangenomen worden, dat die geen 
bijzondere kunstwaarde hadden, te meer, daar ook 
Galland in zijn kunsttopographie ze niet vermeldt. 
Het is dus begrijpelijk, dat vernieuwing der gestoelten 
enz. noodig werd geacht. Maar met die vernieuwing 

wij dit zoo eens noemen mogen, gepaard gegaan 
Want terwijl vroeger, als overal elders, de predikstoel 
tegen een der pijlers van het schip was geplaatst, 
bevindt die zich nu tegen den Z . - O . pijler van het 
kruis. Daardoor is ook het (nieuwe) doophek op een 
zeer ongewone plaats terecht gekomen en heeft de 
geheele kerk iets zeer ongezelligs gekregen, terwijl 
de nieuwe inrichting geen voordeden boven dc oude 
schijnt op te leveren. Banken en doophek zijn in 
de zoogenoemde „Delftsche" Renaissance gehouden, 
wier kunstwaarde een volgend geslacht moge beoor-
deelen. 

Als het Rijk gerestaureerd heeft, dan is daarover 
dikwijls, en vaak terecht, de staf gebroken. Maar de 
restauratie der Arnhemsche kerk geeft duidelijk blijk 
dat ook, als het Rijk buiten spel blijft, restaureeren 
met bederven gelijk kan staan. „Hands off" is nog 
maar altijd het beste. Moge men dit inzien vóór er 
zooveel gerestaureerd is dat er niets meer te bederven 
valt. 

Op het oogenblik van ons bezoek waren een paar 
witjassen aan het afgieten van het zoo interessante 
monument van Joost Sasbout, dat met zooveel waar
schijnlijkheid aan Colijn van Kamerijck wordt toege
schreven en dat wij in 1887 afbeeldden. Is dit ook het 
voorspel eener restauratie? Wij hopen het beste! 

Het vermaarde Duivelshuis achter de St -Kusebius-
kerk is thans door een houten betimmering geheel 
aan het oog onttrokken. Wat gebeurt daar achter? 
Wij houden ons hart vast. Want al is het gebouw, 
vooral door de vertimmeringen in 1818 en 1830 zoo 
gehavend dat het haast onkenbaar is, door een slecht 
begrepen restauratie kan nog veel worden bedorven. 
Wie het bewijs wil zien, ga maar eens naar de St-
U alburgskerk, die thans weder voor den Katholieken 
eeredienst gebruikt wordt, na meer dan twee eeuwen 
als pakhuis gediend te hebben. 

Kn nu weer de markt over naar de Sabelspoort. 
Ook zij wordt thans gerestaureerd, doch het is nog 
niet te zien wat er van de restauratie terecht zal komen. 
Ken paar torentjes trekken in de nabijheid de aandacht; 
zij behooren tot het nieuwe archiefgebouw, in 1879 
opgetrokken naar de plannen van Jan Springer, die-
toen neiging scheen te hebben meè te trekken aan 
den zegewagen der officieele kunst. Maar als de wilde 
paarden der Pampa's, hij was niet voor het gareel 
geschikt, en zoo werd hij tlan ook gauw afgespannen 
om door makkere beestjes te worden vervangen. Het 
gebouw draagt duidelijk den stempel van een zeker 
dualisme. Men ziet er de ofliciëele Rijks- en Hoofd
stad-architecturen van een twintig jaar geleden tot 
een mariage de raison vereenigd. 

En nu wandelen wij den schoonen Singel langs, om 
zoo op het Velperplein te komen. Hier vraagt in de 
eerste plaats het gebouw, aan de Muzen gewijd, onze 
aandacht. Ken fraaie schepping kan het moeilijk ge
noemd worden; wat het meeste hindert is de wan
verhouding tusschen het betrekkelijk lage gebouw en 
de kolossale Philibertkappen. Het is waar, dat de 
Franschc Renaissance van 1550—1650 haar gebouwen 
vaak in dezelfde verhoudingen heeft ontworpen, doch 
dan was er toch steeds meer overeenstemming tus
schen beneden- en bovendeel. Het blijft altijd een 
moeilijk vraagstuk om een gebouw, waarvoor een 
groot oppervlak gevraagd wordt en slechts een be
perkte som beschikbaar is, zóó te maken, dat het 
uit een esthetisch oogpunt voldoet. Want, daar van 
lengte noch breedte iets afgenomen kan worden, is de 
bouwmeester dan verplicht de hoogte te beperken. Kn 



een te laag gebouw is door geen kappen, torentjes of 
wat dan ook goed te maken. Zoo komt het dan ook 
dat Musis Sacrum als kunstwerk de vlag moet strijken 
voor het daartegenover liggend tram-wachtgebouwtje, 
dat in allen deele geslaagd genoemd mag worden. 

Aan het begin der Steenstraat vinden wij de R. -K. 
St.-Maartenskerk. De Gids zegt ons, dat zij in 1864 
gesticht is, dus gelijktijdig met de vroeger genoemde 
R . - K . St.-Kusebiuskerk aan het Nieuweplein. * Maar 
het schijnt ons, dat hier een geheel ander bouwmeester 
aan het werk is geweest. Want ofschoon hij zich ook 
door de middeneeuwsche traditiën heeft laten leiden, 
heeft hij, door zich uitsluitend tot gebakken steen te 
bepalen en het eigenaardig karakter van dit materiaal 
steeds in het oog te houden, een zeer bevredigend 
werk geleverd. In zijn ijver voor de waarheid is hij, 
zoomin als zijn middeneeuwsche voorgangers, zoo ver 
gegaan om ons van binnen de gevoegde steentjes te 
laten zien, die thans in R . -K. kerken veelal voor 
plegen te komen. 

De Steenstraat levert verder niet veel merkwaardigs 
op. Maar zij leidt naar den Velperweg en naar de 
schoone wandelingen, die thans, nu het loof der 
boomen zijn rijkste schakeeringen vertoont, verlok-
kender zijn dan ooit. En daarom gaan wij nu dwalen 
in Arnhem's omgeving, die altijd nog verrukkelijk 
blijft, al is menig plekje door de villa's „die daar 
in deze eeuw zijn opgericht," bedorven. De kunst 
om architectuur en omgeving met elkaar in harmonie 
te brengen, welke b.v. de F.ngelschen zoo volkomen 
machtig zijn, schijnt te Arnhem, schoon zij er mis
schien wel bekend is, toch geen enkel beoefenaar te 
hebben gevonden. 

Daarom is het maar het beste, om van dc bouw-
voortbrengselen uit den omtrek te zwijgen en ons tot 
het genieten van het landschapsschoon te bepalen. 

A M S T K R D A M S C H E W A T E R V E R V E R S C H I N G . 

In ons nummer van 25 Juli dezes jaars bespraken 
wij de waterverversching van Amsterdam, naar aan
leiding van een toen openbaar gemaakt rapport van 
den Directeur der Publieke Werken dier gemeente, 
waarin een oplossing van het vraagstuk werd aan de 
hand gedaan. 

Wij eindigden toen: „ D e questie van de water
verversching te Amsterdam is zeer moeilijk. Het is te 
hopen , dat de tegenwoordige Directeur der Publieke 
Werken niet zal meenen, haar tot oplossing te hebben 
gebracht, want dan zal hem slechts teleurstelling wach
ten. Zijn systeem is wel goedkoop en als zoodanig 
zal het den stadsbestuurders wel toelachen. Doch alle 
waar is naar haar geld, want wat verkrijgt men? In 
den zoogenaamden stadsboezem blijft alles bij het 
oude, ja zelfs is voor een slechter toestand te vreezen, 
omdat het in te laten water door het uitmalen van 
vuil water te Zeeburg er niet verscher op zal worden. 
Zal er op den duur verbetering komen, dan kan de 
nieuwe Amstelschutsluis, die een deel van Amstel-
landsboezem bij den stadsboezem zal voegen, niet 
gemist worden, wat ook de tegenwoordige directeur 
moge beweren. Is die sluis er, dan kan men te Zee
burg aan het uitmalen gaan, om aan de westzijde 
water in te laten. Maar ook dan nog kan het lang 
duren, eer een volkomen bevredigende toestand zal 
bereikt wezen. Want, daar de waterverversching nu 
reeds zooveel jaren in de verkeerde richting geschied 
js, en nog geschieden zal, moet er heel wat vuil de 

* Dit is een vergissing, want dc kerk is in 1 8 7 5 gebouwd. 

stad door en weggevoerd zijn, alvorens er van versch 
water sprake zal kunnen wezen." 

In het „ A l g e m e e n Verslag der Afdeclingen van 
den Gemeenteraad over de begrooting voor 1 8 9 7 " 
werden weer klachten over de waterverversching ver
nomen. De Memorie van beantwoording, door Bur
gemeester en Wethouders onlangs ingediend, staat 
uitvoerig bij die klachten stil. Maar het is eigenaar
dig, dat ditmaal een gansch andere toon wordt 
aangeslagen dan van den zomer, ofschoon toch aan
genomen mag worden, dat een rapport van denzelfden 
deskundigen ambtenaar van toen ten grondslag heeft 
gediend. 

Van het fameuze ververschingsplan, dat zonder 
sluis uitvoerbaar zou wezen, wordt ter nauwernood 
meer gerept. Dan volgt „Acht men nu den alge-
meenen huidigen toestand onhoudbaar, welk gevoelen 
echter (sic), ondanks plaatselijk ongunstige toestanden 
wel wat donker gekleurd (sic) toeschijnt, dan blijft 
geen keus over. De tot heden gevolgde ververschings-
wijze geeft wat zij geven kan. Men zal dus in dat 
geval tot omkeering van het stelsel moeten besluiten 
en ververschen van west naar oost. Blijkt deze wijze 
van ververschen proefondervindelijk de voorkeur te 
verdienen, dan zal, om haar zoo goed mogelijk aan 
haar doel te doen beantwoorden, de bouw van eene 
Amstelschutsluis noodig zijn". 

Dit is gansch wat anders, dan de zeer afkeurende 
critiek over het plan—Kalff, die de tegenwoordige 
Directeur drie maanden geleden ten beste gaf. Maar 
het mooiste komt nog. Men leest nu, en kan zijn 
oogen haast niet geloovcn: „ D e z e omkeering, het 
stelsel-Kalff, heeft inderdaad groote VOO} deelen." E n 
dan komt nog: „ O p den duur zal omkeering van 
het stelsel, met den bonzo der Amstel sluis niet kunnen 
uitblijven." 

Inderdaad, hier is een omkeering als van een blad 
op een boom. 

U I T A M S T E R D A M . 
Ofschoon ik, geachte redactie, mij beijverd heb 

om mijn laatsten brief zoo duidelijk mogelijk te 
schrijven, zoo blijk ik toch weinig calligrafisch talent 
te bezitten, want de zetter heeft mij allerlei dingen 
laten zeggen, die ik zóó niet bedoelde. 

Het is zeker juist, dat er in de Amstelstad in den 
laatsten tijd heel wat gebouwd is, maar ik schreef 
gebeurd. Ook ontken ik niet, dat er in leugen gevaar 
is, maar mijn bedoeling was leuzen als gevaarlijk te 
brandmerken. In verband hiermede wordt het duidelijk, 
dat ik niet schreef: „ W i e heeft die eens aangeheven," 
maar „wie heeft die leus aangeheven." 

Deze zinstorende fouten meende ik tc moeten her
stellen. 

Nu ik toch schrijf, wil ik nog even ter sprake 
brengen de aanbesteding der Genie, verleden week 
alhier voor de tweede maal gehouden, doch evenals 
den eersten keer mislukt. De Aannemersbond heeft 
nu zijn kracht getoond, een kracht die niet gering 
te schatten is en waarmede, als zij in dienst van 
goede doeleinden gesteld wordt, zeker verbetering 
van verkeerde toestanden te wachten is. 

Het is mij niet mogelijk na te gaan, in hoeverre 
macht en recht in dit bijzonder geval zijn samenge
gaan. A l vanouds staat de Genie niet alleen bij de 
aannemers, maar ook bij de overige technici in een 
slecht blaadje, omdat de officieren, met hoeveel the
oretische en abstracte kennis zij in hun studietijd ook 
worden volgepropt, met de practijk eerst kennis maken 
op een leeftijd, wanneer de mensch nu eenmaal niet. 
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meer geneigd is, om te gaan leeren. En het militaire 
systeem van zich, vóór alles, te „dekken", d. i. 
de verantwoording op de hoogeren in rang tc schuiven, 
maakt dat de wijsheid, die een burger door de be
kende „schade en schande" kan verkrijgen, den ge
nieofficieren in den regel onthouden wordt. Gelukkig 
dat het burgerlijke element, dat naast het militaire 
bij de werken der Genie een rol speelt, af en toe de 
brug vormt, die theorie en practijk samenbrengt. 
Maar die brug bestaat dikwijls niet, en dan is er 
een kloof zóó diep, dat al menig aannemer daarin 
is gevallen, somtijds om <ir nooit weer uit te komen. 
E n wanneer nu de aannemers, die tot dusverre door 
allerlei inderdaad draconische bepalingen verhinderd 
werden de kloof te dempen, hun kracht aanwenden 
om die beletselen te doen verdwijnen, dan hebben 
zij dc sympathie van alle weidenkenden. 

Maar het zijn sterke boenen, die de weelde dragen 
kunnen. De aannemersstand, tot dusverre dikwijls in 
de verdrukking, wordt zich plotseling zijn macht 
bewust, en ziet, dat hij, door eendracht sterk, den 
strijd kan aanbinden. Moge die strijd nu alleen ge
voerd worden tegen algemeen erkende misstanden, 
doch moge de pas verkregen macht nimmer worden 
aangewend tot bereiking van minder edele doeleinden, 
als daar zijn opdrijving der prijzen of het uiting geven 
aan persoonlijke antipathieën. 

P R I J S V R A G E N 
A R B E I D S W O N I N G E N T B H A R L I N G E N . 

De Vereeniging tot verschaffing van betere en ge
zondere woningen aan den arbeidsstand te Harlingen, 
heeft een prijsvraag uitgeschreven, waarvan het pro
gramma in ons nommer van 30 Mei j.1. (bladz. 173) 
werd opgenomen en waarvoor de mededinging beperkt 
werd tot ingezetenen van Friesland. 

Het bestuur, bijgestaan door de bouwkundigen P. 
van de Werf Jz., M . Lamminga en M . Hofstra, heeft 
den eersten prijs, ad / 100, toegekend aan den heer 
D . Meintema te Mantgum, en den tweeden prijs, 
ƒ 2 5 , aan den heer D . Monsma te Harlingen. 

B E B O U W I N G V A X K E . \ T E R R E I N M E T B U R G E R W O N I N G E N . 

De Vereeniging „de Friesche Bouwkring" te Leeuwar
den schrijft eene prijsvraag uit van de bebouwing 
van blok 10 van het door het gemeentebestuur van 
Leeuwarden opgemaakte grondplan, ten zuiden van 
het Nieuwe Kanaal aldaar. 

Het terrein moet ingedeeld worden voor burger-
of ambtenaarswoningen van verschillende huurwaarden. 
De bouwkosten moeten varieeren van/3000 tot ƒ 5000. 

De ontwerper is vrij in het toepassen van onder
en bovenwoningen, of wel voor ieder gezin afzon
derlijke woonhuizen. Ook het projecteeren van één 
of twee verdiepingshuizen of wel van beide. Afwis
seling, zoowel in indeeling der plattegronden als van 
de gevels, wordt wenschelijk geacht. 

Er worden uitgeloofd een prijs v a n / 4 0 en eene 
premie van f 15, beiden met het diploma der Ver
eeniging. 

De Jury bestaat uit de heeren L . M . Moolenaar, 
adjunct-directeur der gemeentewerken; J. 1'. Ilazeu, 
architect, en G . Nijhuis, architect, allen te Groningen. 

Ter mededinging worden alleen uitgenoodigd bouw
kundigen, woonachtig in de provincie Friesland. 

Het programma dezer prijsvraag met bijbehoorende 
situatieteekening is bij den Secretaris der Vereeniging, 
den heer H . Feddema A z . te Leeuwarden, verkrijg
baar. 

G A S T E N T O O N S T K L L I N G T E G O U D A . 
()p de gastentoonstelling te Gouda zijn de volgende 

prijzen toegekend: 
E e r e d i p l o m a ' s : J . J. van Bork, Amsterdam, 

voor gasgloeilicht; Nederl. Gasgloeilicht-maatschappij 
Dr. Carl Auer te Amsterdam , voor gasgloeilicht; 
George Wilson, Den Haag. voor fraaie inzending en 
verbeterd telwerk voor muntmeters; K. T . llenneman, 
Den Haag , voor koffiebranders; Gasmotorenfabriek 
Deutz, voor gasmotoren. 

G o u d e n m e d a i l l e s : Internationale Machine-
handel , Rotterdam, voor inzending alluminium-kook-
gereedschappen; C. A . Huygen, Rotterdam, voor 
installatie electrisch licht; W . G . Muydcrman en Zoon, 
Zutfen, voor eigengemaakte gaskookfornuizen; G . 
liarger, Den H a a g , voor Crossley-Otto-motoren; 
firma W . J. Stokvis, Rotterdam, voor verzameling 
wobbe en gletschertoestellen en badkachel; firma Van 
Leeuwen & van Loon, Gouda, voor Hugo Jonker's 
waterkokers, gasstrijk- en pietijzers. 

Z i l v e r e n m e d a i l l e s : C. van Berkel, Gouda, 
voor cokesvulkachels; Charles Aves, Den Daag, voor 
gaslekontdekker; K . Jonker en Zoon , Gouda, voor 
vuurvaste uitbrandpotjes en materiaal voor vulkachels; 
Th . A . van Berkel, voor de geheele inzending: firma 
j . Witstijn, Rotterdam, voor geheele inzending; Kider-
len & Co., Amsterdam, voor gasmotor The Stock-
port; C. van Dillen en Zn., Gouda, voor koolteer-
dirivaten. 

B r o n z e n m e d a i l l e s : N . S. Polak, Gouda, voor 
gasornementcn en glaswerk: G . H . van Berkel, Gouda, 
voor inzending gasapparaten. 

E e r v o l l e v e r m e l d i n g : B. Hesselink, Waddinks-
veen, voor luchtgasapparaten Sirius, Grob en Co. 

TENTOONSTELLING V A N BKAX'DBLl 'SCH- EN 
REDDINGSMIDDELEN T B ROTTERDAM. 

Woensdag middag werd de Brandweer-tentoonstelling in tegen
woordigheid van een groot aantal autoriteiten, officieel geopend 
door don Burgemeester, den beer F. l i . 's Jacob. 

De Jorv kende do volgende bekroningen toe. 
Gouden" medaille van den gemeenteraad voor volledigste in/en

ding, A . Bikkers & Zn. 
Grootste inzending bandbrandsp., Gebr. Van Bergen, ilciligcrieo, 

zilv. med. van de vereenig. van brandspuitmeesters. 
Inzending rcddingsludders, zilv. med. vun spuit l(i aan Bikkers & Zn. 
Gcmeentc-arebief, archivaris J . II. W. Dager, verg. zilv. med. 

vim hoofdlieden, voor inzending gemeento-nrchiet. 
V. d. Burg & Co., Rotterdam, verg. zilv. med. van de tinna 

Buck & Elze, voor mooiste etalage. 
Groep 1. Stoombraudspniten. Gasmotorenfabriek Deutz, filiale 

Amsterdam. Eenige prijs zilv. med.. Verg. van Assuradeuren. 
Groep 11. Handbrandspuiten. A . II. ft U. J- van Bergen, II01-

ligerlee. le prijs, med. Koningin. — A. Bikkers & Zn., Rotterdam, 
2e prijs med. Kon. Regentes. — Renekcr ft Zn., t'trecbt, 3e prijs, 
verg. ziher med., Verg. van Assuradeuren. 

Groep 111. Reddingsladders. A . Bikkers ft Z n , Rotterdam, le 
prüs, verg. zilv. med., Rott. Braadw.-verceniging .Vriendschap zn 
ons doel"'. J . L. Werner, "s-Gravenhage, 2e prijs, diploma cn 
zilv. med. 

Groep IV. Reddingstoestellen. A. Bikkers & Zn., Botterdam, 
le pr,. gouden med., Rott. Braudw.-vereenigiug Jan van der licyden. 

Groep V. BrandliluBehiniddelcii, uitgezonderd stoom- en hand-
brandspuiten. A . Bikker» ft Zn., Rotterdam, Se prijs: zilv. mod. 
van deu beer J . Sehreuder. - Wijnmalen ft llaussmann Rotter
dam, lo prijs: zilv. mod. Commissaris der Koningin Zuid-lloll.— 
lleuri Huiuek ft Alex lmbofe, Rotterdam, 2o prijs: verg. zilver, 
med. Louis Dobbclmau. 

..Groep VI. Werktuigen, toestellen en gereedschap hehoorende 
t>U brandspuiten. .. P , , , -, , 

A. Bikkers & Z n , Rotterdam: le prgs voor iakkels, zilv. med. 

v. Mr. E."E.'van Raalto, V. W. Seeboldt, Usclmonde, 2o prns, 
diploma, zilv. mcd„ voor stoonibrandwoerlampen. 

Groep VIL Uitrustingstukken voor brandweer. 
A. Bikkers & Z„ Rotterdam. 2e prns, diploma, zilv. med.. 
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D . L . AndricHKO A Zn.. Kotterdam. IeprjjeZUT. med.TAD brmndip 
11. — M . Pnuwcls & Co., Kotterdam. le prjjs zilv. mod. van 
I'll, de Leeuw. de Leeuw 

Groep VIM. 
Ph. flakkert, 
deuren. — W. 

Alarm- en scininrichthig voor brundweorgebruik. 
Botterdam, le pry's zilv. med, verg. van ussuru-
Manxman & Co., Kotterdam. Ie pr|(B, zilv. med. 

v. d. heer burgem. —- 2e prijs, zilv med. van Jhr. F. van Otters. 
Groep IX. Inrichting tot wering van brandgevaar ingehouwen 

en brandkasten. Bot & Co., Kotterdam. 3e jiriJH. diploma, zilv. 
med. — P. .). Kraut, 's-Gravenhage. 2e prijs, verg zilv., assu
radeuren. — F. J . P, Troussclot, Kotterdam. le prijs, verg. zilv. 
med., X . N . 

Groep X I . lirandvrijc verfstoffen. A. C, Sommer, 's-Gruvenhage, 
le prijs zilv. med. van Burgem. — Storm ft Braak en burg, Am
sterdam, 2e prys zilv. med-, spuit 9. — Van den Burg & Co., 
Rotterdam, Se prijs, bronzen med., van assuradeuren. 

Groep XII. Verbandmiddelen voor Je hulp by ongelukken. 
1 ' " "e prijs, zilv. med. v. L . Horstel.— 

prijs verg. zilv. med. van hoeren 
hoofdlieden. — A . Bikkers & Zn., eenige prys br. med. van 
assuradeuren. 

Inzendingen, welke in bovenstaande groepen niet kunnen ge-
rungsehikt worden: Ant. D. J . Bruntenaar, Botterdam, eervolle 
vermelding. — II. F. Kade, Kotterdam, eervolle vermelding. — 
Dc .Mn ii nik. Kotterdam, eervolle vermelding. 

A. A\ CL 

Lodewnk Borstel, Rotterdam, 2e prijs, : 
J . C. Trompert, Rotterdam, Je pr|js vc 

„KRIESCHE BOCWKRING" TE L E E U W A R D E N . 
Vergadering van Donderdag 22 October iSyó. 

De Voorzitter, de heer \V. C. de Groot, opende de eerste ver
gadering in dit seizoen met een hartelijk woord van welkom aan 
de aanwezigen cn verzocht den secretaris de notulen der vorige 
bjjeenkomst te lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. 

De Voorzitter deed mededeeling dat, ingevolge een hesluit van 
de vorige vergadering omtrent de oprichting vuu arbeidsraden, 
het bestuur zich tot de vereeniging „Nyverheid" alhier heeft ge
wend met verzoek daaromtrent van gedachten tc wisselen, waarop 
als antwoord werd ontvangen, dat dit onderwerp zeer waarschijn
lijk in de eerstvolgende vergadering ter tafel zal worden gebracht. 

Na ballotage van een voorgedragen lid, werd de agenda gevolgd 
en de vcrdecling der werkzaamheden aan de orde gesteld. Bij 
rondvraag van den Voorzitter ontving hy vao verschillende leden 
toezegging voor 't vervullon van een spreekbeurt, terwijl ruim 
gebruik werd gemaakt van bet stellen van vragen. 

De volgende vragen warcu bg het bestuur ingekomen: 
a. Vat leert de ondervinding omtrent het gebruik van portland-

cement -mortel hij bouwwerken; welke zijn de voor- en nadeelen 
daaraan verbonden en beeft het ook invloed op den salpeteruitslag 
van het metselwerk Ir 

b. Het verven van muren wordt meer dan vroeger toegepast. 
Xiet altijd zyn deze in het hart droog. Hoe kan voorkomen worden 
dat het vocht een nadeeligcn invloed op dc verf' uitoefent. 

r. Vat is eraan te doen om het uitvallen dor voegen te voor
komend In hoeverre kan de metselspecie, dc Boort van steen en 
de tijd van metselen daarop van invloed zyn en welke is de beste 
verhouding van de specie voor een soliedc cn tevens voldoende 
witte voeg? 

d. Tc Nnntpeet heeft zieh een maatschappij „de Veluwc" ge
vestigd. Deze maatschappij fabriceert o. a. verfwaren die als japau-
lakvcrven iu den handel worden gebracht. Men beweert dut dit 
materiaal hoedanigheden bezit, waardoor het in vele gevallen verre 
te verkiezen is hoven de standolieverveu. Wat leert de ervaring 
hieromtrent 'i 

e. Hoe voorkomt de schilder het bladderen van buitenwerk? 
ƒ. Otto Kramer vau Chemnitz in Saksen is do uitvinder van 

een nieuw materiaal, papyrolith genaamd. Het bestaat oorspron
kelijk in deu vorm van een droog poeder, dut, vermengd met 
water, in korten tijd opdroogt en uitgespreid en uitgestreken kan 
worden op een grond van «teen, cement of hout. Het weerstandsver
mogen en de vele andere goede eigenschappen moeten belangrijk zijn. 

* een onzer leden van dit materiaal ook eenige ervaring 
9 

Heeft 
opgedaan 

Ka voorlezing der vragen, deelde do A'oorzittcr mede dat ineen 
bestuursvergadering besloten is dc Vergadering voor te stollen ook 
dit juar een prijsvraag uit te schrijven. Met het oog op de ver
kregen resultaten by 't uitschrijven van prysvragen in vroegere 
jaren, wordt in overweging gegeven om thans als onderwerp te 
kiezen: „de bebouwing van een terrein gelegen aan het Xieuwe 
Kanaal alhier" en daarvooraan te wyzen bouwblok X der op de van 
wege bet gemeentebestuur uitgegeven situatiekuart dier terreinen. 

Voor de door de jury bestgekeurdc ontwerpen worden een prjjs 
van /"40 en eeu premie van /15 uitgeloofd, — Dienovereenkomstig 
werd besloten cn kc* programma vastgesteld, waarna de Voor
zitter de vergadering, onder dankzeggiug aan de leden voor de 
opkomst, sloot. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK BOUWKUNST* 
A , !JI.I.J INI, 'S-GRAYEKHAGE. 

Vergadering van Vrijdag 23 October 189(1. 
De Voorzitter opende do eerste najaarsvergadering met een wel

komstgroet aan de leden en gaf, na het vorstrekken van eenigo 
huishoudelijke mededeelingen, het woord aan den architect W. J . 

Mutters Jr. tot het houden van eene voordracht over constructie 
iu cement-ijzer, den zoogenaamden Monierbouw. Na een geschied
kundig overzicht werden de voord celen opgesomd van de ver
eeniging vuu cement en ijzer met het oog op duurzaamheid, 
weerstand tegen druk en uitrekking, waterdichtheid en brand
gevaar. 

De uitvoering van bouwwerken volgens het systcem-Monier 
geschiedt srel en gemakkelijk, terwyl door de geringe afmetingen 
grooto besparing aau ruimte cn gewicht verkregen wordt. Met 
verschillende voorbeelden, zoowel van hier als elders, lichtte spreker 
dit toe om te besluiten met dc beschrijving der overkapping van 
bet sportgebouw, dat ouder zijn leiding in aanbouw is en tot 
bezichtiging waarvan hy de leden op Zaterdag 31 October aan
staande uitnoodigde. 

Een keur van photographieën en verscheidene teekeningen, in 
de zaal tentoongesteld, verduidelijkten de voordracht, die door do 
aanwezige leden niet belangstelling gevolgd werd. 

Ten slotte werd oen en ander medegedeeld omtrent bet nieuwe 
reglement, dat in overeenstemming met dc gewyzigde wet van 
de Maatschappij eeuige verandering moet ondergaan. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GHAVKNIIV.I:. Op de ageudu van de aanstaande vergadering 

van het Koninklyk Instituut van Ingenieurs, op Maandag den 
1Ü November e.k. te houden, komen de volgende voordrachten 
voor, als: 

a. Mededeeling van het lid J . van Hasselt, naar aanleiding vau 
bet betoog van het lid II. P. N. Halhcrtsmu over druinecrleidingen, 
in de InstituuUvergadering van 10 Juni j l . 

/>. Nadere beschouwingen van bet lid A. Klink Sterk, betreffende 
de leer van professor A . Huet over de verdamping van stoom
ketels. 

e. Voordracht van bet lid I). I*. van Ameydcu van Duym over 
de fundeeringswy/e mot gemetselde zinkputten, toegepast by den 
houw vnn de brug over het Zwarte Water to Hasselt. 

— Dc proeven. Donderdag middag op het terrein van „Duinoord"' • 
nabij de Koningin-Kmmakade genomen net Bernheim's „Paralou"'' 
zijn uitstekend geslaagd en werden bygewoond door ecu vry 
groot aantal belangstellenden. 

De uitvinder, de heer Bernheim, toonde den genoodigdeu het 
effect van zyn l'urafeu op verschillende soorten van brand. Een 
uitgestrektheid grond van cukele meters, met teer bevloeid en 
ten overvloede met petroleum gedrenkt, werd in brand gestoken 
en in weinige seconden met één toestel gehluscht. Bjj de imi
tatie van een schoorsteenbrand bleek het dat de aanwending 
van het bluschtoestel onder in den schoorsteen, den brand in het 
bovengedeelte volledig doofde. Ben vreeselyke binnenbrand hield 
bet tegenover het nietige straaltje maar enkele seconden uit. En 
bij een begin van hrand in gordynen bleek het, dat zelfs op eeu 
ufstand van vy'f meter de werking verrassend was. 

Het groote voordeel van Bernheim's 1'arafeu, door de deskundigen 
algemeen geroemd, is o. i. gelegen in de omstandigheid, dat het 
zoo klein en zon licht is, dat het, hy'de noodige kalmte, trouwens 
hy' elk bluschmiddcl noodzakelyk, zelfs door een kind kun worden 
gehanteerd. 

De tinna Wynmalen cn Huusmunn te Kotterdam exploiteertin 
ons land do Paratcu, die hier ter hy' de firma Blauw, Oude Molstraat, 
verkrijgbaar is. 

AMSTKIUIAM . Een slug van gewicht heeft de Maatschappij „Arti 
et Amicitiac" getroffen. Eene reeks mannen, die sinds jaren de 
kunst steunden, heeft zich niet langer met het tegenwoordig be
heer kunnen vereenigen en daarom besloten dezen kunstkring te 
verlaten. Van dit besluit is uan het bestuur kennis gegeven door 
den volgenden brief: 

„Sedert ons schryven vun 24 Maart j l . aan u is, voor zoover ons 
bekend is geworden, door u gocn enkele stap gedaan 0111 tot eene 
wijziging der statuten van dc Maatschappij „Arti et Amicitiac ", 
in den door ons bedoelden zin, te geraken. 

„ln de bestaande statuten wordt aan de kunstlievende ledcu de 
bevoegdheid niet gegeven om tot zoodanige wyziging het initiatief 
te nemen. Wy hebben bezwaar om leden te blyvcn der Maat
schappij, zoolang in de statuten aan de kunstlievende leden geen 
recht van toezicht wordt gegeven op het beheer der maatschappe
lijke bezittingen, en geven u mitsdien hij dezen te kennen, dat 
w|j met ingang van ultimo Deccmhorous lidmaatschap opzeggen*'. 

De brief is geteekend door dc heeren J . H. van Eeghen, Jac. An
kersmit, B. E. Oompertz, Jules J . N. deGyselaar, J . H. Lungcr-
buizen, P. A . 1.. vuu Ogtrop, II. J . de Marcz Oyens, C.Schetter, 
Mr. J . A . Sillem, P. II. D. Sweys en A . C. Vcrtheim. 

— De beelden eu basreliëfs, vervaardigd ter mededinging by 
den wedstrijd in do beeldhouwkunst, in bet gebouw der Academie 
gehouden, worden kosteloos ter bezichtiging gesteld van Zondag 
1 tot eu met Zondag 8 November, op de werkdagen van des 
voorin. 10 tot des nam. 4 uren cn op de Zondagen van des na
middags 1 tot 4 uren. 

— De heer Tb. A . de Koster, sanitary engineer te Amsterdam, 
zendt ons een exemplaar van den catalogus der door hem in den 
handel gebrachte badtocstellen, closets enz., die niet alleen uit
munten door soliede en sierlijke bewerking, maar ook, door hunne 
zindelijke en correcte afwerking, uit een sanitair oogpunt be
schouwd, een groote vermaardheid hebben. 

Een zjjner bekendste artikelen is de directe waterverwanncr 
(geyser), die binnen 7 minuten een warm bad van 150 liter inhoud 
levert De heer Do Koster heeft ze in verschillende i|uuliteiten en 
pnj/en voorhanden en kan ze onmiddellijk uu bestelling leveren. 
Voorts geeft de cutalogus af hechtingen vun diverse stook bad-
küchels, badkuipen, douche-armen, closets, waschtafe)s,fouteiiitjes 
on al wat vorder op dit gebied thuishehoort, terwyl bovendien 
de aandacht gevestigd wordt op zyn groote badinrichtingen ten 
dienste van instellingen voor liefdudighcid, scholen, weeshuizen, 
gestichten enz., waarvan er hier-te-lande reeds zeven en twintig 
in werking zijn. De cntalogus besluit met afbeeldingen en een 
beschryving der Barston's watertiltcrs, die in verschillende grootten 
en prijzen voorhanden zijn. 

RoTTEitiiAM. Het schildersgild St Lucas, afd. van den K. K. 
Volksbond, zal alhier een schilderschool oprichten, waaraan alle 
kinderen vnn leden, zoowel in uls buiten het gild staande, kunnen 
deelnemen; het voornemen bestaat die kinderen op to leiden in 
bet schildersvak en hen ook later te bekwamen in het hout-, 
marmer- cn letter-schilderen. Ook schilders op ouderen leeftjjd 
zullen kunnen deelnemen aan het onderricht in het hout- en 
muriner-scbildercn. 

— Het bestuur van het Aesthetisch Öcnootschap alhier heeft 
onder de werkende leden der afd. Beeldende Kunst van het 
Genootschap eeu wedstrijd uitgeschreven naar het ontwerp van 
een titelblad voor de programma's der vanwege het Genootschap 
te geven uitvoeringen. De jurv, benoemd buiten de leden van 
het Genootschap, bestaande uit de hh. A. le Oomte, to Delft, 
C. N . van Goor en A . Spoor J . Jzu. alhier, heeft ter bekroning 
voorgedragen het ontwerp, motto: „Fiti", waarvan vervaardiger 
bleek te zyn de heer Alex, van Maasdyk, schilder en leeraar 
aan de Academie van beeldende kunsten en technische weten
schappen alhier, met welke voordracht het bestuur zich heeft 
vcreenigd. 

l'nteom. De vereeniging „Voor de Kunst" opent don 7 Novem
ber een tentoonstelling, gewyd aan architectuur. Vertegenwoordigd 
zijn daar Dr. Cuypers, Jozef Cuypers, Kromhout, Van der Pek, 
Jac. van Straaten Jr. , II. P. Berlage, Van Lokhorst, W. C. 
Bauer, De Bazel en Lauweriks, zoo mede teekeningen en meu
bels 0. a. van C. Kasteel. 

— Door een twintigtal nrehitectcn en bouwkundigen is aan 
den Gemeenteraad het vok'ende adres gezonden. 

Do ondergeteekenden, allen wonende alhier: 
gelezen hebbende uw besluit, genomen in uwe zitting van 1 

October j 1. om de voordracht van B. en AV. d.d. 25 September 
no 125 F., tot wijziging tier „verordening regelende den rang, 
„het getal, de bezoldiging en de wijze van benoeming van de 
„ambtenaren en bedienden van den dienst der Gemeentewerken, 
„de havens en wateren, de gemeente begruafplants en het bouw
toezicht," b|j de behandeling der begrooting voor 1897 in dis
cussie te brengen; 

bebben do oer zich tot u te wonden om uwe aandacht te 
vestigen op het feit ^ tlat het meerendeel van het personeel 
zoowol van den dienst der Gemeentewerken als van het Bouw
toezicht, nis particulier architect of opzichter optreedt, tot uit
voering vau bouwwerken zoowel in- als buiten de gemeente, en 
hoewel bet opmaken der daartoe uoodige ontwerpen in den vry'en 
tyd van den amhtcnaar, I* de avonduren, kan geschieden, behoeft 
bet geen betoog dat, voor de leiding van- en het opzicht over 
die werken, de daguren moeten worden gebruikt. 

Tot staving van hun beweren leggen zy hierbij overeen opguaf 
van enkele dier uitgevoerde werken. 

Door deze handelingen der ambtenaren wordon de belangen 
van ondergeteekenden zeker en voortdurend geschaad. 

Redenen waarom zy zich 'ot u wenden met het beleefd verzoek 
om, bij do behandeling van do bovengenoemde verordening, eene 
bepaling te willen opnemen waarby aan alle ambtenureu zonder 
onderscheid, in dienst bij de Gemeentewerken en by" het Bouw
toezicht, ten strengste verboden worde, het/y direct of indirect 
als particulier architect of opzichter op te treden, en dat daartoe 
in het vervolg door B. en \ V . geen vergunning meer zal worden 
gegeven. 

AMERSFOORT* DO jaarweddo van den gemeente-architect is met 
/ 100.— vorhoogd. 

Bessen. De heeren Van den Brock en Van Barneveld Kooy Jr. 
hebben de concessie voor den aanleg van eene waterleiding op de 
door den Raad gestolde voorwaarden aanvaard. 

— Men vestigt ouze aandacht op een nieuwe verf, uitgevonden 
eu in den handel gebracht door de Firma J . Schreuder en Zn. 
te Almelo. Met deze verf, schuurverf genaamd, wordt bet hout 
slechts eenmaal bestreken, waarna met de gewone lijnolieverf 
overgeschilderd wordt. Voor afbladderen behoeft geen vrees te 
bestaan. Het ligt voor do hand dat vooral voor buitenwerk deze 
verf goede diensten kan bewijzen Proeven op eiken-, Amerikaansch-
grenen- ea gewoon grenenhout genomen, moeten volkomen ge
slaagd zyn; staldeuren, waarop zich geen verf wilde hechten, 
zyn vóór anderhalf jaar met do schuurverf bestreken en daarna 
op de gewone wijze geeikenhout en gevernist. 

P E R S O N A L I A . 
— B|j Kon. besluit is eervol ontslag verleend aan Jhr. O. J . 

A . Repelacr van Driel, als Ryks-ingemeur voor de spoorwegen, 

cn aan B. P. Bilhoimcr als districts inspecteur der spoorwegdien
sten, en is benoemd tot Ryks-ingenieur voor do spootwegen B. 
P. Bilheimer voornoemd. 

— By don waterstaat in Ned.-Indië is: 
b e n o e m d : tot hoofdingenieur 2e kl. do ingenieur le kl . I I . 

J . Verdam; tot ingenieur Ie kl . de ingenieur 2e kl. P. Th. L . 
(iriuwis Plaat; tot ingenieur 2e kl . de ingenieur Be kl. E. J . 
Bergmans; tot ingenieur Se kl. de adspirant-iugomcur K, van 
Rees; tot opzichter 3o kl . F. A . Westerboek. 

— Bjj deu aanleg van staatsspoorwegen op Java zijn: 
o v e r g e p l a a t s t : van de lijn Malung—Blitar naar de lijn 

Tarik —Soerabaja, do tijdelijk ondcropz. le kl . J . E. van Haack. 
— Aan dr. C. Hofstede de Groot is door H. M. dc Koningin-

Kegentes opdracht gedaan, in don loop vau dezen winter een 
cursus te geven in de kunstgeschiedenis uan EL 31. de Koningin. 

— Voor het eind-examen aan hot Institut electro-technique 
Montefiore te Luik, gehouden op 15 en 16 dezer, ter verkrijging 
van den graad ingénieur-civil-élcctricicn, slaagden de Xederlanders 
W. do Waal, luitenant ter zee 2e klasse; E. de Koning, ingenieur 
industrieel, en A. Th. Baert, eivicl-ingenieur. 

— De beer A. Mathijsen te Neuzen is benoemd tot buitengewoon 
opzichter hjj de herstelling van de aanlegpontons van de buiten
haven te Vlissingen. 

— Op do aanbeveling voor gemeente-bouwmeester to Vlissingen 
waren geplaatst: H. J . Brouwer],) opzichter van gemeentewerken te 
Dordrecht, A. S Doren, chef de bureau by den ingenieur Halbertsma 
te 's-Gravenhage, R. Kastelijn, opzichter van gemeentewerken 
te Helder, en G. Halbertsma, gemeente-bouwmeester vau Opster-
iand te Beetsterzwaag. De Gemeenteraad benoemde deu laatst
genoemde mot 11 stommen. 

— Door B. en W. vnn Leeuwardcrndecl is opgemaakt de 
navolgende in ulphahetischc ordo gestelde voordracht voor do 

I benoeming vun eeu gemeente-architect: 1. Jan Bogtstra,gemeente-
architect te Workum; 2. Johannes Terpstra, opzichter by de 
gemeentewerken te Arnhem, en 3. Enne van der Zaag, bouw
kundige te Groniugen. 

— De kunstschilder P. M. Slager te 's-Hertogonboseh vierde 
zijn 25-jarig juhilé uls leeraar aun de Koninklijke school voor 
Nuttige en Beeldende Kunsten aldaar. 

— De ingenieur L. I'olis is benoemd tot adjunct-chef van weg 
en werken by den Deli-spoorweg, standplaats Medun. 

— Do beer A. Jl. S. AVirtz, leeraar AL O. in de handtnoken-
kunde te Breda, is heuoemd tot leeraar in het hnndtcekeuen aau 
de gemeente-teekenschool te Oosterhout. 

— Te 's-Gravenhage is op 31-jarigcn leeftijd overleden de beer 
J . II. C. van K'iamd, in loven gemeoute-hiiuwmeester te Zioriksoo . 

—• Tot gemeente-opzichter te Katwijk is benoemd de heer 
K. E. van \V|juen , te Leerdam. 

V R A A G B U S . 
Een onzer geabonneerden vraagt welko adressen in binncn-

en buitenland ous bekend zijn voor do levering van tramwagens 
eu tramloeoniotieveii. Wij brengen dezo vraag aan onze lezers 
over en houden ons gaarne voor toezending van antwoorden 
aanbevolen. A'ed. 

VACANTE BETREKKINGEN. 
— L e e r a a r i u h e t h a n d t o e k e n en mot ervaring in do 

schilderkunst, aan do Kou. school voor nuttige en beeldende 
kunsten te s-Hertogenbosch. Jaarweddo f 450 met veranderlijke 
beloouing van ƒ25 per lesuur voor miustcus 8 lesuren en aandeel 
in <lu schoolgelden. Adres vóór 1 Dcc. aan het bestuurder school 

— A s p i r a n t g e d i p l o m e e r d l a n d m e t e r hy' eouo 
groote gemeente. Aauv. salaris / 700 's juars. Adres onder no. 
131, boekh. Joh. G. Stemler C/.., Amsterdam. 

— W e r k t u i g k u n d i g t e c k e n a a r . Adres no. 394, boekh. 
J. Waltniuu Jr., Delft. 

— A g o u t e n gezocht door ceno firma handelende en gros 
in bouwmaterialen. Adres lett. G. P. Bureau dezeij. (Zie advert, 
tusschen de aankondigingen in no* 44.) 

— B e k w a u m 0 u d 0 r b a a s, grondig bekend met aardwerken. 
Adres G. van der Drift, Helmersstraat 81, 's-Gravenhage. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen •vordert ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar tioee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
oneven.) 

— Een theoretisch en practisch ontwikkeld b o u w k u n d i g 
o p z i c h t e r - t o o k e n a a r wenscht plaatsiug. Adres ondor no. 
17 Bureau dezes. (2) 

— G e r o u t i n e e r d b o u w k u n d i g o p z i c h t e r zoekt 
tegen 1 December betrekking. Adres lett. M 8, Bureau dezes. 
(Zie advert, in dit no.). (1) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t e e k e o a a r , 34 jaar, bjj 
een architect of aannemer. Adres lett. B R , Bureau dezes. (Zit 
advert, in dit no.) (1) 
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o-
Een geroutineerd 

H 

) 
met uitstekende aanbevelingen, zoekt 
tegen 1 December BETREKKIN*», 
liefst te Amnuterttatn of omstreken. 
Brieven onder lett. M. S., aan het 
Bureau van dit blad. 

TEEKENAAR. 
Een bekwaam Bouwkundig 

T K K I i K X A . V B (34 jaar) zoekt 
plaatsing bij een Architect of Aan
nemer. Adres letter B. R., Bureau 
Opmerker. 

AAHBESTEDIHG. 
Op Jtaaneleta 9 Xovetnber 

e.k., iles namiddags 3 uur, (Or. T.) 
zal namens den WelEd. Beer GEORG 
MöBUS te Bödelshausen ( Wiïrtemberg), 
in het Hotel „SCHIMMEL" te Apeldoorn 
worden aanbesteed: 

Het bouwen eener machinale 
B B E I E A B B I E K met 
K A N T O R K N , H A t i A -
ZI.1NEX ens., aan de 
B r i n k l a a n te Apeldoorn. 

BESTEK en T E E K E N I N G E N zijn 
Tan af Woensdag 28 October e k., op 
franco aanvraag tegen f 12.50 per stel 
verkrijgbaar ten kantore vau den Ar
chitect. Op den dag der besteding wordt 
den inschrijvers tegen inlevering der 
teekeningen f Hl.— per stel terug
betaald. 

AANWIJZING op het bouwterrein 
op den dag der besteding des voor-
middags tl nur (Gr. T.). 

N A D E R E INLICHTINGEN geeft 
O . B E L T M A N A.Gz., 

Architect. 
E N S C H E D É : , 24 Oct. 180K. 

Publieke Aanbesteding. 
BURGEMEESTER KN W E T H O U 

DERS van WASPIK zullen op Zater
dag den «Hen November 1*96. 
des Toormiddags ten 10' ... uur, ten 
Raadhuize publiek 

AANBESTEDEN: 
Het gedeeltelijk vernieuwen 

en herstellen van de be
schoeiingder Kerkvnart-
itche Haven en Haven
kade aldaar, met bijle
vering der benoodigde 
materialen en/ . 

Het bestek ligt op de gewone kan
tooruren ter Gemeente-Secretarie ter 
inzage, terwijl afschriften tegen beta
ling der kosten aldaar verkrijgbaar zijn. 

Verdere inlichtingen geeft de Archi
tect, de Heer G. II. DE BRUIJN alhier. 

De aanwijzing zal geschieden op den 
dag der aanbesteding, des voorniiddags 
ten 8 ' .. uur. 

WASPIK, 27 October 189t>. 
De Burgemeester, 

F. KAMP Az. 
De Secretaris, 

A. A . C. V A N DORT. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E N W E T H O U 

DERS D K B G E M E E N T E ARNHEM, 
zullen 't.eitenltifi 9 . t o r e u i f t c r 
IHtm. 's voormiddags 11 '/» uur, in bet 
openbaar, ten Gemeeutehuize aan
besteden: 

Bestek N°. 18. 
Het leveren van ± 50 II 

Hout aan Ba lken , Rib
ben en Bekplanken voor 
de Schipbruggen te A r n 
hem en te W e s t e r v o o r t . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbesteding, van 
10—12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Kadestraat; bestek met 
gezegeld inschrijvingsbiljet a. /' 0.5O 
verkrijgbaar aan het bureau Gemeente 
werken ten Gemeentehuize. 

Bij den Uitgever JOH. G. STEMLER 
C / N . Amsterdam verscheen: 

Ontwerpen van Ornament 
voor zelfstudie e n voor scholen, 

DOOR 

.1. H . en J . M . D E ( .ROOT. 
53 platen met 300 figuren, in geillustr. 

omslag. 
P r i j s f * 

O 

Maatschappij 

tegen Hi'ÜUlLchade 

o. NEDERLANDEN . „ . s , . 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam, Sophiaplein—Bot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime rrovisiën. 

CRAMER ELSERBDRG & C", 
Hofleverancier o, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Kinkelders, Deuren, 

Brandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarmlnp door heeto lucht. 

IJ. J. BROEK, - 'B-Graveuhage, KRA1JENH0FSTHAAT 37. 
A l T O ^ I t i l | | . | | | i i o f a t A l l i : . 

• • 'mmmmmtmmm— 
•im,I, EVK?i T ° ° . r l l e ' T c e k e n o n c n Reprodnceeren van I'lnns, Technische Teekc-nngen. Landkaarten, enz. — l.i< i r r m t i H I M I H i r n v i . . 

BECKER & BUOOINGH. 
Arnliem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - H O E K H E E T -
KN ANDERE 

I N S T R U M E N 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 , e is . 

• G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s c h a l e n . 

WEEGWERKTUIGEN. 

Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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S N O B S . 

Indertijd heeft Thackeray zijn onsterfelijk „Book of 
Snobs" geschreven en daardoor deze menschensoort 
met onuitwischbare trekken geteekend. 

Onlangs heeft Jules Lemaitre in de A c a d é m i e Fran-
caise een redevoering over Snobisme gehouden; hij 
verklaarde het door het samengaan van gedweeë volg
zaamheid en een zeer groote mate van ijdelheid. De 
snob is steeds vol vuur en bewondering voor allerlei, 
waarvan hij eigenlijk niets begrijpt, maar waarvoor 
hij meent zich te moeten enthousiasmeeren, omdat de 
smaak dit zoo voorschrijft. Zoodra hij ziet dat de 
meerderheid sivart zal gaan zeggen, dan is hij gereed 
om wit te verketteren; hij maakt stoutweg iedereen 
wijs, dat hij nu de eigenlijke ontdekker van het zwart is. 

Zoo worden menschen, die geen het minste muzikaal 
gehoor hebben, lid van de Wagner-vereeniging, en, 
ofschoon zij eigenlijk lust zouden hebben om onder 
de uitvoeringen een lekker dutje te doen, zij houden 
zich groot en in de pauze schieten zij op u af en 
roepen: „hemelsch!" of iets dergelijks. 

Zoo gaan menschen naar schilderijententoonstellingen 
en zij raken in extase voor de producten der nieuwste 
kunst en zij begrijpen niet hoe men daar nog wat 
van een andere richting heeft bij durven hangen. „ W a t 
subliem!" zegt de snob en hij begrijpt toch niets van 
het kunstwerk dat hem dien uitroep heet te ontlokken. 

Gij kunt ze in allerlei kringen vinden, de menschen 
die verkondigen dat zij dwepen met de nieuwste muziek, 
met de nieuwste letterkunde, met de nieuwste schilder
kunst, ja zelfs met de nieuwste bouwkunst. Die men
schen behouden hun voorkeur voor dit alles slechts 
zoolang, totdat de groote menigte hun inzichten gaat 
deelen. Dan zoeken en vinden zij weer iets nieuwers, 
iets ongemeeners om zich op te werpen. Zoo kiest 
ook een dame bij haar modiste bij voorkeur dat, wat 
haute nouveauté' is. Gaat Jan Rap en zijn maat het 
later dragen, dan heeft mevrouw al lang wat anders. 

Snobs vindt men, althans in de laatste jaren, ook 
in de technische wereld, een onderafdeeling van het 
groote kunstterrein, als gij wilt. Vooral onder de 
jongere bouwkunstenaars zijn er velen. Kn dit kan 
ons niet verwonderen. Want nu eenmaal de leuze 
„vóór alles een moderne bouwkunst" is aangeheven, 
schreeuwen er natuurlijk velen mee, die noch het 
talent, noch de volharding bezitten, om wezenlijk wat 
nieuws, wat moderns te gaan zoeken en vinden. 

Zoodra de snob ziet, dat de meerderheid zwart zal 
gaan zeggen, is hij gereed om het tot-nu-toe gehul
digde wit te gaan verketteren. In de bouwkunst was 
het tot dusverre algemeen gebruikelijk 0111 het rood 
van de in het gezicht blijvende gebakken steen, fraai 
te vinden. Maar de tijden veranderden; Zuid Fransche 
pleisterbegrippen waaiden naar Amerika over, zij 
kwamen over den Oceaan naar ons toe en nu . . . kunt 
gij in de hoofdstad des Rijks reeds verscheidene ge
pleisterde gevels zien! Kon wijlen Alberdingk Thijm, 
die een ingekankerden haat tegen „plaesteraars" had, 
deze gevels nog aanschouwen, de goede man keerde 
zich om in de veelkleurig beschilderde kist, die zijn 
stoffelijk overschot bevat. 

Men behoeft zich nu niet juist een aanhanger der 
redegevende kunstleer te noemen, om toch van ieder 
bouwwerk te verlangen, dat het overeenkomstig de 
eischen van het gezond verstand gemaakt zij. Ook is 
het niet noodig het aanbrengen van pleisterwerk in 
alle omstandigheden te laken, om in te zien, dat niet 
overal portland-cement op zijn plaats is. 

Waarvoor heeft nu het bestudeeren van Viollet-le-
Duc gediend, als men merkt hoe, in naam eener 
„nieuwe kunst", de stucadoor weer op het voetstuk ge
steld is, waarvan hij nauwlijks twintig jaren geleden 
onder algemeen gejuich werd afgegooid? Trouwens, 
wij moeten erkennen, dat hij zelf die plaats oor
spronkelijk niet had uitgekozen, maar dat hij, aan
vankelijk gipswerker en „ar/iste d'intérieur" in den 
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volsten zin des woords, eerst door de uitvinding van het 
portland-cement genoopt is geworden dit onwillig en 
onartistiek materiaal op de gevels te gaan smeren. 

Wezenlijk, wanneer de „nieuwe kunst" niet het 
natuurlijk resultaat is van een ernstig en welover
wogen systeem, een systeem uit onzen modernen tijd 
als van zelf voortgekomen, dan staat zij tot ware kunst 
als ijzeren of papieren bloemen tot de echte dochteren 
van Flora. 

Men heeft het nu met de middeleeuwen beproefd 
en getracht het systeem, door Viollet-le-Duc daaruit 
afgeleid, ook voor onzen tijd geschikt te maken. Be
proef schijnt mislukt, want het aantal der zuivere-
middeleeuwers neemt niet toe. Nu gaat men het zonder 
systeem probeeren en zoekt, vóór alles, modern te 
zijn. E n de bouwkundige snobs juichen, schreeuwen 
en toonen een enthousiasme, alsof zij het wezenlijk 
meenen. Maar reken erop, zoodra binnen een paar 
jaar, weer wat anders ons als het „allernieuwste" 
wordt voorgezet, dan schreeuwen zij even hard. 

Doch wij zijn niet slechts getuigen van de weder
opstanding van het cementvat. De nieuwe kunst haalt 
ook dc Romaansche of Romantische motieven, die 
een dertig jaar geleden uit Duitschland naai hier 
kwamen en zich toen in een kortstondige populariteit 
verheugden om kort daarna verbannen te worden, 
triumfantelijk weer in. Tecrling-kapiteelen en rondboog
friezen , kraagsteenen en lisenen worden weer smaak, 
juist zooals haar „a la Botticelli" of „Medicis-kragen" 
in de damestoiletten! Maar die Romaansche motieven 
zijn ditmaal niet direct uit Duitschland geïmporteerd. 
Zij hebben de reis gedaan over Zuid-Frankrijk, 
Amerika en Engeland en worden ons nu als liet 
nieuwste, het meest moderne dat bestaat, aangeprezen. 
Zoo gaat er ook jaarlijks voor millioenen aan Duitsche 
foezel naar Bordeaux, om daarvandaan als Fine Cham
pagne naar alle werelddeelen verzonden te worden. 

En nu moge de groote hoop die cognac als iets 
wonderfijns slikken en betalen, de kenners laten zich 
niet foppen, zelfs niet door het sierlijkst etiket. Zoo 
ziet ook hij, die van bouwkunst verstand heeft, uit 
welke elementen de olla podiida die ons thans als de 
nieuwste architectuur wordt opgedischt, samengesteld 
is. De handige reclame, daarvoor in dag- en week
bladen gemaakt, en het enthousiasme der snobs bren
gen hem niet van de wijs. 

Men wil een nieuwe bouwkunst. Goed, maar 
die komt maar zoo niet in eens. Wie zich daaromtrent 
nog illusién mocht maken, ga maar eens naar München 
en wandele de Maximilian-strasse in. Daar is te zien 
hje zelfs het geld en de macht van koningen niet in 
staat waren een nieuwen bouwtrant in het leven te roepen. 
De tegenwoordige architect glimlacht bij het aan
schouwen der wonderlijk dooreengehaspelde motieven, 
en kan zich niet begrijpen dat er ooit een tijd geweest 
kan zijn, dat dit alles mooi werd gevonden. Maar, de 
archieven kunnen het leeren, ook toen stonden de 
snobs gereed om te juichen en te bewonderen, een 
bewondering die te gemakkelijker viel, als men daar
mede te kennen gaf denzelfden smaak te hebben als 
Z . M . Koning Lodewijk. 

De tijden zijn veranderd. Naar den smaak der vorsten 
wordt niet meer gevraagd; zelfs in Duitschland heeft 
de kunstsmaak des Keizers geen onbetwist gezag 
meer. Doch er is toch een koningin voor wier mee
ning al wat snob heet, in het stof zinkt met al de 
g e d w e e ë volgzaamheid, al van ouds aan zijn ras eigen. 
Het is de koningin der aarde, de Pers, voor wier 
macht alle snobs zich blijmoedig buigen. Eerst dan 
gaan zij voor het „nieuwe" in de kunst wat voelen, 

er mede dwepen, als de pers er notitie van genomen 
heeft, zij het dan in waardeerenden of in afkeu
renden zin. 

Evenwel de bewondering en het enthousiasme van 
den echten snob duren nooit lang. Komt er wat anders, 
hij is er als de kippen bij en dan is hij aanstonds 
geneigd zijn oude afgoden stuk te werpen om er 
nieuwe voor in de plaats te zetten. De bouwkundige 
„snobs" doen hetzelfde. 

Is het echter niet treurig, dat een zoo ernstige kunst 
als de architects ur, nu als een schip zonder roer aan 
de genade der golven is overgeleverd en afhankelijk 
is van iederen wind? 

Scheen het een tijdlang, dat de redegevende con
structie het roer zou wezen, dat aan het vaartuig een 
meer vasten koers zou geven, het bleek slechts een 
noodroer, waarnaar het schip niet meer luistert. Daarom 
is men nu bezig het maar in te halen, doch zonder 
er iets voor in de plaats te geven. Kn al mogen nu 
de snobs in het telkens veranderen van richting be
hagen scheppen, en het voor een stout staaltje van 
zeemanskunst verklaren — hem, die het schip daar zoo 
machteloos ziet dobberen en door geen snobisme ver
blind wordt, moet het wel bang om het hart worden 
als hij denkt aan de gevaarlijke klippen, die in de 
nabijheid zijn. Die klippen, zij heeten speculatiebouw 
en ingenieurskunst; op beiden kan het vaartuig redde
loos verloren gaan! 

P R I J S V R A G E N 
BURGERWOONHUIS. 

Op de prijsvraag voor een burgerwoonhuis, uit
geschreven door de Vereeniging tot bevordering der 
Bouwkunst te Groningen, en waarvan het programma 
werd opgenomen in ons nommer van 21 Maart j l . , 
bladz. 93, zijn acht antwoorden ingekomen. Het 
rapport van de Jury is van den volgenden inhoud: 

De ondergeteekenden hebben de eer betreffende bo
vengenoemde prijsvraag het volgende te rapporteeren : 

In hun handen zijn gesteld acht ontwerpen, voor
gesteld op dertig teekeningen onder de volgende 
motto's: 

1. Oefening 4 teekeningen. 
2. Groningen 2 „ 
3. Quadraat in cirkel (fig.) 3 „ 
4. Moderne Bouwkunst 4 „ 
5. Home 6 „ 
6. Achtpuntige ster (fig.) 4 „ 
7- II A A 2 
8. H C 4 
Het algemeene overzicht van deze ontwerpen schonk 

den ondergeteekenden de overtuiging, dat alle mede
dingers zonder onderscheid geen moeite hebben ont
zien om, elk naar zijn krachten, het antwoord op 
de gestelde vraag zooveel mogelijk volledig te doen zijn. 

Met genoegen werd geconstateerd dat de behandeling 
der teekeningen zeer gunstig afstak bij de wijze, die 
bij het beantwoorden van voorgaande prijsvragen 
werd gevolgd. 

Het spreekt van zelf dat niet alle ontwerpen met 
evenveel lof kunnen worden vermeld; toch bevatten 
alle veel goeds. De minstgeslaagde zouden zelfs tot 
bruikbare ontwerpen kunnen worden omgewerkt. De 
afzonderlijke beoordeeling van elk der ontvangen 
ontwerpen leidde tot de volgende beschouwingen. 

Motto O e f e n i n g. In dit plan vond men de gang 
niet best verlicht en het privaat in de onmiddel-
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lijke nabijheid van de tuinkamer ongunstig gelegen. 
De architectuur van den gevel is niet zonder ver

dienste; evenwel is de verticale vcrdeeling ongemo
tiveerd, omdat zij in strijd is met het algemeen begrip 
van evenwicht. 

De doorsneden gaven geen aanleiding tot bemer
kingen en het oordeel over het teekenwerk was niet 
ongunstig. 

Motto G r o n i n g e n . De planverdeeling van dit 
ontwerp is niet goed doordacht. De tuin kan niet 
van uit de gang bereikt worden. De achterkamer 
met de in een hoek gedrukte lichtopening zou als 
woonvertrek zeer ongezellig zijn. 

De geveloplossing deed bij eene eerste beschouwing 
iets schilderachtigs vermoeden; bij eene nadere be
schouwing evenwel was het algemeen gevoelen dat 
men een zeer gebrekkige nabootsing van werk van 
een Belgischen architect voor zich had. De ontwerper 
is er blijkbaar niet in geslaagd te leveren wat hij zich 
heeft voorgesteld. 

Ook de doorsneden dragen hier en daar de sporen 
dat de ontwerper nog niet in alles ervaren is. O. a. 
vond men daarin een boog onder de trap aangegeven, 
die niet uitvoerbaar is. Ook de kapconstructie is van 
twijfelachtigen aard. Het teekenwerk is middelmatig. 

Motto quadraat met omgeschreven cirkel (figutn). 
Bij het bewonen van een huis, naar dit ontwerp ge
bouwd, zou men spoedig ervaren, dat licht en lucht 
op sommige plaatsen, waar ze niet gemist kunnen 
worden, hoogst onvoldoende konden toetreden. Wij 
wijzen b. v. op het weinige licht, dat de hoofdtrap 
en de keldertrap kunnen ontvangen en op het privaat, 
dat licht en lucht moet verkrijgen door middel van 
een daartoe afzonderlijk aangebracht schoorsteenkanaal. 
Ook aan dit plan kleeft het gebrek, dat de tuin niet 
dan door kamer of keuken te bereiken is. 

De architectuur ven den gevel is niet onverdienste
lijk. De verdeeling is goed en eenvoudig en niet 
zonder karakter. De aanduiding van den overgang 
van een loodrechten muur naar de beide brandgevels 
ontbreekt. Ook in dc doorsneden ontbreken vele ge
gevens voor eene juiste beoordeeling van het geheel. 
Van een kelder en van de trap is in deze niets te zien. 

Het teekenwerk is goed. 

Motto M o d e r n e b o u w k u n s t . Het grondplan 
van dit ontwerp is beter dan van een der voorgaande 
plannen. De aanwezigheid van een binnenplaatsje is 
voor de toetreding van licht cn lucht een goede 
oplossing. 

Indien de ruimte naast de tuinkamer, welke de ont
werper voor een kabinet bestemd heeft, bij deze kamer 
werd gevoegd, zou zij beter van vorm worden en in 
alle andere opzichten erbij winnen. De tuin is van 
uit de gang afzonderlijk tc bereiken. 

De gevel vertoont een solied en burgerlijk karakter. 
De verdeeling der muren , vooral van het onderge
deelte van den gevel en tusschen de ramen, werd te 
massief gevonden. Men was van oordeel, dat de aan
gebrachte verzwaring achterwege zou kunnen blijven. 

De doorsneden zijn goed en voldoende uitgewerkt. 

Motto H o m e . Dit ontwerp staat in alle opzichten 
boven een der andere ontwerpen. Het munt uit 
door eene ongemeene en grootsche opvatting. 
Dit laatste is evenwel met het oog op de eischen , 
die het programma stelt, geen verdienste. De denk
beelden, die in het plan zijn neergelegd, zouden 

voor een burgcrwoonhuis op minder kostbare wijze 
toegepast moeten zijn, om aan de bedoeling van het 
programma geheel te kunnen beantwoorden. Niettemin 
is het een uitstekend ontwerp, dat van zeer veel 
kunstzin getuigt en waarbij de ontwerper met veel 
bekwaamheid een nuttig gebruik heeft weten te maken 
van de voorbeelden, die op Amerikaanschen en En-
gclschen bodem hun oorsprong hebben gevonden. De 
met opzet gekozen onregelmatigheid van sommige 
deelen van het grondplan leverde voor den ontwerper 
geen moeilijkheid op om eene gepaste en doelmatige 
oplossing te vinden. De uitvoerige doorsneden en 
plannen gaven een antwoord op nagenoeg elke vraag. 
Ook de gevels, gezien van het standpunt dat de 
bouwkunst in den tegenwoordigen tijd heeft bereikt, 
werden uitstekend genoemd en niet minder werd aan 
den ontwerper alle lof toegewezen voor het buiten
gewoon verdienstelijk teekenwerk. 

Motto achtpuntige ster (figuur.) De indeeling van 
dit woonhuis is goed gedacht en geeft op doelmatige 
wijze wat voor een burgerwoonhuis kan gevraagd 
worden. Het binnenplaatsje is wel wat klein. De 
gevels vallen echter niet mee. Men kan daaraan geen 
verdienste toekennen. De doorsneden zijn goed be
handeld en het teekenwerk is gewoon. 

Motto H A A . De plattegrond van dit ontwerp 
is gebrekkig. De trap is ongunstig gelegen. De gevels 
zijn niet verdienstelijk. De daklijn van den achtergevel 
is zelfs zeer leelijk. De doorsneden zijn onvolledig; 
van de kapconstructie is niets te zien. 

Motto H C. Evenals het vorige is ook dit plan 
gebrekkig. Het privaat is slecht gelegen. Er ontbreekt 
een trap om in de keuken, die lager gelegen is dan 
de kamers, te komen. De hoofdtrap heeft ook een 
ongunstige plaats. De gevels dragen de kenmerken 
van den revolutiestijl. Voor een antwoord op een 
prijsvraag mag iets meer verlangd worden dan het 
vervelend alledaagsche. De teekeningen zijn met vlijt 
geteekend. 

Ten slotte werd het persoonlijk oordeel over de 
plattegronden, dc doorsneden, de gevels en de estheti
sche waarde van elk ontwerp omgezet in punten wier 
aantal werd bepaald op ten hoogste 10. Het resultaat 
hiervan was dat de volgende punten werden toegekend : 
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18 20 18 19 y-
Quadraat in cirkel (fig.) . 21 26 19 22 4 
Moderne bouwkunst . . . 36 34 34 30 6' 

47 47 47 46 9 5 

Achtpuntige ster (fig.) . . 38 22 27 24 5' 
H . A . A 17 17 19 16 3 5 

21 19 •9 16 3' 

Hieruit blijkt, dat aan het ontwerp Home 9' punten 
en aan het ontwerp Moderne Bouwkunst 6* punten 
zijn ten deel gevallen. 

Wij stellen u daarom voor aan het ontwerp Home 
den prijs en aan het ontwerp Moderne Houwkunst 
de premie toe te kennen. 
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B O E K B E O O R D E E L I N G . 

Driehoeken bij ontwerpen van ornament 

door J. H . & J. M . de Groot. A m 

sterdam, Joh. G. Stemler Cz. 1896. 

Heeft het vorige jaar de heer L . M . Moolenaar een 
poging gewaagd, om ons een vasten grondslag te 
geven, waarop het gebouw der kunst zou kunnen 
rusten, thans komen de heer en mejuffrouw De Groot 
ook hun steentje bijdragen. 

E r is evenwel verschil tusschen beider pogen. 
Want terwijl de Groningsche architect ons het fun
dament der geheele kunst wilde toonen, gaat het 
streven van zijn Amsterdamschen collega niet verder, 
dan om de basis aan te geven, waarop de ornement
kunst , althans voor een deel, kan steunen. 

Wilde de heer Moolenaar een handleiding geven, 
die den weg zou wijzen „ o m de juiste afmetingen 
en verhoudingen te kunnen vinden", de heer en 
mejuffrouw De Groot zochten en vonden, naar het hun 
toescheen, „stellige zaken op het gebied van teekenen 
en ontwerpen". 

Er zullen er zijn, die om dit pogen lachen en die 
aanstonds denken aan de „urtwise science" van hem, 
die, om met Carlyle te spreken: 

„By geometric scale 
„„Doth take the size of pots of ale". 

Weer anderen zullen zich de vermaarde „pons asinorum" 
voor den geest halen, waarvan Euclides in de vijfde 
propositie van het eerste boek het vroegste voorbeeld 
geeft, dat later met allerlei varianten nagevolgd is. 
Maar die allen mogen wel bedenken dat de lust, om 
op grond der geometrie het schoone te verklaren en 
aan vaste regelen te onderwerpen, den mensen, of 
althans een deel der menschheid, eigen is geweest 
van den beginne aan. Zoo werkten de Egyptenaren 
naar vaste regelen, zoo geeft Ezechiël allerlei maten 
op, zoo stelde Polykleitos zijn canon vast, zoo houdt 
de evangelist Johannes ons in de Openbaring met 
velerlei afmetingen bezig, zoo combineeren de Arabieren 
geometrie en fantasie, zoo is de Gothiek een getallen-
kunst, zoo komt Vignola eindelijk, met zijn modulen 
en parten, om van vele anderen niet te spreken. 

En zoo komt dan ook het paar JJe Groot met zijn 
boekje, dat keurig uitgevoerd, reeds dadelijk een 
aangenamen indruk maakt. Zijn anders werken, die 
het over den theoretischen grondslag van het schoon 
hebben, in den regel al zeer onooglijk, hier is dit 
niet het geval Wij meenen dit te mogen toeschrijven 
aan de medewerking van „das ewig iVeiblie/te," dat 
ook thans niet in gebreke blijft „uns Itinaii zu zieken". 
De vrouwelijke smaak is, vooral waar het versierings
kunst geldt, een zeer vertrouwbare gids. 

Kunnen wij nu, na het boekje doorgezien te hebben, 
ook zeggen: „Das Unbeschrcibliche, hierist'sge/Aan?" 
De vervaardigers zullen dit niet van ons verwachten. 
Zij zijn er zeker in den grond van hun hart van over
tuigd , dat geen hulpmiddelen, geen voorschriften, 
geen regels, hoe uitvoerig en duidelijk ook voorge
dragen , tot het voortbrengen van ware kunst kunnen 
leiden, indien het eenig noodige, begaafdheid, ont
breekt. Want dit is het groote gevaar van regels, 
canons en voorschriften in de kunst, dat het bij velen 
de meening doet ontstaan als zou daardoor nu talent 
overbodig zijn geworden. 

De regels wisselen met de tijden. Op het oogenblik 
waait de wind beslist uit den meetkundigen hoek en 
zullen velen het eens zijn met de uitspraken van den 
heer De Groot: „ontwerpen van vlak ornament is 
rein het vlak deelen", „styleeren naar de natuur is bij 

velen natuurplagiaat" en „wie scheppen wil, mag niet 
rechtstreeks ontleenen". 

Regels als deze zijn niet nieuw; ook in vroegere 
kunstperioden hebben zij dienst gedaan. Als de meest 
bekende dier tijdperken noemen wij die der Celtisch-
Germaansche kunst, die der Arabische kunst, die der 
Italiaansche intarsia-kunst. Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat verscheidene der ontwerpen, in het 
boekje voorkomende en naar deze regels vervaar
digd, ons die perioden voor den geest brengen. Zoo 
wijst plaat 17 op Iersche en Engelsch-Normandische 
handschrift-omlijstingen; ook plaat 18 en plaat 19 
behooren tot deze categorie. Plaat 28 en 29 daaren
tegen hebben een zuiver Moorsch karakter, plaat 30 
eveneens, althans ten deele, want ook Celtische mo
tieven ontbreken daar niet. Intarsia-motieven worden 
op plaat s, 7, 8 , 1 2 en 13 gevonden, ook op plaat 
2 5 , 26 en 32. Het zoogenaamde „diaper-ornament" 
der Engelsche Gothiek speelt op plaat 36 , 37, 38 
en 39 een groote rol; de Japansche opvatting is op 
plaat 43 onmiskenbaar. 

Wij willen den heer De Groot daarvan geen verwijt 
maken en nemen gaarne aan, dat hij „zijn voor
beelden niet aan eenigen historischen stijl heeft ont
leend." Doch, daar gelijke oorzaken gelijke gevolgen 
hebben, zoo kan het niet anders of het volgen der
zelfde regels moet nu tot dezelfde resultaten leiden 
als vroeger. Zoo zal een componist, die een fuga naar 
alle regelen der kunst schrijft, ons altijd de periode 
van Handel en Bach in de herinnering brengen, ook 
al zijn thema en tegenthema geheel nieuw. 

Toch zal geen componist verzuimen, zich de re
gelen van de contrapunt eigen te maken, al heeft 
hij misschien het vaste voornemen, om nooit streng 
fugatisch te schrijven. En zoo is het zeker voor velen 
nuttig, het keurig uitgevoerde boekje van den heer 
en mejuffrouw De Groot te bestudeeren, om vertrouwd 
te worden met regels en hulpmiddelen, die misschien 
niet nieuw zijn, maar toch altijd interessant blijven. 

Wellicht heeft de heer De Groot, toen hij eenmaal 
zag, wat er met driehoeken te bereiken viel, de 
waarde daarvan overschat. Want voor letters, als op 
plaat 33 zijn er veel beter constructies; ook die op 
plaat 34 bevallen ons niet, vooral omdat de onder
linge afstanden gelijk zijn, wat nimmer smaakvol 
letterschrift geeft. Veel beter is het Gothisch schrift 
op plaat 3 5 , maar de heer De Groot zal zien, als 
hij de werken der i6e-eeuwsche Duitsche meesters 
raadpleegt, dat hij niets nieuws ontdekt heeft. 

De poging, om door driehoeken tot het teekenen 
van een behoorlijk menschbeeld te komen, zooals die 
op plaat 44 gedaan is, vindt, en wij begrijpen dit, 
de heer De Groot niet in allen deele geslaagd en hij 
„geeft onmiddellijk toe dat het beter kan". Dit is een 
prijzenswaardig staaltje van zelfkennis. Maar toch, nu 
het eenmaal smaak is om in ornement dergelijke figuren 
aan te brengen, zal de canon van den heer De Groot 
menigeen, wien de lauweren van Toorop geen rust 
gunnen, welkom zijn. 

Van de platen 46 — 52 , die „op verzoek van den 
uitgever zijn opgenomen" en die werk van leerlingen 
des heeren De Groot weergeven, bevallen ons die, 
in houtsneemanier opgevat en uit plantenmotieven 
bestaande, het best. Van de zuiver geometrische 
composities, die in kleuren gedrukt zijn, schijnen 
ons de meeste te rammelend, te onsamenhangend. 
Het bewijs is daar te vinden dat, wanneer het 
toepassen der driehoek-methode niet gepaard gaat 
met fijnen smaak en juist gevoel voor lijn en kleur, 
het resultaat onbevredigend wordt. 

Veel beter is plaat 4 5 , waar oen inderdaad fraai 
geheel verkregen is, cn waar de brievenrand een zeker 
gepaste omlijsting van de „buslichtingplaat" vormt. 
Het ware te wenschen dat weldra bij iedere brievenbus 
een zoo smaakvol bordje aanwezig mocht zijn. 

Wij twijfelen niet of het keurig werkje, dat allerlei 
bevat wat voor velen nieuw zal zijn, moet zijn weg 
vinden. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE L E I D E N . 

Vergadering van Donderdag 29 October 1896. 
Aau deze vergadering ging een kunstbeschouwing vooraf van 

het plaatwerk „Denkmaler dor Baukunst", daartoe welwillend 
afgestaan door den beor E. von Sabor, directeur van hot k u u s t -
niiverhcids-muBoum te Haarlem. 

De Voorzitter, de heer C. R. van Ruijven, oponde de vergadering, 
waarna do notulen werdon voorgelezen en do verkoop van tyd-
schrifton en plnatworken uit het archief van de voormalige af
deeling der Maatschappij plaats vond. „ , , _ 

Het woord werd olsnu gegeven aan den hoer W. Kromhout Lzn., 
architect tc Amsterdam, die tot onderwerp gekozen had: „Ko-
maansch, Romeinsch en Modern". In zijne voordracht, die bink 
gaf van ernstwe studio, vcrklaardo sprokor, met handig daar-
gesteldo krijtscketscn, de verschillende stijlvormen, meer speciaal 
T aGerui,ne a Pt 'ü <d 1werd vooral stilgestaan bij de bespreking der 
Griekscho en Romoinschc stijlen. Bij de Grieken traa.o lyncn, 
als niet de losse baud getrokken, by de Romeinen d e n b e e r 
WW beredeneerd met Jen teekenhaak. Vandaar dan ook dat de 
harmonie tusschen uiterlijken vorm en constructie by de Grieken 
zoovoel schooner is dan bij de Romeinen. v 

Achtereenvolgens werden behandeld de Grieksche Vroeg
christelijke, Romaansche, Romoinschc en Gothische sty en, alles 
verduidelijk met plaatwerken, die spreker in verband hiermede 
Bet c rculeeren. Doch ook over do hedendaagsche bouwkunst gat 
Inrekor zijn mooningen te kennen. Speciaal werd door hom gewezen 
óp *Tjjzerconstructiën, die wellicht een groote rol znllon gaan 
Boelen in de architectuur. , . 

P A a n het slot zijner voordracht wees spreker nog op het histo
risch feit dat bijna allo stijlveranderingen gepaard zyn gegaan 
met oen .debacle'' in de maatschappij. Evenwel sprak hy de 
hoop uit" dat dergelijke overgangen OOK zonder dit zoogenaamde 
non l/akeliik kwaad zullen plaats kunnen hebbon. 

Iu hartelyke bewoordingen bracht dc Voorzitter spreker den 

d 8 D o t é r V G r K va d n Driel las het programma voor de uit te schryven 
uriisvraa.' van „een centraal-telephoonstation in eene groote stad , 
waarin de heeren W. Kok, J . v! d. Kamp en H. J. Jesse oenige 
veranderingen wilden brengen, wat de den mededingers gegeven 
vrijheid van handelen aangaat ten opzichte van de grootte van 
"et gebouw en de behandeling der teekeningen; het programma 
werd ongowyzigd goedgekeurd. v „ - _ i t * « . 

Eeu drietal leden werd aangenomen, waarna de ] oorzitter 
mededeeling deed omtrent het toetreden van een tweetal donateur», 
deni saa van vorderingen van den leerling, door do Voreen.g ng 
OD de Ambachtsschool geplaatst en de ontvangst van voorstellen 
voor eventueele wetswijziging, die in de November-vergadermg 
behandeld zullen worden. , 

De heer Erenkel gaf eene verklaring van eeno^ut .io zaal aan
wezige doorsluiting, genaamd „Zephir', en de hoer F..A Wempo 
van een nieuwen blusscher voor beginnende binnenbranden, ge-
n B i a » m d d / b r w e ' r d de vraag gevonden: „Welke eischen stolt een 
bouwkundige aan het onderwijs voor jeugdige ambachtslieden, 
met betrekking tot het handteekenen I? welke vraag in handen 
gesteld werd van hot genootschap „Architectura et Amicitia , te 
Amsterdam. 

VEREENIGING VOOR BOUWKUNST EN A A N V E R W A N T E 
A M B A C H T E N TE A L K M A A R . 

Vergadering van Zaterdag 81 October 1896. 
Behalve do opkomst van de vele loden bewees het groot aantal 

geïutroducoerdon, dat do bij couvocotiebiljet aangekondigde ten
toonstelling in bouwmaterialen veler belangstelling wekte. 

Nadat de Voorzitter de vergadering had geopend, worden de 
notulon der vorige vergadering gelezen en onveranderd «oedgo-
keurd. Hierna verkreeg de heer H. J . do Groot het woord tot het 
houden van een causerie in verband met de kunstbeschouwing van 
een collectie platen uit de „Ornamentenschatz , „Kunst voor 
ieder" en „das Möbel". . . „ , • j 

Aangezien de producten op elk terrein in clko kunstperiode 
worden geïnfluenceerd door verschillende toestanden, wees spreker 
erop dat het navolgen van al hetgeen men ouder den naam van 
Engelsche kunst verstaat, beslist is af te keuren, omdat wy, 
Hollanders , in karakter, landaard enz. verschillen met hen die 
aan do overzijde van het Kanaal wonen. Waar men van sommige 
zijden alles, in vroeger eeuwen tot stand gebracht, eenvoudig 
mot don naam van „rommel" betitelt, achtte sprokor zich geroepen 

dio meeniug te bestrijden, op grond van de basis waarop elke 
kunststijl rust. De toepassing van de bruikbaro elementen en 
goede beginselen van samonstelling uit den tijd dio achter ons 
ligt, geldeu thans evenzeer als dit steeds liet geval was. In ver
band hiermede wenschtc sprekor achtereenvolgens de verschillende 
stylen te behandelen eu hun ontstuan en ontwikkeling te schetsen. 
Voor dezen uvond had hij zich tot taak gesteld eon en ander 
mede te deelen over de kunstproducten in Chaldoa en Assyrië. 
Godsdienst, materiaal, gesteldheid van den bodem, klimaat, 
volkskarukter, regeeringsvorm werden achtereenvolgens door den 
heer De Groot besprokon. 

Nadat hem door den Voorzitter dank was gebracht voor de 
exacte behandeling, werden do aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de tentoonstelling te bezichtigen. 

Ingezonden was door de volgende heeren: 
De Lint & Co., 

J . J . B. J . Bouvy, 
J . M. Kleyn, 
F. S. Key', 
Rouppe v. d. Voort & Zn 
M. de Wild, 
F. W. Braat, 
Gebr. v. d. Vygh, 
J . W. Molijn, 
T. G. Tissot Jr, 

Rotterdam. Glas, linoleum, bont-
parket, tegels, enz. 

Dordrecht, Glas. 
Arnhem, Glasdecoratio. 
Rotterdam, Ijzerwaren. 
's-Gravonhago, Ijzerwaren. 
Alkmaar, Ijzerwaren. 
Dolft, Zink- en ijzerwerken. 
Amsterdam, Excelsiorplaten. 
Gouda, Kronknagels. 
Amsterdam, l'apicrsteen. 

Over het algomeeu kou deze expositie als goed geslaagd be
schouwd worden; een woord van lot aan dc heeren 3. Bierdrager, 
M. Vasbinder cn J . Ringers Jr. voor de uitstekende wyze, waarop 
zij zich van hun taak als commissieleden hadden gekweten, was 
dan ook welverdiend. 

Nadat van al het tentoongestelde goede nota was genomen, 
werd de vergadering voortgezet. In verbaud met het eerste ge
deelte van het door den heer Dc Groot gesprokene, ontstond een 
discussie, waaraan werd deelgenoinoo door de heeren W. F. Stoel 
Sr. eu F. Doorn, üp voorstel van deu laatste verklaarden zy zich 
bereid in de volgende vergudering buune denkbeelden door schetsen 
toe te lichten 

Na do gewoue rondvraag werd hierop de vergadering gesloten. 

VERKEN1GING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, 
TE GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 31 October 1896. 

De Voorzittor, de heer Moolenaar, heet den leden in deze eerste 
vergadering vau het 13e vereenigingsjaar welkom ; spreker wijst 
erop dut de vergaderingen van „Bouwkunst" de weetgierigheid 
hebben geprikkeld en een bron van keunis teu opzichte van 
bouwkuude geweest zyn, waardoor een opgewekt bouwkundig 
leveu is ontstaan en een streven naar kuast/.iu zich keef* ge-
openbaard Muur er blylt nog veel te doen. Moge de Vereoniging 
op deu iugeslageu weg voortgaan en op bare bescheiden plaats 
ervoor zorgen uiet ten achteren te geraken, leder zy iu zijnen 
kring nuttig werkzaam met wuardeering van elkanders streven. 

-Het deze hartelyke woorden opende de Voorzitter onder applaus 
de vergadering. 

Dauruu komt aau de orde bet eerste punt van dc agenda: het 
rapport der ueereu L . M. Moolenaar, K. Ilookzeuiu, A. Tb. van 
Kluipt, F. Bach en J, J . Wihbelink, leden van dc jury der uit
geschreven prysvraag, waarvan eorstgenoemde lecture geeft. 

.Nu opening der brieven blijkt, dat de pry's van t' 40 behaald IB 
door den heer A. D. N . van Gondt te Amsterdam en de premie 
van f lo door den heer H . J . Kranenborg te Groningen. 

De Voorzitter geeft verder het woord aan den Secretaris, die 
in zyn jaarverslag dc lotgevallen der Vereeniging nagaat. Hy kan 
een bevredigende opkomst constntceren, ofschoou eene betere 
hoogst gewuusebt is, deelt mede, dat do Vereeniging thans uit 
63 gewone eu 12 kunstlievende, dus iu 'tgeheel uit 75 leden 
bestaat en dat er van de gunstige bepaling in het reglement, ten 
opzichte vau toelating van adspirant-ledon, tot zyne verwondering 
nog geen gebruik gemaakt is. Twee vragon slechts waren inge
komen, die niet beantwoord zyn geworden. Hy hoopt, dat de 
daarvoor benoemde commission zich iu het vervolg beter van hunne 
taak zullen kwijten. De Penningmeester, wiens rekening door de 
heeren Versteeg en B O B nagezien en goed bevonden werd, kan 
wyzen op oen voordeelig Baldo, terwyl de Bibliothecaris zyn 
tevredenheid te kennen geeft over do tegenwoordige circulatie 
van de vele tijdschriften, vakbladen, platen, enz. 

De Voorzitter richt een woord van dank tot de drie bovenge
noemde heeren voor bun verslag. 

Du begrooting, door het bestuur voorgesteld, wordt zonder wijzi
ging aangenomen. In de plaat, van do aftredende bestuursleden 
Iluizinga en L i t , die niet herkiesbaar zyn, worden gekozen de 
heeren Van Elmpt en Van der Windt, welke de benoeming 
aannemen. 

Daarna gaat do Vergadering over tot de verkiezing van vijf 
commission van drie leden, die zich belasten met de beantwoor
ding van do in de bus te werpen vragou; ook deze heeren namen, 
voor zooverre zy aanwezig waren, d. benoeming aan. 

Voor de uit te schryven prysvraag stelt het bestuur eene 
keuze uit de volgende ouderwerpen voor: eene traniwachtkamer, 
eene kiosk, eene kamerbetimmering, oene tochtpui, een glas
schildering voor eene trapzaal eu eeu erker voor eene villa of een 
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woonhuis, waaraan door twoe dor leden eeno jjstent en een ge-
smeed-yzeren uithangteekon worden toegevoegd. 

Gekozen werd een tramwachtkamer, waarvoor het bestuur het 
programma zal opmaken, om het in de volgendo vergadering ter 
tafel te brengen. 

Na een woord van dank aan de aftredende bestuursleden, in
zonderheid aan den heer Huizinga, die zich zoo verdionstelijk ten 
opzichte van den leescirkol heeft gemaakt, sloot do Voorzitter 
de vergadering. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA TE AMSTERDAM, 
Vergadering van Woensdag 4 November 1 8 9 6 . 

Na voorlezing der notulen werd een candidaat met algcmoene 
Btemmen tot gewoon lid aangenomen. 

Hierna was de kunstbeschouwing van don hoer C. W. Njjhotf 
aan de orde, betreffende do „Deutsche Kunst". Een tal van 
prachtige photo's, in 't bij zond IT van Zuid-Duitachland, circu
leerden , naar aanleiding waarvan de heer W, Kromhout Czn. 
een geïmproviseerde causerie gaf, waarvoor hem hartclijken dank 
werd gebracht. 

Omtrent den uitBlag van den wedstrijd der twee prysvragen, 
in het afgeloopen jaar uitgeschreven, werd medegedeeld dat voor 
het „Bibliotheekgebouw' geen volledige bekroning hooit plaats 
gevonden, maar dat de prys verdeeld is als volgt: 

Motto Driehoek en PaBser in cirkel ƒ100. 
„ N". 1114 - 50. 
„ Salve - 60. 

Evenmin werd voor de prijsvraag „Arbeiderswoning" eeno vol
ledige bekroning toegekend, maar wel eeno premie van / 25 aan 
motto A A . cn eene eervolle vermelding aan motto C. M . 

Na het afdoen van eenige huishoudelijke aangelegenheden, 
word de weinig bezochte Vergadering goslotcn. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
AKUEELIXO HAARLEM EN OMSTREKEN. 

Vergadering van Dinsdag 2 7 October 1 S 9 6 . 

Na voorlezing en goedkeuring van do notulen en behandeling 
van een paar ingekomen stukken, word door een der leden verslag 
uitgebracht over het verhandelde op de algemeene vergadering, 
den 24n September j.1. te Delft gehouden. 

De Vergadering, den afgevaardigde dankende voor zjjn uitvoorig 
verslag, zou daarop volgen» de agenda overgaan tot het bespreken 
van de gevolgen der jongste wijzigingen in de wet der Maat
schappij, doch dc Voorzitter wees op den beschikbaren tijd on 
deed liet voorstel tot bezichtiging over te gaan van do vier fraaie 
modellen van stoonibaggermolens en vaartuigen , welke door den 
hoer P. Goedkoop Dz., ingenieur-directeur der werf „Conrud", 
met de meeste vrijgevigheid dezen avond ter beschikking van de 
afdeeling waren gesteld. Dit voorstel werd aangenomen. Wat na 
to zeggon van deze modellen.' Do verslaggever is niet genoeg 
ingewijd in alle technischo bijzonderheden om zich een oordeel 
te mogen aanmatigen over hunne correctheid en deugdelijkheid. 

Maar met een weinig algemeene kennis duarvan toegerust, 
bezie m e n elk detail, de fraaie afwerking, den geheclen samen-
bang, zoo gemakkelijk na te gaan, en men verkrijgt de over
tuiging van te staan voor de tot in de geriugBto bijzonderheden 
trouw nagevolgde werktuigen, welke de worf „Courad" door de 
geheele wereld beroemd gemaakt bobben. Het zijn verkleinde 
reproducties van do werktuigen, dio dienst doen of reeds godaan 
bobbon bjj den aanleg van Bpoorwegen, bet uitdiepen van kanalen, 
rivieren en zeehavens, het droogleggen van moerassen enz., niet 
alleen in ons land, maar in nog grooter getale in Duitschland, 
Rusland, frankrijk, Italië, Spanjo, Afrika, West-Indië, Zuid-
Amerika, enz. 

Hij toont kracht in zjjn vorm, dio zandzuiger, die dc ondiepte 
vnn do haven in zijn ruimto opneemt om bet zand met eigen 
machine duizendc meters ver weg te voeren en daar, door net 
openen van zjjn kiel , in weinige uren neer te Btorten. 

Groot moet hot vermogen zijn van dat baggorvaartuig, dat don 
grond mot zijn emmers wegschraapt, opheft, in zijn ruimte stort 
en daar vermaalt, om bet daarna honderde meterB vor weg to 
stuwen op hot land ter ophooging of iu het moeras ter demping. 

En alles is weergegeven : machines voor eigen verplaataing, 
voor eloctrischc verlichting, voor workkraebt, ankers, windassen, 
kaapstanders, kranen, takels, kettingen, booglampen, kajuiten met 
haar complete inrichting, niets schijnt vergeten. 

Een dergelijk model in zilver moet door do directie dor werf 
.,Conrad" aan den Keizer van Rusland ten gcBchenko zjjn aan
geboden en door den directeur, don heer Goedkoop, aan bet 
Keizerlijk echtpaar zjjn geëxpliceerd. Bjj het sluiten van de ver
gadering werd door den Voorzitter een woord van hulde gebracht 
aan den heer Goedkoop voor diens welwillendheid in doze aan de 
Afdeeling betoond. Met warmte werd de wensch toegejuicht, dat 
de werf „Conrad" haar naam, vorbonden aan dien van Haarlem, 
door dc geheele wereld nog lang iu ooro moge doen houdon. 

AFULKI.INI; UTRECHT. 
Vergadering van 3 November 189ü. 

Na afdoening van eenige huiBhoudcljjkc aangelegenheden, werd 
door den Voorzitter het woord gegeven aau den heer W. De 

1 Jong, die eenige mededeelingen deed over het vontilecren van 
I gebouwen. Hjj bracht die in verband met het onlangs door de 

welbekende firma Jan Hamer & Co. tc Amsterdam, specialiteit 
op bet gebied van ventilatie, gratis uan een aantal deskundigen 
rundgozondon brochure, over con gevaar voor de algemeene 
gezondheid. Deze brochure borat hoofdzakeljjk besprekingen en 
conclusion van het in 18911, op het Hygiënisch congres to Londen, 
verhandelde. 

De heer Do Jong mconde evenwel dat de zaak van te groot 
belang was, om niet do aandacht van het algemeen hierop te 
vestigen, waarom hjj die besprekingen, conclusion en aanhalingen 
in een kort doch bevattelijk geheel heeft omgezet, geschikt om 
ieder een denkbeeld te geven hoe eu wanneer goed en mot de 
minste koBtcn geventileerd wordt, te meer daar vele ziekenhuizen 
en Bcholcn bowjJB geven van vorkeerdo opvattingen. 

Ter verduidelijking had li ij zich voorzien van teekeningen, 
terwjjl hjj met krijt een cn ander op het bord nader toelichtte. 

Hjj deod hierbij uitkomen dat natuurlijke ventilatie verreweg 
bovon andere systemen was te verkiezen; dezo wordt verkregen 
door automatische» afvoer uit hot plafond en luchttoevoer van 
beneden op ongevoor monschhoogte boven den vloer. Men nam 
hiermede eone totale afwezigheid van ziektelucht waar; men 
bracht versche lucht, waarvan do temperatuur naar behoofte 
kan geregeld worden. 

Hoofdverdachte is dat bedorven lucht wordt afgevoerd en 
togeijjkcrtjjd nieuwe wordt ingobracht. 

De heer C. Burdett, ook in ons land geen onbekende op het 
gebied van hospitaal bouw en ventilatie, heeft ook erkend dat 
natuurlijke ventilatie hoven kunstmatige te verkiezen i - , te meer 
daar dc laatste veel geld kost. 

Do Building Neva zcido iu ccn artikel dat necrslag-ventilatie 
veroordeeld moet worden, daar zij in plaats van zuivere. onreine 
lucht binnenvoert. Door veel autoriteiten wordt dan ook dit 
laatsto systeem afgekeurd. 

De heer Do Jong toonde verder aan, hoe uitgeademde lucht bij 
necrslag-ventilatie werkt; zij stijgt eerst op, doch komt met 
verbrandings-producten terug om opnieuw ingeademd to worden, 
wat tengcvolgo heeft dat op ziekenzalen veel onzuivere lucht 
wordt ingeademd. Het gevaar ligt voor de hand, en kan niet 
opgeheven wordon, hoe men ook tracht te ventilecren; het is een 
feit, dat men versche lucht door eeu ruimte kan voeren, zonder 
dat er gevoutileerd wordt. 

Een !ucbtventilator zal het best zijn dienst doen. wanneer natuur
lijke ventilatie plaats vindt, cn dit moet niet geschieden met 
geweld maar /.acht-opzuigend. Hiertoe had de heer De Jong een 
model van een Boyle's ventilator ter tafel gebracht, waardoor 
aangetoond werd dat zacht opzuigen wel mogelijk is. 

Zoo gebruikt men b.v. in hot Parlementsgebouw te Londen een 
svstccm, onder deu naam van plenum of impulsio-systeeni, om 
door middel van een sterken waaier do verontreinigde lucht to 
verdrijven; dat hierdoor eon drang op de ntmospheer wordt uit
geoefend, behoeft zeker geen betoog. Wat ondervindt men al 
niet iu vergaderzalen met galerijen, als veutilatio door ingeperste 
lucht of mechanische werking wordt geregeld, Hoe vaak gebeurt 
bet niet dut deze of gene onwel wordt, dat aan niets auders is 
to wijten dan aan neerslag van onzuivere lucht. 

Ventilatie door inbrengen van vochtige lucht werd mede 
veroordeeld, daar ook zij bostauddeelen binnenvoert, dio betor 
waren geweerd, getuige zou menige aanslag op muur eu pla
fond in ziekenzalen. De uitgeademde lucht moet direct naar 
boven haar uitweg vinden, en waar dit zoo is toegepast, daar moet 
eene bevredigende oplossing govouden zyn. Ook dan zal in scholen 
geen schoollucht worden waargenomen. 

Wanneer de verontreinigde lucht van boven wordt aangevoerd 
on niet kan tcrugkecren. ligt het voor de baud, dat eene geringere 
hoeveelheid lucht noodig zal zijn om aangovoerd to worden, dan 
wanneer de verbruikto lucht door een stroom dalende lucht wordt 
teruggedreven en daarin opgolost, zooals dit met alle vormon 
van mechanisch vcntilatio door impulsio volgens het pleuum-
principo het geval is. Vandaar do noodzakelijkheid dier enorme 
hoovoelheid lucht, dio voor dit systeem noodig is. 

Op het congres van het Britsch Instituut van openbare hygièno 
heeft de heer J . F. Bailey, architect vaa do Londcusche scholen, 
verklaard, dat natuurlijke ventilatie hem was gebleken de meest 
bevredigende methode to zjjn. 

De heer De Jong deed vorder uitkomen, dat ventilocrcn en 
verwarmen van gebouwen twee werkiugen zjjn, dio afzonderlijk 
hun dienst moeten doen. 

Verwarmen moet door stralende hitte geschieden en niet door 
middel van vooraf verwarmde lucht, zoouls de heer Corlields, 
Prof. in de hygiëne aan do Loodcnsche Universiteit zegt, want 
als de lucht vooraf verwarmd wordt, verliest ZIJ eon godeelte van 
de zuurstof', cn lucht, arm aan zuurstof, noodzaakt meer in te 
ademen, hetgeen don mensch vermoeit. 

Ook de heer Emil Trelat, die als hoogste autoriteit iu Fraakrjjk 
beschouwd wordt, heeft aangetoond, dat verwannen niet iu hot 
minst iu verband staat mot vontileeren. 

Daar, waar zoo ineuig deskundige en specialiteit op dit gobied 
het niet elkander eens zjjn, dut langzaam afzuigen het kwaad kan 
ophollen , daar iB zeker deze conclusie waard in wjjdcn kring bekend 
te worden. Do firma Jan Hamer -\ Co. komt alle lof toe voor do 
wijzo waarop zij op een gevaar voor do algemeene gezondheid 
heeft gewezen. 
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Nadat do heer Do Jong door dsn Voorzitter was dankgezegd 
voor zyno gewichtigo mededeeling, word door velo leden nog druk 
over het vraagstuk gediscussieerd . terwjjl de heer Do Jong zooveel 
mogoljjk inlichtingen verschafte. 

Hierna had nog eene bespreking plaats over de organisatie van 
de bihlothcek; daar dit eonu zaak van gewicht is, kou men nog 
niot tot oen besluit komen. 

Niets meer aan do orde zijnde', sloot do Voorzitter do verga
dering. 

AVTJKKLOia AMSTEHUAM. 

l'etgadering van Viijdag 30 October 1895. 
Door den Voorzitter, den heer C. B. Posthumus Meyjos werden 

de leden op deze eerste winterbijeonkomst verwelkomd, waarna 
do notulen werden gelezen en goedgekeurd. 

Van het ecrelid, den heor J . II. Leliman, was voor de boekerij 
van de Afdeeling ten geschenke ontvangen een onlangs ver-
Bchcnen boekje gotiteld: „Driehoeken bjj ontwerpen van ornement", 
samengestold door J . II. en J . M . de li root, wolk geschenk 
onder dankbetuiging werd aanvaard. 

Door den Voorzitter werd daarna medegedeeld, dat door tus-
schonkomst van het l id , den hoor Bruning, aaa de leden waar
schijnlijk do gelegenheid zal worden aangeboden oin op 27 
November a. s. do Simplex Rywielenfabriok, to Amsterdam ge
bouwd door don architect Van Straaten, to bezichtigen. Ver
volgons word medegedeeld welke heeren dezen winter een spreek
beurt hebben aanvaard. 

Daarna werden de wijzigingen in hot reglement van de Afdcoling, 
ontstaan door de wetswijziging van de Maatschappij besproken 
en op voorstel van den heer W. J de Groot besloten, daarin 
nog op te nomen eene bepaling, dat jongolieden beneden 23 
jaar lid van de Afdeeling kunnen worden togen eene contributie 
van f9 per jaar, zonder lid der Maatschappij tü worden, waarna 
het geheele reglement werd goedgekeurd. 

Do hoer A. C. Bloy's gul' vervolgens aan do baud van een 
groot aantal teekeningen, welke in de zaal geëxposeerd wareu, 
oene toelichting van hot onder zjjne directio te bouwen K . K . 
Gasthuis to Amstordam. 

Spreker behandelde iu de eersto plaats het algemeene plan, 
zooals men zich dit iu de toekomst voorstelt en daurnu wat 
voorloopig zal worden gebouwd. 

Vcrvolgons gaf de hoer Bleijs eene beschrijving van de ver
schillende gebouwen, zooals hot administratiegebouw, do ver
schillende paviljoens voor mannen on vrouwon, de kapel, het 
economiegebouw, het zusterhuis enz., en besprak daarbij de 
wijze van constructie, en de materialen. 

t In dc hierop gehoudeu puuzo worden de geëxposeerde teeke
ningen van dit Gasthuis, benevens do ontwerpen ingekomen op 
de prijsvraag van de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap'' 
te Rotterdam, met belangstelling bezichtigd. 

De Voorzitter bedankte deu hoer Bleus voor zyno met grooto 
belangstelling aangeboorde toelichtingen en vroeg, als het gesticht 
gereed zal zijn. den leden toe te staan het te bezichtigen. 

Nadat vervolgens een lid was aangenomen, werd de vergadering 
niets meer aan de orde zijnde, 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-GRAVENUAQE. Volgens een in „Het Vaderland* voorkomende 

mededeeling «au den heer Jurriaau Kok, dirocteur der Haagschc 
plateelbakkerij „Rozenburg*, beeft do Minister van Buitenlandsche 
Zaken aan het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van 
fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland verklaard, dat de 
Regeering niet voornemens was om aan de Kamer voorstellen to 
doeu 0111 een belangrijke subsidie too to staan voor de 1'arijsche 
Wereldtentoonstelling, on ook geen plannen koesterde om oen 
officieele commissie te benoemen. 

De Miuister meende, dat het oordeel der Kamer ovor deze 
zaak genoegzaam bekend was, sedert de subsidie voor de afdeeling 
„Kunst" ter gelegenheid van de expositie van 1892 te Chicago 
door haar werd afgestemd. Tevens deelde de Minister mede, dat 
hem was gebleken uit rapporten van vroegere tentoonstellingen, 
dat subsidies, door vroegere regeeringen verstrekt, weinig kwamen 
iu het belang van de exposanten zelf. Het eenige, wat do Minister 
aan de Kamer wensebte voor te stellen, was een post voor de 
bestrjjding van de kosten vau een ofbcieelen regeeriugsvertegen-
wuordiger; maar dit zou alleen geschieden om do Nederlandsche 
exposanten iu de gelegenheid to stellen te exposeeren, daar de 
Fransche Rogeoring niet anders wenscht te onderhandelen dun 
mot officieele regeoringspersonen. 

— De technische deskundigen, die de Kaadscommissio voorde 
tramweg-aangelegenheid zich heeft toegevoegd, zjjn de heeren 
Lindo, directeur der gemeentewerken, Dufour, chef bjj don dienst 
vau Weg en Werken der Staatsspoorweg-maatschappij, en Van 
Loenen .Martinet, adjunct-ingenieur vuil Tractie bij de Hollandsclie 
IJzerun-Spoorwogmoatschappy. 

— De Vereeniging „Arti et Industriae" alhier heelt besloten, 
handelend op te treden bij du voorbereiding vaa de inhuldiging*-
feesten in lyjs. Zij hoeft eeno commissie van 24 leden benoemd 
tot hot verzamelen van beschrijvingen, platen, schetsen, teeke
ningen enz. van versieringen, welke bij inhuldigingen, intochton, 
kroningen cuz. in ons luud hebben pluuts gehad eu zoo mogelijk 

ook van de belangrijkste versieringen bij dergelijke feesten in hot 
buitenland, met 't dool om daarvoor eeno tentoonstelling te hou
den en tovens kleine prysvragen uit to schrijven voor do versiering 
vun gebouwen, straten, pleinen enz. en voor ontwerpen van vlag
en andere decoraties. 

AMSTERDAM. DO motie Vau Niorop 0111 een nieuw ouderzoek 
in de gasznak te lateu instellen, maar het op te dragon aan 
deskundigen, cn tevens onderhandelingen aan to knoopon met 
de Imperial ovor oon gewyzigdo concessie, cn van het resultaat 
van con on ander to laton afhangen of de gemeente tot eigen 
exploitatie zal overgaan — is door den raad aangenomen met 
28 tcgon 8 stommen. 

— In De Nijverheid van 28 October wordt een woord 
gericht tot allo voorstanders van een weekblad als orgaan van 
do Nederlandsche Njjverheid en do vraag gedaan of hot orgaan 
der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nyverboid, 
waarvan het laatsto nornmer op Woensdag 30 December verschijnt, 
niet vervangen kan wordon door een wckclykscko Courant, als 
onafhanke l i jk orgaau van en voor de Nodor landsche 
N y v c r h e i d . De heer Wosterouen van Meetoren is bereid als 
hoofdredacteur op to treden en de tegenwoordige uitgevers zyn 
niet ongenegen do proef tc wagen, mits hun eenige zokerheid 
gegeven worde dat zij abnnne's zullen vinden. 

De prijs van het weekblad is f 6 por jaar fr. p. p. en fl voor 
het buitenlund; voor hen die zich vóór 1 December e. k. als abonné 
opgevou, wordt de prijs tot fh en f li verlaagd. 

HAARLEM. Het MUBOUIII van Kunstnijverheid word gedurende 
do maand October door o4ü personen bezocht, terwijl uit de aan 
het Museum verbonden boekery' 223 boeken plaatwerken naar 
verschillende plaatsen van ons land vorzonden werden. Zooals 
bekend is bevat genoemde boekery boek- 011 plaatwerken die 
betrekking hebben op versierende kunsten. Zy die een of ander 
kunstambacht uitoefeuon, vinden hier op elk gebied een rijke 
bron van voorbeelden, die gratis ter beschikking worden gesteld. 

Nadcro inlielitingen hierover kunnen bjj don conservator van 
genoemd museum worden aangevraagd. 

GRONINGEN. De Kaad dezer gemeente heeft het plan voor do 
stichting en inrichting van eeu abattoir aldaar goedgekeurd. 

Terwjjl indertijd met een meerderheid van slechts éen stem in 
bcgiusel tot de stichting van een abattoir werd besloten, zyn de 
plannen zelve thans met 22 tegen 8 stemmen goedgekeurd en dit 
niettegenstaande nu bleek, dat de stichting f 110,000 meer zal 
kosten dan oorspronkelijk was geraamd. 

— De Provincialo Staten van Groningen hebben van Gede
puteerde Staten een voordracht ontvangen om aan do weduwe 
van den hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat een 
jaargeld van ƒ500 toe te kennen. Den heer G. Wind, iugcuieur 
van den Proviucialeu Waterstaat, is op zyn verzoek met ingang 
vun 1 Januari e. k. eervol ontslag verleend. 

'S-HERTOGENIIOSCII. De Gemeenteraad besloot in zijne laatste 
zitting met algemeene stemmen dc oude stationsgebouwen voor 
het houden van een provincialo tentoonstelling van nijverheid be
schikbaar tc stellen. Met 13 tegen 3 stommen werd overeen
komstig bet voorstel van B. en W. goedgevonden voor do helft 
deel te uemon in het waarborgfonds, waarvan bet bedrag op 
I 20.000 gesteld is. 

KAMPEN. By de behandeling der begrooting voor 1897 heeft de 
Raad het tracteinont van den dirocteur der gemeentewerken met 
f 100 verhoogd, nadat dc voorstellen om deze jaarwedden met f 300 
en f200 to vermeerderen, successievelijk waren vorworpen. 

P E R S O N A L I A . 
I i ij den Waterstaat in Nod.-Indië is: 
a a n g e w e z e n als chef der 3e waterstaatsafd. de hoofding, 

2e kl . 'i'h. W. C. Herckenrath, thans chef der 3e waterstaatsafd.; 
als chef der le waterstaatsafd, do hoofding. 3e kl . II. J . Verdam, 
thans cerstaauw -ing. iu do res. Preanger-Rogeutsckuppen; 

o v e r g e p l a a t s t : naar do res. Prcunger-Regentschappen, ten 
einde als eerstaanw.-ing. op te treden, de ing. le kl . F . R. Scberius; 

t o e g o v o e g d : aaa deu chef der 2e waterstaatsafd. voor de 
werken en opuemingon ter verbetering der bovloeiing door de 
Hindopradja- eu Doetamatieleidingen tIndramajoe. Cheribon), de 
ing. 2e kl . W. II. M. de liruiju, 

b e n o e m d : tot opzichter 3e kl. do tijdelijke opzichter A. B. 
C. D. Portier; 

v e r l o f v e r l e e n d : wegons ziekto aan den opz. de kl . J . 
Ch. Swuab. 

— By den aanleg van staatsspoorwegen overgeplaatst naar de 
lijn Batavia—Bautam do bouwkundig ambtenaar 2o kl. J . Meyling. 

— Hy beschikking van den Minister van Waterstaat is benoemd 
tot buitengewoon opzichter bij de werken van do verbetering van 
deu Ncdcr-Rjjn eu de Lek onder Hotercu, do heer G. Gerritsen 
te Vroeswyk. 

— Tot directeur der stoomtram t> ld ambt—Pckela is benoemd 
do heer II. Kappers, te Dedomsvaart. 

— Do opzichter van den provincialon waterstaat, de heer C E . 
van der Bult te 's-llcrtogciiuosch, heeft mot 1 Novumher de hem 
aangewezcu standplaats Vechel metterwoon betrokken. 
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— De heer F. D. O. Obreen, hoofddirecteur van het Kjjks-
muueum to Amsterdam, is Zondag t November op 57-jarigen 
leeftjjd onverwacht» overleden. 

— De kunstschilder H. Valkenburg, die in September zjjn 
70-jarig jubileum gevierd had, is verleden week te Amsterdam 
overleden. 

— Bjj het bericht omtrent dc benoeming van den boerO Hul-
bertsnia tot gemeente-architect te Vlissingon, in het voorgaande 
D o m m e r opgenomen, verzuimden wij mede to deelen dat de heer 
II. J . Brouwer Wz,opzichter vau de gemeentewerken tc Dordrecht, 
die als no. 1 op de niet-alphabetischo voordracht voorkwam, zich 
oen paar dagen vóór de honocming beeft teruggetrokken. 

— In verband met bet verzoek van den hoer J . Nolomaus, om 
niet in aanmerking te komen bjj de vervulling der betrekking van 
hoofdingenieur van den provincialen waterstaat in Groningen, is 
do betrekkelijke voordracht door Gedeputeerde Staten aangevuld. 
Zjj bestaat thans uit do hoeren J . M. \V. van Elzolingen, ingenieur 
van den provincialen waterstaat in Zeeland; A. C. Burgdortler, 
le luitenant-ingenieur tc Beverwjjk, en H. Hendriks, hoofdopzichter-
ingenieur vun den provincialen waterstaat te Arnhem. 

- A g e n t e n gezocht door eone firma handelende en cros 
n bouwmaterialen Adres lett. G. F. Bureau dezes. (lie„her, 

tusschen Je aankondigingen in no. 45.) aajert. 

i„"7; P l a B t s c ' Ü k e a g o n t e n gezocht, door een hoofdae-ont 
m „zerware». Adres, motto Agentuur, Bureau dezes. (ZüXrt 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
. e n T i ^ t 6 ' ? 1 1 1 , i n J 1 6 * h » n < » t e o k e n o n met ervaring in de 
schilderkuna , aan dc Kon school voor nuttige en beeldende 
kunsten te VHertogcnbosch. Jaarwedde ƒ450 met verend S e 
belooning van ,26 per lesuur voor minstens 8 lesuren en aandeel 
in de schoolgelden. Adres vóór 1 Dec. aan het bestuur Z school 

H e ^ , a R o ^ r d V m C C k e n a 8 r - A d r " 9 l 0 " - ° ' b ° e k h - W " J - ™> 

Bij Jen Uitgever JOH. Q. STEMLER 
C / N . Amsterdam verscheen: 

Ontwerpen van Ornament 
Toor zelfstudie eu T O O I scholen, 

DOOK 

J . H . en J . .11. D U ( .ROOT. 
53 platen met 300 fiuuren, in geïllustr. 

omslag. 
Pr i j s f » 

DIENSTAANBIEDINGEN. 

{Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 
tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 

A rieven.) 

— G e r o u t i n e e r d b o u w k u n d i g o p z i c h t e r zoekt 
tegen 1 December betrekking. Adres lett. M S, Bureau dezes. 
(Zie advert, in no. 4 4 ) . ( S ) 

— B e k w a a m b o u w k u n d i g t e e k e n a a r , 3 4 jaar, bjj 
eon architect of aannemer. Adrot) lett. B R , Bureau dezes. (Zie 
advert, in no. 4 4 ) . (2) 

— E e n bekwaam b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , praetiseh en 
theoretisch ontwikkeld, geheel zelfstandig kunnende optreden, 
goed kunnende detaülceren, bekend met 't maken van begroo-
tiugen on in 't bezit van uitstekende reforcntiön, zoekt wegens 
aHoop dor werkzaumgeden eeno hem passende betrekking, Hoog 
salaris geen vercischte. Adres no. 18 Bureau dezes. (1) 

— Een bekwaam b o u w k u n d i g e zoekt plaatsing als op-
zichter-tockonaar; ook genegen teekenwerk aan huis te nemen, 
AdreB no. 19 Bureau dezes. (1) 

AANBESTEDING. 
RL'KliEMEt,srKK K M W E T H O U 

DERS O K B G E M E E N T E ARNHEM' 
zullen 'Aatmlug Mi November 
iSUU, \ voor ui i.l- lags 11',j uur, in bei 
openbaar, len Gemeentehuize aan
besteden: 

BeBtek N°. 14. 

Het leveren van mater ia len: 
Steen, k a l k . 
H o u t w a r e n . 
I J /.er waren, koper, z i n k , 

lood, gereedschappen. 
Gas- en waterleiding-art! 

kelen. 
Verfwaren en glasruiten. 
Hor* tel waren, doeken, tonw. 
Behanger»- en stoffeerders-

ar t ikelen. 
Mannfactnren en Kleedlng-

• tnkken . 
Drogis tar t ikelen. 
Diverse materialen en ge

reedschappen, vogelvoe
der en/.. 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbeateding, van 
10—12 nor aan het bureau Gemeente
werken in de Kadestraat, alwaar de 
monsters en teekeningen ter inzage 
liggen; bestek niet gezegeld inschrij
vingsbiljet ü ƒ0 .75 verkrijgbaar aan 
bet bureau Gemeentewerken ten Ge
meentehuize. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER E H W E T H O U 

DERS van BLOKZIJL gedenken op 
den iOmlet% JVorember a.m. aan 
te besteden: 

a. Het bonwen eener school 
met v i j f lokalen, over
dekte speelplaats etc. te 
B l o k z i j l . 

b. De benoodigde school-
menbelen. 
(Oplevering Juni 1897.) 

Waarvan aanwijzing zal plaats hebben 
op den dag der besteding, des voorm. 
11 aar, en bestek met teekening tegen 
franco toezending van f Ü.— ia te 
verkrijgen btj W. DE JONG, Architect 
te Sloten (Friesland). 

I Assurantie M a a t s c h a p p i j 

tegen Brand schade 

o. I D E R L A H „ . , » . . 
VGravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premien. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

DOBDBECHT. 
I Stoommarmeiiagerij Steenhouwerij. | 

• t e e n - « n M s m e r h a n d e l . 

Een HOOFDAGENT i n I j z e r w a r e n zoekt 

PLAATSELIJKE AGENTEN 
met 't vak en de clientèle bekend. 

. Fr. Br, onder motto Agentuur, aan het Bureau van dit Blad. 

BECKER &BUDDINCH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
V A K 

W A T E R P A S - I I O F K J I E E T -
I N A N D E R E 

I X S T R I 3 I E X T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, en». 

Geëmai l lee rde 
P e i l s c h a l e n . 

WEEQWER KTUI GEN. 
Ter drukkorjj der Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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D E G E S C H I E D E N I S E E N E R K A T H E D R A A L . 

I. 

Bij het lezen van dit opschrift zal menigeen denken 
aan het bekende boek van Viollet-le-Duc, dat, naar 
de bladen vermelden, weldra ook in Nederlandsch 
gewaad verschijnen gaat. Maar het ligt niet in onze 
bedoeling onder de duiven van den grooten Franschen 
architect te schieten, want terwijl deze bij zijn ge
schiedenis aan zijn rijke verbeelding vrij spel laat, 
wenschen wij niet anders dan de zuivere werkelijkheid 
te geven, voor zooverre die uit de bewaard gebleven 
documenten is op te maken. 

Laten wij beginnen met te zeggen dat de kerk, wier 
totstandkoming wij willen bespreken, de St.-Bavo te 
Haarlem, eigenlijk niet als kathedraal, d. i. als bis
schoppelijke kerk gebouwd werd. Pas kort voor de 
Reformatie „is de Kerk van Haarlem, hebbende tot 
het jaar 15 59 onder den kerkvoogd van Utrecht ge
staan, in 't gemelde jaar 1559 door Paus Paulus I V 
en wederom in 'tjaar 1561 door Paus Pi us IV', met de 
toestemminge van den Spaanschen Koning Philips II 
tot een Bisschoppelijke Kerk, staande onder de Aarts
bisschoppelijke kerk van Utrecht, aangewezen", zoo
als de schrijver van de „Oudheden en gestichten van 
Kennemerland" vermeldt. Maar zij is dus toch, zij het 
ook gedurende korten tijd, een kathedraal geweest cn 
daarom mogen wij haar zoo noemen. 

De kerk, die wij thans zich zoo trotsch aan het 
Haarlemsche Marktplein zien verheffen, is niet de eerste 
die daar ter plaatse werd opgericht. Reeds in 1307 
wordt van eene St.-Bavokerk gesproken en ook uit 
andere veertiende-eeuwsche documenten blijkt duidelijk, 
dat zij aanwezig was. Indien men nog twijfelen mocht, 
dan leert de bul van Paus Bonifacius IX, van 12 Apri l 
1397, dat in dat jaar eene St.-Bavokerk bestond, die 
herstel en instandhouding vorderde. De Paus schonk in 
dit jaar, op verzoek van Hertog Albrecht van Beieren, 

Graaf van Holland, den aflaat van Portiuncula aan allen, 
die op den eersten Zondag na het Pinksterfeest de 
St. Bavo bezoeken zouden en dc behulpzame hand 
zouden bieden tot het herstel en de instandhouding 
der kerk. 

Eene dergelijke wijze, om voor den bouw of het 
herstel van kerken de noodige middelen bijeen te 
krijgen, was in de middeleeuwen zeer gebruikelijk. 
Men mag aannemen, dat het geld in ruime mate is 
toegevloeid, want in plaats dat met het repareeren 
van de bestaande kerk genoegen werd genomen, 
besloten de Haarlemmers tot het stichten van een 
geheel nieuw gebouw. Maar de oude kerk kon, al
thans voorloopig, niet gemist worden, en daarom werd 
dit nieuwe bouwwerk om het oude heen geplaatst. 
Zoo vinden wij dan ook, tot 1470 toe, nog steeds 
van „die oud kerc" in de oorkonden melding gemaakt. 

liet is niet met zekerheid te zeggen, welke gedaante 
de oude kerk gehad heeft. Maar zij bezat, zooals 
wel vanzelf spreekt, een koor, want in 1412 en in 
1428 wordt „het oude choer" vermeld. Dat zij ook 
een transept heeft gehad, is twijfelachtig; maar veilig 
kunnen wij aannemen, dat een toren aan cle westzijde 
aanwezig was, die klokken bevatte en met beelden 
versierd was. Van dezen toren wordt herhaaldelijk in 
de archieven melding gemaakt. 

Zonderling mag het heeten, dat er bij den bouw 
van een monument als de tegenwoordige St.-Bavo
kerk , niet naar een vast plan gewerkt is. .Maar wie 
zich ooit met de studie der middeleeuwsche architec
tuur heeft bezig gehouden, kan zich da tr niet over 
verwonderen. Want de grootsche gedenkteekenen ver-
eischten zooveel tijd voor hunne voltooiing, dat daar
mede verscheidene geslachten gemoeid waren, wier 
inzichten natuurlijk verschilden. 

Zoo begon men in den aanvang der 15e eeuw met 
den koortrans en de zijbeuken van koor en schip, alles 
om de oude kerk heen, die geheel in wezen bleef en 
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die zelfs belangrijk verfraaid werd. In het jaar 1412 
b.v. deden de Raden der stad een altaartafel voor 
het hoogaltaar maken. Zij droegen dat werk op aan 
„Meester Michiel die bceldesnider ende sijn gheselle" 
en zonden hen naar Utrecht om „sinte maertijnstafel" 
in den Dom te bezien, een kunstwerk dat toen zeer 
vermaard schijnt geweest te zijn. De plaats in de 
oorkonden, die op deze zaak betrekking heeft, is niet 
zeer duidelijk, daar er ook van „die meester van 
brugge" gesproken wordt, terwijl het schijnt, dat de 
voltooide altaartafel uit „broesel" naar Haarlem ge
komen is. Moet nu voor Brugge Brussel gelezen wor
den en woonde Meester Michiel daar? Het blijft on
zeker. 

Het is wel jammer, dat de Rekenboeken van de 
kerkmeesters niet allen bewaard bleven. Vooral te 
betreuren is het, dat er uit het begin der 15e eeuw 
slechts drie over zijn en wel van 1400, 1412 en 1421. 
Want nu vloeien de berichten omtrent de werkzaam
heden aan de nieuwe kerk zeer schaars en dat juist 
over een tijdperk, dat door ijverige werkzaamheid zich 
kenmerkt. 

Een aanteekening van 1423 doet echter zien dat het 
werk flink gevorderd was, want toen werd, „acht 
dagen nae pinxterdach" met den bouw van het nieuwe ' 
„vonthuse" begonnen. Deze doopkapel bestaat nog; 
zij is te vinden aan de zuidwestzijde der kerk en daaruit 
mag afgeleid worden dat de zijbeukmuren, waarschijn
lijk aan de oostzijde begonnen, toen reeds, althans aan 
de zuidzijde, over ongeveer hun volle lengte voltooid 
waren. In 142S vinden wij de Cellebroederskapel, aan 
de noordwestzijde der kerk nog thans aanwezig, ge
noemd, zoodat toen ook de noorderzijbeukmuren ge
noegzaam gereed zullen zijn geweest. 

Omstreeks 1430 moet de oude kerk dus nog in 
haar geheel bestaan hebben, doch omgeven door de 
muren van kooromgang en zijbeuken. Voor die muren 
was in hoofdzaak gebakken steen gebruikt, terwijl 
gehouwen steen slechts met de uiterste spaarzaamheid 
was toegepast. 

Het blijkt wel niet, maar het is toch waarschijnlijk, 
dat de zijbeuken en de kooromgang door daken, 
hetzij dan voor behulp of voor goed waren afgedekt. 
Maar gewelven waren nog niet aanwezig; misschien 
waren ook zelfs de zuilen van het koor, die onmid
dellijk tegen de muren der oude kerk stonden, nog 
achterwege gebleven. 

Dat men aanvankelijk niet het voornemen schijnt 
te hebben gehad de oude kerk spoedig af te breken, 
mag daaruit worden afgeleid dat in 1434 bij „jacop 
die beeldesnider" een nieuwe „predicstoel" besteld 
werd, die zekere „jan meijntz" stelde, terwijl „ot 
die smit" de ankers smeedde „daer men die stoel 
meed vast maect." Ook andere werklieden kwamen 
er bij te pas. Deze predikstoel bestaat niet meer; 
alleen het klankbord met „dat gesneden werek" daar
boven is nog thans te zien, en werd dus van de oude 
in de nieuwe kerk overgebracht. 

Toen de muren van kooromgang en zijbeuken in 
den boven omschreven toestand gebracht waren, begon 
men met het noorder transept of „cruyswerek." Het 
werd niet hooger gemaakt dan de oude kerk, zoodat 
het schijnt alsof destijds het plan bestond, zooveel 
mogelijk van het bestaande te gebruiken. Misschien 
wilde men zelfs geen nieuwe zuilen maken, doch 
alleen door bogen, in de muren der oude kerk uitge
spaard, haar met den nieuwen aanbouw in verbinding 
brengen. In 1433 was het noordertransept reeds vrij 
ver gevorderd, want toen was „jan meynertz" daar 
boven in werkzaam. In 1434 was het voltooid, want 

toen wordt gesproken „vantcruuswerc boven te decken." 
Inmiddels was men voortgegaan, de onafgewerkte 

zijbeuken te versieren. Zoo werd in 1433 het fraaie 
hek geplaatst, dat nog thans de doopkapel afsluit. 
In 1426 reeds was dit hek aanbesteed; in dat jaar 
was „doe men die tralye van den vonte bestede te 
maken tot louwerys janszoens" (misschien wel den 
uitvinder der boekdrukkunst) een niet onaanzienlijk 
bedrag op de aanbesteding „verdroncken." Het ging 
dus toen bij aanbestedingen lustiger toe, dan thans. 

Op St.-Maria-Magdalencnavond van het jaar 1445 
werd het fundament gelegd van dat „ c r u y s w e r e k , " 
waarmede, daar het vroegere uitdrukkelijk als „an 
die noertzide" vermeld wordt, niet anders dan het 
zuidertransept kan zijn bedoeld. Wij vinden nu voor 
het eerst den naam van een bouwmeester genoemd 
„Mr. Eevaert, steenhowder, wonende tot antwerpen, 
onse meester van den cruyswerek". De kerkmeesters 
zeggen, dat zij hem beloofd hebben „voer sijn wedden 
elkes jaers twalef gouden rijders". Twee jaar, tot 1447, 
is Meester Eevaert in dienst geweest. Toen is hij ver
trokken , doch het blijkt niet of het zuidertransept ook 
voltooid is geweest. 

In de middeleeuwen bestond er een druk verkeer 
tusschen Haarlem cn de zuidelijke Nederlanden. Wij 
zullen daarvan in den verderen loop der bouwge
schiedenis telkens de bewijzen vinden; wij hebben er 
reeds ontmoet waar wij het hoofdaltaar uit Brussel of 
Brugge zagen komen en een bouwmeester uit Ant
werpen door kerkmeesteren zagen aannemen. Reeds 
het kiezen als St.-Bavo tot patroon der kerk wijst op 
de zuidelijke Nederlanden, immers deze Karolingische 
edelman bracht den laatsten tijd zijns levens, na geld 
en goed aan de armen te hebben uitgedeeld, door in 
een klooster te Gent, welks patroon hij later werd. 

Ruim twintig jaar bleef de kerk in den boven be
schreven toestand. Maar in 1470 werd „die oude kerek 
totder aerde toe afgebroken en heel ter neder gheleyt". 
Met ü o d e v a e r t de Bosser (Bosschenaar) en Steven 
Elen, gezegd Affelgem, werd toen een overeenkomst 
gesloten, gedagteekend van 30 September, om het ge
bouw , tot dusverre slechts bestaande uit een transept, 
een kooromgang en zijbeuken, te voltooien. Vermoede
lijk werden, tijdens den bouw van koor en schip, de 
zijbeuken en de omgang voor de godsdienstoefeningen 
gebruikt. 

De pilaren voor den nieuwen bouw kwamen van 
Antwerpen. A f en toe kwamen de bouwmeesters te 
Haarlem „ o m twerek te besien" en werden dan door 
kerkmeesteren onthaald. Toen de pilaren eenmaal 
stonden, was er gelegenheid kooromgang en zijbeu
ken, die tot dusverre geen gewelven hadden, daarvan 
te voorzien. In 1483 kwam men daarmede gereed, 
zooals nog uit een opschrift blijkt. Doch omstreeks 
14S5 moeten ook de muren van koor en schip hunne 
volle hoogte verkregen hebben, en reeds van een 
kap voorzien zijn geweest, want men zag toen in 
dat de kerk die veel hooger was dan de oude, zich 
niet goed aansloot bij het transept, omdat dit geen 
grooter hoogte had dan het vroeger gebouw. Daarom 
werd het transept verhoogd, waarmede men van 
i486—1496 bezig was. Dit is een betrekkelijk lange 
tijd; misschien hebben wel de woelingen van het 
Kaas-en-Broodsvolk een vertragenden invloed gehad. 

Het voornemen bestond, om de geheele kerk in 
steen te overwelven. Daarvoor had men op luchtbogen 
gerekend, die echter niet tot uitvoering zijn gekomen, 
ofschoon nog thans de inkassingen er voor te zien 
zijn. In 1500 werd het kruis tusschen de muren van 
het transept en twee groote bogen, over koor en 

3»6 

O 

schip geslagen, gewelfd, wat door een opschrift ver
meld wordt. 

De kerk was dus toen, in hoofdzaak, voltooid; 
slechts ontbraken nog de gewelven van koor, mid-
denbeuk en transept. Ook een toren op het kruis 
was nog niet aanwezig. Maar het inwendige was zoo 
ver gevorderd, dat kerkmeesteren aan de versiering 
konden gaan denken. Natuurlijk gold hunne eerste 
zorg het hoofdaltaar. Reeds in het jaar 1483, den 
29 Deeember, besteedden zij het maken van luiken 
aan voor het „grote autaer dat nu comen sal 
mits dat nieuwe werek dat gemaect is", dus midden 
in het toen pas voltooide koor. De gebroeders Mourijn 
en Claes Symonsz werden met dit werk belast. Het 
schijnt dat reeds vroeger Jacob Willemsz luiken ge
maakt had, doch dat die niet voldeden, want de re
gisters zeggen: „ N o c h zijnt voorwaerden, dat Mourijn 
ende zijn broeder voerschr. zullen dit werek bet (beter) 
maken, hetzij in vergulde lakenen te legghen ende 
anders dat werekluyden sullen kennen dattet bet ge
maect is dant Jacob Willemsz dat middelpant ghe-
macct heeft, of beter dan dat wercluden van de am
bacht kennen zullen." Hiermede werd bedoeld dat de 
gebroeders het vergulden naar alle regelen der kunst 
zouden verrichten en hun werk beter zouden opleveren 
dan Jacob Willemsz gedaan had, die met het vervaar
digen der rniddenste luiken belast was geweest. Mou
rijn en Claes kregen de zijluiken temaken en de kleine 
luiken boven en onder. Het mag aangenomen worden 
dat de luiken, openstaande, beeldhouwwerk te zien 
gaven, overeenkomende met dat hetwelk de altaartafel 
van 1412 vertoonde. Maar als de luiken gesloten waren, 
zag men niets dan een geheel onversierd vlak. Kerk
meesteren deden daarom de luiken beschilderen en 
droegen dit weder aan de gebroeders Symonsz op. 
Waren deze kunstenaars meer beeldhouwers dan schil
ders? Wij zouden het haast gelooven, als wij lezen 
hoe „dese broeders voorschr. gheloven (beloven) als 
goede mannen van trouwen dat sijt alsoe maken sullen 
met alsoe goede mester die zij te hulpe nemen als in 
hollant es, die dit werek contrefeiten sal." E r wordt 
niet vermeld welk onderwerp het was, dat de hulp 
van een zoo bekwaam meester vereischte. Maar op 
andere later versierde luiken van het hoofdaltaar werd 
„de destructie van Jerusalem" en „de stam van Jesse" 
geschilderd. 

Met de versieiing van het kcor ging men gestadig 
voort. Toen in 1497, „die van Haerlem, Alcmaer 
ende dorppen van Kennemerlandt en Westfriesland" 
wegens hun deelnemen aan den opstand van het Kaas-
en Broodsvolk, onder meer veroordeeld werden, tot 
het plaatsen van een glas in de kerk te Haarlem, 
dat de herinnering aan den zoo wreed vermoorden 
Claes van Ruyven moest levendig houden, werd aan 
dit glas in het oostelijk venster van den kooromgang 
een plaats aangewezen. 

Het mag aangenomen worden, dat in het laatst 
der 15e eeuw de kerk ook van orgels voorzien werd. 
Reeds in 1422 wordt van een orgel gesproken, dat 
„in dat westend" aanwezig was, en dat Heer Dirk 
Boghemaker tot bespeler had. Misschien is dit orgel 
wel hetzelfde, dat in het begin der 16e eeuw vermeld 
wordt als te bestaan in den noorderzijbeuk van het 
koor. Een dergelijke plaatsing was destijds niet on
gewoon ; nog thans kan men er een op dezelfde 
plaats in de St.-Laurenskerk te Alkmaar zien; oek 
in de Oude Kerk te Amsterdam is er een te vinden. 

Het groote orgel had zijn plaats aan de noord
westzijde van het koor. Daar is het gebleven tot het 
jaar 1773, ofschoon reeds in 1735 de pijpen eruit 

genomen waren. O p I7e-eeuwsche schilderijen en 
prenten vinden wij het dikwijls afgebeeld. Als alle 
orgels van dien tijd kwam het, op een sierlijke uit-
kraging geplaatst, uit den mujr naar voren. Het 
werd door een rijke pinakel-architectuur in laat-
Gothischen stijl bekroond. Het schijnt, dat het orgel 
in 1535 reeds verscheidene jaren had dienst gedaan, 
want toen was „d'orgelmaker" van 23 April tot 23 
Juni bezig met „t reformeren van dorghel". Toen 
werden ook „die dooren" (deuren, luiken) afgehangen. 
In 1545 werd het orgel van een rugpositief voorzien, 
dat afkomstig was uit het toen opgeheven klooster 
der Witte Heeren. Het werd „voor an de stoel van 
den grooten orgel geset ende gevoucht". 

Hebben wij geen zekerheid omtrent den tijd , dat 
het groote orgel in het koor gemaakt werd, anders 
is dit met de groote koperen koorlessenaar, die nog 
thans een sieraad der kerk uitmaakt. Hij werd in 1498 
aanbesteed aan Jan Fyery van Mechelen. Hij zou 
maken „een pullumtrum" (nog in de 18e eeuw wordt 
zulk een lessenaar wel een punterum genoemd) „staende 
op dat koer daer die provydierers (voorzangers) an 
staen sullen, ende sal wesen een puplikaen met haer 
jongen, na uutwijsinge de patroen (het model) die 
ons daer af comen sal". Nog heden kan men zien op 
welke voortreffelijke wijze Jan Vurig (want dat zal 
Fyery wel beteekenen) zich van zijn taak heeft ge
kweten. Alleen de jongen zijn in den loop der eeuwen 
verloren gegaan. 

( Wordt vervolgd). 

H E T V R A G E N - E N A N T W O O R D E N S P E L . 

In n". 44 van het Bouwkundig Weekblad vinden wij 
de mededeeling, dat het Hoofdbestuur van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst de volgende 
vragen aan de afdeelingen gezonden heeft om deze 
in haar wintervergaderingen te behandelen: 

1. Wat kan er van overheidswege gedaan worden 
om bij den aanleg van nieuwe straten en stadsge
deelten het bouwen van fraaie huizen te bevorderen? 

Verdient het voorbeeld van verschillende buiten-
landsche steden, waar van stadswege bij den aanleg 
van nieuwe wijken, premiën voor de mooiste voor
gevels werden uitgeloofd, aanbeveling ook voor Neder
landsche steden? 

2. Welke middelen zijn aan te wenden om het 
bouwen van slechte huizen en het gebruik van slechte 
materialen tegen te gaan ? 

3. Hoe moeten scheidingsmuren van perceelen, 
waarin tevens de balken dragen, geconstrueerd wor
den om volkomen het geluid (veroorzaakt door piano
spel , zang, enz.) te isoleeren ? 

4. Welke is de meest practische wijze om baksteen
bogen van groote spanning (10 a 20 M.) en van zware 
belasting, zonder schokken te ontdoen van de for-
meelen, die tot hun constructie hebben gediend? 

Is het wcnschelijk dergelijke bogen onmiddellijk na 
hun sluiting tijdelijk te lossen, of hiermede te wachten 
tot genoegzame versteening der specie heeft plaats 
gehad ? 

Welke specie is het meest geschikt? 
5. Waarom wordt in ons land weinig gebruik ge

maakt van waterkalk (Doorniksche kalk)? 
6. Wat is bekend omtrent hier-te-lande uitgevoerde 

werken van cement-ijzer, systeem Monier? 
Is de opgedane ondervinding van dien aard, dat 

de toepassing van dit systeem is aan te bevelen, en 
voor welke werken? 

7. Wat kan gedaan worden tot verheffing van het 
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vak van den metselaar, dat hier te lande in verval 
is en miskend wordt? 

8. In hoeverre is de architect bevoegd om in voor
komende gevallen betalingscertificaten af te geven, ook 
al bestaat er verschil met den principaal over het bedrag 
daarvan, met het oog op verrekeningen ? 

Zijn de verrekeningsstaten van meer of minder werk, 
door den architect opgemaakt, bindend voor den 
principaal, of kan laatstgenoemde de betaling van 
meerder werk weigeren, zoodat de aannemer langs 
civielrechtelijken weg zijn recht moet verkrijgen? 

Naar onze meening heeft de Maatschappij tot 
heden weinig genoegen beleefd van het stellen van 
dergelijke vragen; wel-is-waar werden de afdeelingen 
daarmede bezig gehouden, maar het kostte dikwerf 
moeite personen te vinden, die zich met de beant
woording wilden belasten, terwijl het op de algemeene 
vergaderingen gewoonlijk aan tijd en aan lust ontbrak 
om aan deze zaak eenige aandacht te schenken. 

Hoewel op de algemeene vergadering, den 28 Mei 
j.1. gehouden, besloten werd de behandeling van de
in 1895 gestelde vragen tot de September-vergadering 
uit te stellen, werd op de agenda voor laatstgenoemde 
bijeenkomst daaromtrent niets vermeld en, daar geen 
der aanwezigen de aandacht van het Bestuur op dit 
verzuim vestigde, mag worden aangenomen dat het 
den leden niet onwelkom was. 

Het heeft de aandacht getrokken dat in het Bouw
kundig Weekblad telkens gesproken wordt van het 
„Hoofdbes tuur" , ofschoon er in de wet van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst, die in den 
loop van dit jaar werd herzien, van een Hoofdbestuur 
geen sprake is. 

N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G V A N 
N I J V E R H E I D E N K U N S T T E D O R D R E C H T . 

Het programma is verschenen en aan het voorwoord 
ontleenenen wij het volgende: 

Deze tentoonstelling, waarvan de totstandkoming 
is mogelijk gemaakt door den krachtigen moreelen 
en financieelen steun van het Gemeentebestuur, auto
riteiten en particulieren, en door de sympathie cn 
werkdadige medewerking van stadgenoot en vreem
deling, belooft eene op grootsche schaal ingerichte 
en goed georganiseerde onderneming te worden, die 
aan de vaderlandsche industrie, kunst en kunstnij
verheid de gelegenheid opent om op eigen terrein te 
toonen, wat zij vermag; een vreedzaam strijdperk, 
waarin kunstenaars en industrieelen door een onder-
lingen wedstrijd hunne krachten kunnen meten, hun 
blik verruimen en hunne ervaring verrijken. 

Verder wordt gezegd, dat een doeltreffende inrich
ting, reclame op ruime schaal, nauwlettend toezicht, 
groote publiciteit en uitnemende zorg voor de ten
toongestelde goederen kunnen worden gewaarborgd, 
en wordt erop gewezen dat, dank zij de goede 
zorgen der Feestcommissie, een reeks van schitterende 
feestelijkheden is ontworpen: gecostumeerde optochten, 
wedstrijden, riddertournooien, passiespelen en tooneel-
voorstellingen in de open lucht, tableaux-vivants, 
festivals, zangersfeesten e. d.; dat Dordrecht is een 
schoone stad, maar ook een gunstig gelegen stad; 
dat het terrein, waar de tentoonstelling zal gehouden-
worden, het Oranjepark, circa 5 H . A . groot, aller
gunstigst gelegen is in de onmiddellijke nabijheid van 
het spoorwegstation; dat de tramverbinding van spoor 
en boot tot aan den ingang der tentoonstelling zal 
worden doorgetrokken; dat op het terrein o. a. ver
rijzen zullen: een hoofdgebouw van 5000 M' J . en een 

„Oud Dordrecht" met een marktplein van 3250 M ' , 
waarop te midden van de omgeving van antieke 
Dordtsche gebouwen, door historische herinneringen 
en kunstschoon vermaard, het oude Dordtsche Stad
huis zal prijken, ingericht tot museum van preciosa, 
antiquiteiten en schilderijen van oude Dordtsche meesters. 

Op de tentoonstelling kunnen door ingezetenen van 
het rijk en zijne koloniën alle voorwerpen, door nij
verheid en kunst voortgebracht, ingezonden worden. 

De tentoonstelling omvat de volgende groepen: 
i . Bouwkunst; 2. Meubilcering cn versiering; 3. A r 
tikelen van huishoudelijk gebruik; 4. Verlichting en 
verwarming; 5. Bewerkte metalen en edelgesteenten; 
6. Voedings- en verbruiksartikelen; 7. Kleeding- en 
modeartikelen; 8. Vervoer en sport; 9. Graphische 
kunsten; 10. Algemeene nijverheid; II. Hygiene 
12. Veiligheidsmiddelen; 13. Werktuigen en gereed
schappen; 14. Muziekinstrumenten; 15. Land- en tuin
bouw ; 16. Leermiddelen. 

De inzending der aanvragen om plaatsruimte (op 
formulieren die het uitvoerend comité verstrekt) moet 
vóór of op den 15 December a. s. franco plaats 
hebben aan het bureau van den administrateur der 
tentoonstelling. 

In een der hoofdgebouwen aan het Marktplein zal 
een tentoonstelling van retrospectieve kunst worden 
gehouden. 

Geen voorwerpen worden op deze tentoonstelling 
toegelaten dan die, welke vóór of uiterlijk op 15 
Mei 1897 met behoorlijk ingevulde lijst, volgens later 
toe te zenden model, aan het uitvoerend comité 
vrachtvrij zijn toegezonden. 

Na bekomen machtiging van H . M . de Koningin-
Regentes zal er een verloting plaats hebben van 
uitsluitend daarvoor op de tentoonstelling aangekochte 
voorwerpen. 

Tot het vaststellen der bekroningen zal eene jury 
van deskundigen worden benoemd en wel als volgt: 

de helft van het aantal juryleden wordt, op een 
nader door het uitvoerend comité aan te geven wijze, 
door de inzenders gekozen, de andere helft wordt 
door het uitvoerend comité benoemd. 

De bekroningen bestaan uit diploma's, voor gouden, 
verguld-zilveren en zilveren medailles en eere-diploma's, 
terwijl aan ieder bekroonde een bronzen medaille zal 
worden uitgereikt, 

Van verschillende zijden zijn reeds aan het uit
voerend comité medailles (van edel metaal) geschonken 
en toegezegd. 

K O N I N K L I J K I N S T I T U U T V A N I N G E N I E U R S . 
De) vergadering van 10 November jl., welke door 

een honderdtal leden werd bijgewoond, moest alweder 
door den president W . F . Leemans worden geopend 
met de herdenking van leden, die door den dood aan 
de instelling waren ontvallen. Het waren de heeren 
H . baron Van den Bogaerde de Ter Brugge, A . 
Oltmans, J. van Stralen en J. W . Stous Sloot. 

Daar in de Scptembervergadering, die te 's Hertogen-
bosch werd gehouden, de vaststelling van de notulen 
der Junivergadering niet had kunnen plaats hebben, 
moest ditmaal zoowel de vaststelling van die notulen 
als van die van de vergadering van 8 September 
geschieden. Zij werden na eenige discussie goed
gekeurd. 

Deze vergadering, die zeer de belangstelling had 
gewekt, ontleende een bijzonder belang aan de omstan
digheid, dat in het volgend jaar, en wel op 31 Augustus 
1897, het Instituut 50 jaren zal hebben bestaan en 
de Raad het noodig en voegzaam had geacht reeds 
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voorbereidende maatregelen te nemen om dien gc-
wichtigen datum doelmatig te vieren. Daartoe was 
reeds voor eenigen tijd een circulaire aan de leden 
zoo hier te lande, als in de overzeesche bezittingen 
en het b •itenland toegezonden, waarin het denkbeeld 
werd ontwikkeld, dat thans in den breede door den 
president nader werd toegelicht, om bij de bedoelde 
gelegenheid een Gedenkboek het licht te doen zien, 
dat niet alleen gewijd zou zijn aan een terugblik op 
hetgeen gedurende dat tijdvak door het Instituut was 
tot stand gebracht, maar waarin tevens een overzicht 
zou worden aangetroffen van hetgeen in dien tijd op 
het gebied van den ingenieur in den meest uitgebreiden 
zin in Nederland en daarbuiten door Nederlanders 
was tot stand gebracht. 

Twee hoofdpunten traden hierbij op den voorgrond: 
de in een aantal rubrieken verdeelde onderwerpen, 
door verschillende leden van het Instituut te behan
delen en de daarbij ter toelichting noodige schetsen 
enz., en de vraag of het voor de buitenlandsche in
stellingen , waarmede het Instituut in betrekking staat 
en aan welke, uit den aard der zaak , zoodanig ge
denkboek zou worden aangeboden, wenschelijk mocht 
worden geacht aan den tekst der verschillende mede
deelingen eene vertaling in de Fransche taal toe te 
voegen. 

Het laatste punt, dat het eerst werd besproken, 
werd na eenige discussie in toestemmenden zin door de-
vergadering beantwoord, waarbij, wat de uitvoering 
betreft, Raad en Bestuur de meest mogelijke vrijheid 
werd gelaten. 

Nadat de president nog eenige beschouwingen had 
ten beste gegeven over de met deze uitgave in ver
band staande kosten en ook ter loops andere punten 
betreffende de te verwachten feestviering waren ter 
sprake gebracht, werd nu principieel de vraag aan de 
vergadering onderworpen of deze zich vereenigde met 
het denkbeeld om een gedenkboek in den aangeduiden 
zin het licht te doen zien. Die vraag werd ten slotte 
met groote meerderheid toestemmend beantwoord. 

Eene nadere circulaire zal nu weldra aan de leden 
worden toegezonden. 

Vervolgens werden door den president eenige mede
deelingen gedaan betreffende het Jaarboekje voor 1897 
en de daarbij gevoegde bijlagen. 

Naar aanleiding van hetgeen in de Juni-vergadering 
door het lid H . P. N . Halbertsma over de zoo vaak 
reeds besproken questie van den aanleg der draineer-
leidingen was gezegd, deelde het lid J . Van Hasselt 
eenige nadere beschouwingen mede, ter zake van de 
door gemeld lid gebezigde berekeningen en formulen, 
waaraan door het lid J. M . K . Pennink nog het 
een en ander werd toegevoegd. Het lid Halbertsma 
meende uit beleefdheid, zoowel tegenover de ver
gadering , die reeds zoo vaak met dit onderwerp 
was bezig gehouden, als tegenover het lid Van Has
selt aan dezen thans het laatste woord te moeten laten, 
hoezeer hij zich steeds bereid bleef verklaren voor 
het leveren van repliek. 

Nog eene andere mededeeling, die in de vergadering 
van 10 Juni was gedaan, gaf aanleiding tot bespreking. 
Het lid A . Elink Sterk bekwam het woord om in 
uitvoerige beschouwingen te treden over hetgeen door 
hem werd genoemd de leer van professor A . Huet 
over de verdamping in stoomketels. Deze ontegen
zeggelijk zeer geestige voordracht werd op handige 
wijze door het lid Huet beantwoord. De gedane me
dedeelingen zullen ongetwijfeld voor de wetenschap
pelijke beschouwing van dit belangrijk vraagstuk zeer 
dienstig zijn. 

Wegens het vergevorderde uur moest eene door het 
lid D. 1'. van Ameyden van Duym aangekondigde, 
door talrijke teekeningen toe te lichten voordracht 
over de fundecringswijze met gemetselde zinkputten , 
toegepast bij den bouw van de brug over het Zwarte 
Water te Hasselt, tot de volgende vergadering worden 
uitgesteld. 

Eenige nieuwe leden werden aangenomen en anderen 
als zoodanig voorgesteld. 

MAATSOl lAFPIJ TOT BEVORDERING DElt BOUWKUNST. 
AFOEELINQ GRONINGEN. 

Vergadering van Zaterdag 31 October 1 8 9 6 . 
Ue heer l i . Rcyeugu Tz. besprak iu de laatst gehouden ver

gadering het zink als bouwmateriaal, en meer bepaald de van dit 
materiaal gemaakte ornumeuten, waaraan volgen» spreker de voor
keur moest gegeven worden boveu andere grondstoffen , mits men 
eriu slaagt üec zink op afdoendo wyze tegen oxydeeren te be
veiligen. Spreker wees op do gemakkelijke wijze der bevestiging 
van daarvan gemaakte pirons, vazeu, spitsen enz., terwjjl men bij 
de toepassing van nutuur- of kunststeen de kans loopt, dat er 
bij karden wind of nachtvorst afbrokkeling plaatsvindt. 

Ue heer Iteyonga noemde het een feit dat het ziuk te Groningen 
weiuig wordt toegepast eu was van mooning dat de reden daar
voor moest gezocht worden inliet spoedig af bladderen eu scheuren 
der verf, waarin hjj aanleiding voud nuar eene verfsoort om te 
zieu, die iu ulle opzichten auu de gestelde eischeu voldoet. Dit 
was spreker gelukt, getuige de teutoongesteldc stukken, met ver-
schilleade kleuren geverfd, die zeven jaren lang onbedekt iu do 
upeu lucht auu de tuvloeden vun het klimaat blootstonden. 

Ue samenstelling van de verf is van dien aard, dat bjj verande
ring van temperatuur zoowel het metaal uls de verf een gelijke 
werkiug ouderguan, wuardoor gceue barstjes of scheuren in de 
verrlaug voorkomen; door de innige vusthechting aau het zink 
wordt net laatste voor den iuvloed vau gussen en vloeistoffen, 
zelfs van de sterkste zuren buveiligd eu teu bewijze duarvan 
dompelde spreker de met vernis bedekte stukken in zoutzuur. 

VYut uu de suineustelliug aangaut, deze is vuu dieu aard dat, 
hoewel by tuiiiperutuursvuruoogiug eeuige verweeking plaats heeft, 
deze cveuwel uiet zoover guut, dut stuf en vuil duarop meer 
hecutcu dun op voorwerpen uiet eeu andere verfsoort bestreken. 
Uat dit vernis stuudhoudend is, kan volgens spreker uit den aard 
der matefiale 11, waaruit het vervaurdigd wordt, worden opgemaakt, 
uls bestaande uit olie, burst eu gommen, tot deu juisteu graad 
vau hitte iu speciaul daarvoor bestemde iurichtingeu gestookt on 
zoo warm mogelijk met terpentijn verduud. Ue ufdoeudc bewijzen 
van dcugdclykueid zijn de tentoongestelde stukseu, die 7 jaren 
in weer eu wiud heobeu doorgebrucht eu waaraan nog niet hot 
miuste of geriugste gebrek is te bespeuren. 

Gok voor het vergulden vau ziukeu voorwerpen leeut dit vernis 
zicu uitstckuud; voorwerpen, reeds luugeu tyd gcledcu met dit 
vernis bestrekeu, werden nu eeu zuchte verwariiiing met verguldsel 
belegd eu voldedeu zeer goed. Ue prijs, waur.oor dit veruis iu den 
handel wordt geleverd, is 1 2.011 het K G . 

Behalve het bescUermen vau het ziuk door verbis ot verf, heelt 
spreker zich ook langen tijd onledig gehoudeu met het nemen 
van proeven 0111 het ziuk tegen bederf uaubreugende invloeden te 
beschermen door uanweudiug vau chemische preparaten. Uoor 
oentoudige indompeling vau blank geschuurd ziuk iu verschillende 
vloeistoffen, zoudur aanwending vau een gulvuuische batterij of 
auder middel tot opwekkiug vuu eeu gulvauischen stroom, werden 
iu weiuig tyds daarop verschillende metaalkleuren aangebracht, 
zonder dat het ziuk in het minst of geriugste werd aangetast; 
de uitkomsten daarvan waren verrassend. 

Vragen eu opmerkingen, door verschillende ledeu ten boste ge-
goveu, werdeu beautwoord door spreker, die den dank vuu uen 
Voorzitter mocht iuoogsten. 

„BOUWKUNST EN V R I E N D S C H A P " TE B O T T E R D A M . 

Vergadering van Dinsdag 10 Xovember l 8 y ó . 
In deze vergadering trad als «preker op de heer J . A . van der 

Kloes, leeraar aau de F . S. te Delft met het onderwerp: „Ue 
herkomst der uatuurstecnen.* 

Toen de uurde uit den gusvormigeu iu den vuurvloeibaren toe-
stuud wus overgegauu, vormde zich uu verloop vuu tyd door de 
ulkoeling uuii de oppervlakte eeu korst, bestuuude uit glimmer, 
lei, schilferig graniet enz. Ueze steenlagen, welke somtijds, liet/ij 
door opheliingen vun dun bodem of uit andere oorzaken, ziju 
blootgelegd, kenmerken zich door eeu zeer hoog gelogen smelt
punt; zy worden urchoïscbo ol primaire gesteenten genoemd. 

By verdere afkoeling outstoudeu in deze korst krimpscheuren, 
waardoor zich de iuwendige vloeibare vuurmassa een weg baando 
en, uu afkoeling, de eruptiovo gesteenten kwarts, grauiet, portier 
enz. opleverde. Naarmate de afkoeling langzamer of sneller ge
schiedde, ontstond grover of fyuer gekristalliseerd graniet en by 
zeer snelle afkoeling ouder toetreding vuu lucht ontstond portier. 

Do oudste dezer steensoorten worden plutouischo gesteeuton 
genoemd; de jongere, welke meer eeu gevolg zyu vuu de werking 
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van bepaalde vulkanen, worden vulkanische gesteenten genoemd, 
als trachiet, puimeteen, basalt enz. Door het afkoelen der hoopen 
lava, ontstonden h. v. hij basalt krimpscheuren, normaal op net 
oppervlak van afkoeling; vandaar do vrjj regelmatige vjjf of zes
hoekige zuilvorm, waarin deze steen voorkomt. 

Aan do oppervlakte der vuurmassa ontstond een soort schuim, 
hetwelk, afgekoeld zijnde, do z.g.n grotsteen oplevert. 

Alle bovengenoemde, uit hot vuur ontstano gesteenten wordon 
genoemd pyrogene gesteenten, in tegcnstolling mot do hydrogeno 
gesteenten, ontstaan door middel van hot water 

Toon n. 1. onze aardbol genoegzaam was afgekoeld, zoodat 
dc waterdamp uit de omringende lucht op den bodem neersloeg, 
werkte dit water ten eerste oplossend op de daar aanwezigo 
stoffen, waarmede het geheel verzadigd werd. Door verdamping 
van een gedeelte van het water kristalliseerden do vrij
komende stoffen op alle voorwerpen, die zich in 't water 
bevonden, evenals dit plaats heeft bjj dc stnlaktitcn en stalagmitcn 
in druipsteengrotten, waar hot met koolzure kalk verzadigde 
water een gedeelte daarvan afzet. Ook bij metselwerk, met tc 
kalkrijken mortol gemetseld, komt dit bjjv. aan do onderzijde 
van gewelven voor, zoo ook bjj de z. g, kuit- of erwtenBteen, 
waar zich do kalk heeft afgezet op luchtbellen. 

Vcrdor werkte bet water uithollend cn afschurend, zoodat 
het rotsen afbrak en meesleepte, ze vergruisde tot grint en zand, 
en naarmate dc stroom sterker of zwakker was, een grover of 
fijner bezinksel afzette, hetwelk met een of ander bindmiddel, 
zich weer tot steen vormde. Deze gesteenten, puingestcenten 
genaamd, werden dus laagsgewijze gevormd nis lei, zandsteen 
enz. waarin dc lagen SOIIIB zeer duidelijk waar tc nemen zjjn. 
De splijtvlakken in dc leien zjjn waarschjjnljjk ontstaan door 
hoogen druk, gepaard met trilling; do zandBteeuen bestaan uit 
zand met oen bindmiddel, de conglomeraten uit grooter stukken mot 
bindmiddel, wederom onderscheiden in bracciën met hoekige en 
pud.lings met ronde stukken. De tuffen bestaan uit verhard vul
kanisch sljjk 

Ook zetto het water koolzure kalk af. 
Daar echter koolzure kalk bijna niet oplosbaar is in water, 

moet hier een andere oorzaak voor zijn. Deze oorzaak nu bestaat 
in het medewerken van het dierlijk leven. 

Zoo zjjn dus de kalkgestcenten, als hardsteen, marmer enz. 
eigenlijk een opeenstapeling van dierlijke overblijfselen, als cri-
noïden e. d. Vandaar de kerkhorlucht bjj het doorbreken van 
hardsteen, de Behelpen e d in bardsteen cn marmer enz. 

Ook de koralen werken mede Op plaatsen waar zich de bodem 
niet meer dan ± 100 M. onder zeo bevindt, eu liefst bjj de 
oppervlakte in dc branding, waar voel toevoer van zuurstof is, 
vormden deze nietige diertjes geheele eilanden van koolzure 
kalkgestcenten. Hiervan werden door golfslng stukken afge
slagen, die dan wcd.T door oen kalkachtig bindmiddel tot één 
geheel werden gevormd, zoodnt eindelijk het geaderde marmer 
werd verkregen. Het wetenschappelijk marmer (statuair) is mis
schien ontstaan, doordien kalksteen door het inwendige vuur ia 
tot kalk gebrand eu toen door toetreding van water onder hoogen 
druk is gebluscht. 

Het marmer komt zeer verschillend voor in lagen en in bedden ; 
de vindplaatsen vsn deze, zoowel als van alle andere hvdrogene 
gesteenten, zjjn natuurlijk vroeger zeebodems geweeBt. 

Ook in gips vindt men dezelfde variëteiten als in kalksteen. 
Spr. toonde tot toelichting zijner voordracht verscheidene 

mousters van verschillende steensoorteu, waarin dc wjjze van 
ontstaan duidelijk zichtbaar was. 

Nadat de Voorzitter den spreker had dank gezegd voor zjjn 
rede, werd een candidaat met algemeene stemmen tot lid aange
nomen en de vergadering gesloten. 

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 Regeering heeft besloten aan do Kamers een 
som van 800 000 francs aan te vragen, bestemd om te dienen 
voor prijzen, welke toegekend zullen worden aan de beste ant
woorden op prijsvragen, welke do Kegeering z ich voorstolt ter 
gelegenheid der tentoonstelling van Brussel in 1897 uit te 
schrrjven. 

De prijsvragen zullen zjjn internationaal, terwijl ook de jury 
uit geleerden van verschillende nationaliteit zal saamgesteld wor
den. De prijzen zullen over de verschillende groepen der tentoon
stelling worden verdeeld. 

Een groot deel daarvan zal de geneeskundige, pkarinaceutische 
en veeartsenjjkundige wetenschap ten goede komen; vooral op 
hygiënisch gebied zullen o. a. prijzen toegekend worden voor de 
behandeling van onderwerpen betreffende de schoolhygiëne, 
woningshygiëne, zuivering van waterloopen, watervoorziening, 
baden, ventilatie cn verwarming van fabrieken, voorkoming van 
ongelukken enz. 

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

'S-GRAVENHAW:. Blijkens achterstaande advertentie vergadert het 
Bouwkundig Genootschap aanstaanden Vrijdag in het Zuid-Hol-
landsch Koffiehuis. De heer J . H. de Groot tc Amsterdam zal 
eene voordracht houden over „Kythmus cn systeem in ornement". 

AMSTERDAM. De „Nederlandeche Scheepsbouwmaatschappij" heeft 
van de maatschappij „Nederland" opdracht ontvangen tot den bouw 

van een nieuwe cargaboot, groot circa 4000 ton, waarvoor de 
machine zal vervaardigd wordon in dc „Nederlandsche fabriek 
van werktuigen en spoorwegmaterieel". 

DUB geheel inlandsehc arbeid. 
— Op oen later te bepalen dag in de maand Februari zal 

het examen gehouden worden tot hot vorkrjjgon van het d i p 1 o m a 
v a n b o u w k u n d i g o p z i c h t e r , ingesteld door de Maat
schappij ' °* bevordering der Bouwkunst volgens besluit der alge
meene vergadering van 28 Mei 1891. 

— De heer .T. A. Mulock Houwer, gemeente-bouwmeester te 
Deventer, is bekroond voor hot door hem ingezonden antwoord 
op de besloten prijsvraag voor hot ontwerpen van een paviljoen 
voor 100 manneljjke krankzinnigen op het landgoed Oud-Kozen-
burg bjj 's-Gravcnhago. Deze prijsvraag was uitgeschreven door 
regenten van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te 
's-Gravcnhago. 

ZWOLLE. Een der raadsleden heelt de wcnscheljjkheid betoogd 
eener vereeniging van 't bestuur der waterleiding met dat der gas
fabriek. Hjj wilde den directeur der gasfabriek bjj combinatie der 
diensten f200 meer traktement goveu en den directeur der water, 
leiding gedurende 3 jaren op wachtgeld stellen en deed in dien 
zin een vooretol, dat in eene volgonde vergadering behandeld zal 
worden. 

GRONINGEN. Een zestal leden van do Provinciale Staton hebben 
voorgosteld dc betrekking van provinciaal ingenieur, opengevallen 
door het aan don heer G. Wind verleende eervol ontslag, niet meer 
to vervullen. Dit voorstel zal een puut van overweging uitmaken. 

De benoeming van een hoofdingenieur voor don Provincialen 
Waterstaat zal Dinsdag e. k. geschieden. 

EINDHOVEN. De vereeniging „Do Bouwkundige Vakkon" heeft in 
beginsel besloten haar zilveren feest to vieren door het houden 
eener groote tentoonstelling op industrieel gebied. In een vol
gende vergadering zal een voorloopig bestuur gekozen worden 
om zich met de voorbereidende werkzaamheden te belasten. 

ZI'TKKN. Do Gomeentoraad besloot in zjjne zitting van Maandag 
9 Novembor tot hot aanknopen, voor eene som van ƒ250, van 
een exemplaar der vóór eenige jaren door de firma Cuypers ge
maakte afgietsels der aan den gevel vau het stadhuis voorkomende 
reliefs, welke bijgewerkt geleverd zullen worden. 

1 i A ia.i,\i. i N. In eene vergadering van de vereeniging „Bouw
kunde en Njjverheid" gaf do heer O. van Kesteren, opzichter bjj 
den bouw van het nieuwe post- en telegraafkantoor, een over
zicht van betgeen naar zjjn inzieu kon gedaan worden in bet 
belang dor gezondheid van Harlingen's bovolking. Hjj wees op de 
groote behoefte aan eene waterleiding tot verschaffing van goed 
drinkwater, op hot gebrekkig riolenBtelsol, op de aanstooteljjke 
wjjze van iiiestgaderiiig, in verband met de gemeentereiniging, alles 
in meerdere of mindere mate steunende op het rapport der ge
zondheidscommissie van het jaar 1892 Ten slotte werd nog aan
gedrongen op de stichting van eene zwem- en badinrichting. 

VKI.P. De heeren Th. A . van don Brook en G. W. van Barneveld 
Kooy Jr. te Amsterdam hebben de concessie-voorwaarden aange
nomen, waorop dc Raad der gemeente Reden hun vergunning had 
verleend tot don uanlcg en de o.xploitatio van een waterleiding in 
het dorp Vel]). 

P E R S O N A L I A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned.-Indiê is: 
b e p a a l d : dat de hoofding. 2e kl. Th. W. C . Herckenrath 

als chef dor Se waterstoatBafd. werkzaam blijft; 
a a n g e w e z e n : als chef der Se waterstaatsafd. de hoofding. 

2e kl . H . J. Vordam, thans chef dor le waterstaatsafd; 
o v e r g e p l a a t s t : naar de ros. Sumatra's Oostkust, de ODZ. 

2e kl . P. H . Briët; r 

t o e g e v o e g d : aan den chef der 4c wnteretaatsafdeeling voor 
do werkon van do Brantas-Porrong en Soerabajarivioren de be
noemde opz. 3e kl. A. B. C . D. Portier. 

— Aan den adjunct-chef 8o afd. bjj de exploitatie van Staats
spoorwegen op Java, G. J. Hupkes, is een tweejarig verlof wegona 
ziekte verleend. 

— De heor J . W. Stous Sloot, hoofdingenieur-werktuigkundige 
bij do Maatschappij to' exploitatie van Staatsspoorwegen, is on 
68-jarigen ouderdom te Utrecht overleden. 

— Bjj beschikking van don Minister van Waterstaat is de heer 
A . Stoendam benoemd tot opzichter bjj het voortzetten der ver
breeding vnn en der oeververdedigiog langs de Zuid-Willemsvaart 
in Noord-Brabant. 

— Do architect H. P. Berlage, sedert verscheidene jaren ver
bonden aan de kunstnjjvcrheid-teekenechool „Quellinus", te Amster
dam, als leeraar in de bouwkunde en in de stijl- en ornomeiitleor, 
heeft uit bovengenoemde betrekking ontslag gevraagd en verkregen'. 
In zijn plaats is benoemd do hoer W. Kromhout, architect en 
leeraar aan do industrieschool van de Maatschappij voor den 
werkenden stand te Amsterdam. 

— Met ingang van 1 Docember is te 's-Gravenhago aan de 
industrieschool voor meisjes benoemd tot leerares in het teekenen 
(ontwerpen van versieringen) en de fraaie handwerken, mei 
Anna E. L . van Aasendelft, te Rotterdam. 
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— Do heor W. F. E. Smects, directeur der gasfabriek te 
Steenbergen, is daar tor plaatse op 83-jarigen leeftud overleden. 

— Door Z. M. den Keizer van Duitschland is benoemd tot 
ridder 8e kl . van dc Pruisische Kroonorde de heer G. J . do Jongh, 
directour der gemeentewerken te Rotterdam. 

— H(j Kon. besluit iB, met ingang van IC Nov., L . Vorhagon 
te Hoorn, bonoemd tot bureel-ambtenaar van den Rijkswaterstaat. 

— Tot directeur dor stoomtram Haarlem—Alkmaar is benoemd 
de heer Dhoozo, thans directeur dor stoomtram Don Bosch— 
Vechel. 

— Den hoer W. G. L . Gcrner, lo teekonaar op 's Rijksmarinc-
werf te Amstordam, is wegens SG-jarigen dienst de gouden medaille 
met gratificatie van f 100 uitgereikt. 

E R R A T U M . 
In het verslag van dc vergadoring mot tentoonstelling, te Alk-

niBar op 31 October gehouden en opgenomen in bet nommer van 
7 November, zjjn een paar abuizon ingeslopen. 

Den heer De Groot worden dc woorden in den mond golegd : 
„wees spreker erop, dat het navolgen van al hetgeen men onder 
„den naam van Engelsche kunst verstaat, beslist is af tc keuren, 
„omdat" enz. Men lezo daarvoor: t i w spreker erop, dat bij het 
goede dat de Engelsche kunst ons aanbiedt, het slaafsch navolgen 
van alle kunstopvattingen, die bij ome Engelsche naburen aanwezig 
zijn, beslist is af le keuren, omdat onz. 

Voorts wordt ouder de exposanten dc lirma P. S. Key to Rot
terdam genoemd; uien leze daarvoor A. S. KEY. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— L e e r a a r i n he t h a n d t c o k e n e n met ervaring in de 

schilderkunst, aan de Kon. school voor nuttige en beeldende 
kunsten te 's-Hcrtogcnboseh. Jaarwedde /450 met veranderlijke 
belooning van / 25 per lesuur voor minstens 8 lesuren eu aandeel 
in do schoolgelden. Adres vóór 1 Dececmber aan het bestuur der 
school. 

— A g o n t o n gezocht door cone firma handolendo cn gros 
in bouwmatorialen. Adres lett. O. P. Bureau dezes. (Zie advert, 
tusschen de aankondigingen in no. 45.) . 

— P l a a t s e l i j k e a g o n t o n gezocht, door oen hoofdagent 
in ijzerwaren. Adres, motto Agentuur, Bureau dezes. (Zie advert, 
in no. 45). 

— G o m e o n t e a r c h i t e c t van OpBtcrland. Jaarwedde ƒ800. 
Adres den Burgomoester to llcotstorzwnag. 

— B e k w a a m mack i n o t oekcnaar , dio geheel zelfstandig 
kan werken eu do werkzaamheden in de werkplaats kan leiden. 
Adres, met opgavo van verlangd salaris, leeftijd cn tegenwoordige 
werkkring, onder no. 27273. Brieven Meume Kolt. i'l. 

— B o u w k u n d i g t eekonaa r . Salaris naar bekwaamheid. 
Adres, lott. 8. W. Bureau dezes. (Zie adcert. in dit no.). 

— D r i o d e s k u n d i g e n , vertrouwd mot do keuring van 
spoorwegmaterieel, cn een w e r k t u i g k u n d i g i n g e n i e u r . 
Keunis der Engelsche taal is voreischto. Adres lett. D D, Firma 
F. J . Bcliufantc, voorheen A. I ) . Schinkel, 's-Gravenhago. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen '.oorden ten «eiieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
hieven.) 

— E e n bokwaani b o u w k u n d i g o p l i c h t e r , praetiseh cn 
thooretisch untwikkeld, geheel zelfstandig kunnende optreden, 
goed kunnende detaillceren, bekend met 't maken van begroo-
tingen eu in 't bozit van uitstekende referentiën, zoekt wegens 
afloop der werkzaamheden eene hem pussende betrekking. Hoog 
salaris geen vercischtc. Adres no. 18 Bureau dezes. (!) 

— Een b e k w a a m bouwkund ige zoekt plaatsing als op-
zichtcr-teckenaar; ook genegen teekenwerk aan huis te nemen. 
Adres no. 19 Bureau dezes. (2) 

— E e n b e k w a a m b o u w k u n d i g e , bekend met grondwer
ken on kunstwegen, zoekt plaatsing als opzichter tegen primo 
December. Adres no. 20 Bureau dezes. (1) 

A D V E R T E N T T É N . 

Bouwkundig Genootschap 
te 's GRAVENHAGE. 

V E R G A D E R I N G E N in Zuid-
Hollandsen Koffiehuis (Bovenzaal) op 
YriitUtft 20 .Yoreatberi 

ten 7'/» nar van den Arcbiteetenbond; 
ten 8*/« nur Algemeene Vergadering, 

waarin o. a. 
lo. Ballotage van de Heeren: 

J . A. FREDERIKS, architect te Mid
delburg. 

J . KLIPPUS, waterbouwk.-opzichter 
te 's Gravenhage. 

G. L . DE KONING, bouwk.-opzichter 
te 'g Gravenbage. 

2o. Voordracht, toegelicht door schet
sen op het bord, van den Heer J . 
H. DE GROOT, architect en leeraar 
te Amsterdam, over „Rhythmus en 
Systeem in ornament." 

H E T BESTUUR. 

Een Bouwkundig Teeksnaar 
G E V R A A G D , 

bekwaamheid bezittende om later als 
opz ichter bij een Kerkbouw te kun
nen fungeeren. Salaris naar bekwaam
heid. Getuigschriften gevraagd. Adres 
onder lett. S. W. Bureau van dit blad. 

F A B R I K A N T van 
Lederen 1» r U f-
rleineii, Machine-

Ui en Clllnder-OlUSn. 
n , Handel in Katoenen 
Zaandam. 5»ut»-*»mee

nv 
haren, Riemen enz 

LI 

HELD's Patentlicht 
kost slechts met brander, kousje en glas, 
verzendbaar, compleet f 1.—. 

Kousjes om in tien zak mede te nemen 
40 cent. 

Verzendbaar naar alle plaatfen. 

Gebr. K. & ü. MEÜJR8, 
in alle Hardateenen en Harnier-
werken, Grafmonumenten en Graf
zerken. 

Woonplaats: Rustenburgerstraat 30. 
Werkplaats: Kuiperstraat^. N.-AMSTEL. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . V A N M A L S E H , 

«lonmtimmerfabrlek. — DRW H A A G 

N i n i ' L E X S U I I ' I . K X 
R I J W I E L E N . 

B a k k e r H t r a a t 52, A K M I F M . 

In voorraad dc M o d e l l e n 1*00 en de 
n i e u w M t e O n d e r r t e e l e n . I'ry «couranten 
gratis verkrygbnar. Dcgclyke inrichting voor 
reparation. 

J. D. Hoek, Den Haag, 
Fabrikant van Kunstsmeedwerk 

V e r v a a r d i g t D e u r - , H a l k o n 
en T r a p h e k k e n , W i n d v a n e n , 
X o k b e k r o n i n g e n , enz . 

Machinale Jalousiën Fabriek 
voor H U I Z E S en B L O E M E X -
K A S T F X . Concurreerende prijzen, 
ruimen voorraad. 

V r a a g p r U « o p it a a r. 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T E R P A S - B O E K N E E T -
KN ANDERE 

I N S T R U M E N T E N , 
voor INGENIEURS, ARCHITECTED, 
LANDMETERS, TEEKENAARS, en». 

G e ë m a i l l e e r d e 

F e i l s c li a l en. 
WEEQWERKTUIGEN. 
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AANBESTEDING. 
De DIRECTEUREN der L E V E N S -

V E B Z B K E B I N G - M A A T S C H A P P I J 
„DORDRECHT" te Dordrecht, zijn 
voornemen! 

aan te besteden: 
H e t boawen v a n 34 H E l : 

K E N H I' I X E X , 68 B E 
N E D E N - e n H O I E X M U 
Z E N en 7 D U B B E L E 
A B B E I D E B N M O N I N t t E N , 
benevens ophoog ing v a n 
het b o u w t e r r e i n , a a n l e g 
v a n s traten , r i o l e e r l n g enz. 
m e t a l le d a a r b i j behooren-
de l e v e r a n t i ë n en w e r k 
z a a m h e d e n op een t e r r e i n 
g e n a a m d „Hoxenhof te 
D o r d r e c h t . 

De Aanbesteding zal geschieden in 
verschillende al dan niet gecombi
neerde perceelen en en bloo. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij de 
Architecten de Heeren W E E L D E N -
B U R G en KORTHALS, Tan Vrijdag 
27 November 1896 af tot op den dag 
vóór de Aanbesteding in het lokaal 
van den Heer V A N DER HORST 
aan de Groenmarkt te Dordrecht, van 
des voormiddag! 9'/t tot 's namiddags 
3 uur. 

De monsters liggen daar ter bezich
tiging. De le aanwijzing heeft plaats 
in bovengenoemd lokaal des voormid
dags te 11 uur. De'Je aanwijzing beeft 
plaats op het terrein des namiddags 
te 1 uur, alles op Zaterdag 19 Decem
ber i89t;. 

De openii g der inschryvingsbiljetten 
voor de verschillende al dan niet ge
combineerde perceelen zal plaats heb
ben in bovengenoemd lokaal op Woens
dag 23 December 1896, des namiddags 
ten 2 uur. 

De opening der inschrijvingsbiljetten 
voor het geheele werk geschiedt ter
zelfder plaatse, op Donderdag 24 De
cember 1890, des namiddags 2 uur. 

Van Vrijdag 21 November af ia het 
bestek, niet 11 bladen teekeningen, 
a ƒ 1 0 . — per stel te verkrijgen aau 
het bureau der Levensverzekering-
Maatschappij „DOBDHECHT". 

A A f l B E S T E D l M 
Op Woetemttag te A Xoventber 

m. «. , des nam. te Jl tere** (pl. t.), 
aan de „R o s k a in" te Gorosel: 

H e t b o u w e n v a n een P a 
v i l j o e n v o o r Zenuwl i jde -
ressen opden , , 01denhof " 
te diorssel. 

BESTEK en TEEKENINGEN liggen 
voor aan de „Roskam" te Gorssel en 
aan de „Laatste Stuiver" te Eefde en 
zijn aldaar te verkrijgen legen f 1.50 
per stel (bestek alleen f 0.50.) 

AANWIJZING te Gorssel op Vrijdag 
20 Nov a. s., ten 3 ure (pl. t.) geeft 
de Architect 

J . M VREESWIJK 

te Eefde. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER BN W E T H O U 

DERS DBR G E M E E N T E AHNÜEM, 
zullen 'JLateretag at Xoventber 
/ « » « , 's voormiddags i r / a uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aan
besteden: 

Bestek N". 14. 
H e t l everen v a n m a t e r i a l e n : 
Steen, k a l k . 
H o u t w a r e n . 
I J z er w a r e n , k o p e r , z i n k , 

lood, gereedschappen, 
( « a s - en w a t e r l e i d i n g a r t l -

k e l e n . 
V e r f w a r e n e n g l a s r u i t e n . 
B o r s t e l w a r e n , d o e k e n , touw. 
B e h a n g e r s - en stoffeerders-

a r t i k e l e n . 
^Manufacturen en K l e e d i n g -

s t u k k e n . 
D r o g i s t a r t i k e l e n . 
D i v e r s e m a t e r i a l e n en ge

reedschappen, vogelvoe
der enz . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
deu dag vóór de aanbesteding, van 
10 — 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Kadestraat, alwaar de 
monsters en teekeningen ter inzage 

1 liggen; bestek met gezegeld inschrij-
vingsbiljet a /'0.75 verkrijgbaar aan 
het bureau Gemeentewerken ten Ge
meentehuize. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER K N W E T H O U 

DERS der Gemeente ARNHEM, zul
len Uontlertlay ZU X ovetnber 
IH9U, \ tuuruuudag» 11 '/i uur, in het 
openbaar, ten Geuieeniebuize aan
besteden : 

BESTEK No. 15. 

H e t B O U W E N v a n een 
S c h o o l v o o r O p e n b a a r 
L a g e r O n d e r w i j s a a n de 
S loets traat . 

B e g r o o t i n g ƒ 5 6 , 0 0 0 . 
Aanwijzing: Maandag Ui November 

a. s., '» namiddags 2 uur op bet bouw
terrein aan de Sloetstraal. Inlichtingen; 
alle werkdagen, tot den dag vóór de 
aanbesteding, van 10—12 uur aan het 
bureau Gemeentewerken in de Kade
straat; bestek niet gezegeld inschrij
vingsbiljet en 5 teekeningen ;'t fX.SO 
per stel verkrijgbaar aan het bnreaa 
Gemeentewerken ten Gemeentehuize. 

Btj den Uitgever JOH. G. STEMLER 
C Z N . Amsterdam verscheen: 

Ontwerpen van OroameDt 
voor zelfstudie en voor scholen, 

DOOI 
J . H . en J . M . D E « R O O T . 

53 platen met 300 figuren, in gtïllustr. 
omslag. 

P r i j s f 

FRANS OOMEN 
O O S T E R H O U T 

STOOMPOTTENBAKKERIJ 

Assurantie Maatschappij 

t e g e n 

NEDERLANDEN 
schade 

van 1845. De 
's-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-

phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen-
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

AANBESTEDING. 
Door de NA AM L VENNOOTSCHAP 

„BEOBAAEPLAATS VBEDENHOF" zal l a -
terelag eteit Si Xoretnber, des 
voorm. ten IO ure worden aanbe
steed, in het Café „DE ROODE LEEUW" 
te Amsterdam: 

H e t bouwen v a n een O N T -
V A N S j i W E B O l I W met 
W O N l J V t i E N enz. op de 
n i e u w aangelegde B e 
graafp laat s „ W B E D E N -
H O E " a a n den H a a r l e m 
m e r w e g te S l o t e n (bij 
A m s t e r d a m ) . 

Bestek en teekeningen verkrijgbaar 
ad / X.— aan de Amsterdamsche Hoek
en Steendrukkerij v/h EELEBMAN H AMIS 
& Co., Warmoesstraat 149—151, Am
sterdam. 

Inlichtingen geeft de Architect A. 
SALM U . H Z . , 26 Weesporzijde, Am-
sterdam. 

J. J. BROEK, - s-bravenhage, KRAIJENHOFSTHAAT 37. 
AUTOGBAFIE-LITHOCBAFIB. 

ATKLIKR voor het Teekenen cn Roproducecren van 1'lnns, Technischo Tceke
ningen, Landkaarten, enz. — 1,11 IITIlltl k IMIl l i rr i \< . . 

van Ittutt en van mttitil, in verschillende 
eonalructiè'n. Prijscouranten e n i n 
lichtingen op aanvrage gratis bij 

W . tl. Iff. SCtfOI; TE, 
Fabrikant, Prinsengracht 516, AMSTERDAM. 

Ü . 
Ter drukkerjj der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
advertentien tegen lage tarieven. 

REDACTEUR 
ABONNFMEvrsntiJs per jaar voor het b i n n e n l a n d . . . . 
voor België, bij vuuruitlwtaling 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indie en Transvaal, bij vooruitlietaling. 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling . . . . 

5 — 
6.50 

Abonnementen voor 
7 . 5 0 

1 0 . — AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat / ' 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 . 

I I A A G S C H K B O U W K U N S T . 
Niemand zal beweren, dat het tegenwoordig een 

zeldzaamheid is, wanneer beschouwingen over bouw
kunst in een dagblad of tijdschrift worden aange
troffen. Vooral in die organen, welke op staatkundig 
gebied tot de vooruitstrevenden willen gerekend wor
den, komt nogal eens iets over bouwwerken en hunne 
ontwerpers voor. Soms is het spottende afkeuring, dan 
weer hoogdravende bewondering; deze laatste plegen 
een paar bouwmeesters elkander toe te zwaaien op 
eene wijze, die te /.eer aan Scribe's Bentgenooten 
herinnert, dan dat iemand daardoor beetgenomen zou 
worden. Kerst verheft Van der Pek Berlage tot de-
wolken, dan, gedachtig aan het eio ut des, blijft de-
laatste niet in gebreke zijn panegyriek den eerste toe 
te brengen. 

Dit alles is bekend. Maar nu gaat ook de schrijver, 
die den lezers van het eerzame Nieuws van den Dag 
af en toe op brieven uit de residentie vergast, zich 
met de bouwkunst bemoeien. Hij laat zich in zijn 
epistel van Vrijdag 13 November als volgt uit: 

„ D e menschen zijn toch inderdaad moeielijk tevreden 
te stellen. Toen een dertigtal jaren geleden de Haag
schc bouwfurie in volle werking was en aan alle kanten 
om zich heen greep, groene weiden omzettende in 
steenblokken met vierkante gaten, klaagde men 
en niet zonder reden inderdaad — over de wanhopige 
eentonigheid dier gelinieerde nieuwe wijken, waar de 
straten door wie er niet thuis behoorde, alleen door de 
naambordjes van elkaar te onderscheiden waren. Toen 
daarop dc bouwers, wijkende voor die ciittek, ver
sierinkjes gingen aanbrengen, verweet men hun — 
alsof dit niet juist door de harmonie tusschen innerlijk 
en uiterlijk werd geëischt — dat 't smakeloos was met 
opgeplakt cement de echte steenornementen na te 
bootsen. Tot een volgende periode behoorde een wijk, 
het Bezuidenhout, waaraan men meer geld besteden 
kon, omdat er hooge huurprijzen van waren te wachten 

en de architecten vierden nu een ware orgie, kwistig 
op hunne teekeningen een overvloed van dakvenstertjes, 
loggia's, erkers en allerlei verfraaiingen uitstrooiende 
— en ziet, het publiek stak nu weer den draak met 
die eeuwige oud-i lollandsche Renaissance, die wind
vanen en torentjes en al het drukke en rammelende, 
dat daar doet denken aan een overladen tentoonstel
ling van architectonische ornementen. Kn toen nu de 
bouwmeester der Verzekeringsmaatschappij „de Neder
landen" kwam (en vroeg er al weer om een boterham, 
zou de Schoolmeester zeggen, Red.) eu op den hoek 
der Prinsestraat een kasteel bouwde, dat noch kazerne
achtig eentonig, noch armoedig verguld, noch winderig 
druk en opzichtig, maar zwaar soliede en origineel is, 
nu is het alweer niet goed". 

Dit is nu nog pas het aanloopje, maar het verdient 
wel dat wij er even bij stil staan. Dat de Haagsche 
speculatiebouw al niet beter is dan die men overal 
elders vindt, wij geven het gaarne toe. Ook willen 
wij niet ontkennen dat er aan sommige huizen aan 
het Bezuidenhout wel eenige overlading te vinden is, 
maar daardoor is de eerste de beste nog niet gerech
tigd om over die gebouwen, waarbij er vele zijn, 
die van onbetwistbaar talent getuigen, op smalende 
wijze te spreken. Voor vijf, zes jaar heerschte er een 
andere smaak dan nu; over vijf, zes jaar zal er weer 
een andere smaak zijn. Maar wie zal zeggen, welke 
smaak de beste is? De briefschrijver in het Nieuws 
houdt het met den tegenwoordigen tijd; de volmaakt 
verleden tijd keurt hij af; de toekomende tijd, hij 
denkt er niet aan. Hij meent zeker het tegenwoordige 
te prijzen, nu hij het Verzekeringsgebouw in de Prinse-
straat „een kasteel" noemt „noch kazerneachtig een
tonig, noch armoedig verguld, noch winderig druk 
en opzichtig, maar zwaar soliede en origineel." 

Kon de briefschrijver maar eens een reis door 
Amerika maken, clan zou hij heel wat „zware solidi
teit" in de bouwkunst aldaar kunnen opmerken. Maar 
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of hij darr, in dc Ooievaarstad teruggekeerd, ook nog 
van «origineel" zou spreken, dit valt te betwijfelen. 

E r rijzen nog verschillende vragen. Waarom heeft 
een Verzekeringsmaatschappij een kasteel noodig? Is 
het wel een kasteel wat aan de I'rinsestraat staat ? Wat 
is kazerneachtig eentonig? Wordt die eentonigheid 
althans aan den gevel in de Prinsestraat niet vrij wel 
bereikt? Wanneer is verguldsel armoedig? Waar is de 
grens tusschen winderig drukke opzichtigheid en zware 
soliditeit ? Sinds wanneer is het zware het hoogst be
reikbare schoonheidsideaal ? 

Deze vragen kunnen nog met vele andere vermeer
derd worden. Wij bevelen echter de reeds gestelde 
den briefschrijver ter beantwc or ding aan, dan zal hij 
de bouwkundige wereld zeer aan zich verplichten. 

Nu springen wij een heel eind van den brief over, 
om te komen tot dat deel van het schrijven, waarde 
„zesderangs zangers" uit Italië besproken worden. 
De schrijver is van oordeel, dat het succes dier 
artisten verkregen is „door het gehoorzaam reclame 
maken der Haagsche bladen." En dan volgt de ver
zuchting : „ O c h , och! wat vernedert de „ringt?' 
(rijksdaalder, Red.) den mensch en wat hadden die 
oude Romeinen het bij het rechte eind toen zij 
spraken van: enz. enz." 

Nu gaan wij terug en geven den briefschrijver 
weer het woord. „ J a , " zegt hij „zoo ver gaat de 
hebbelijkheid van het critiseerende publiek, dat het, 
toen de schutting er nog voor stond, enkel op 't 
gerucht, dat ook hier de heer Berlage de architect 
was, reeds ironisch vertelde, dat de nieuwe Bodega 
in de Hoogstraat, die in de plaats van een vroegeren 
koekbakkerswinkel verrees, nieuwe gelegenheid zou 
geven om den smaak (waarbij men kuchte) van dien 
bouwmeester te bewonderen (hbl, hm). Die oude 
I.afontaine kende zijne menschen, toen hij het fa
beltje dichtte van den molenaar, zijn zoon en den 
ezel. Toch zou 't mij verwonderen, als de openbare 
meening ten aanzien van die (trouwens niet door den 
heer Berlage, maar door den heer Joh. Mutters ge
bouwde) Bodega, waarboven zich een oestersalon welft 
(sic Red), niet amende honorable doet. Want het 
gebouw, uitstekend (sic Red.) geplaatst tegenover den 
bekenden (sic Red.) winkel van Van Kempen maakt 
een uitmuntenden indruk door de fraaie lijnen en 
vormen, met talent juist voor die plaats in zulk een 
straat gekozen. En het geheel doet dan ook den 
bouwmeester alle eer aan, van binnen en van buiten, 
dank zij de artistieke wijze, waarop de firma H . P. 
Mutters & Zn. voor 't inwendige heeft gezorgd." 

Een fraaie reclame niet waar? „Och, och, wat ver-
nedert de ringit" enz. enz. Wat zal het daar storm 
loopen in die Bodega, waar boven zich, als een hemel 
in den volsten zin des woords, die oestersalon „welft" ! 
Wat zal daar eeu sherry gedronken worden, wat zullen 
daar een oesters worden verorberd in dien winkel, zoo 
„uitstekend" geplaatst tegenover dien „bekenden" winkel 
van Van Kempen! Kan het ook anders bij dien „uit
muntenden indruk", die „fraaie lijnen en vormen", dat 
„talent" van dien bouwmeester, wien „alle eer" moet 
bewezen worden, bij dat „artistieke" van binnen ge
leverd door „de firma H . P. Mutters en Zn."? Het is 
bepaald jammer, dat de woonplaats dier firma niet is 
opgegeven, want dat was voor hen, die haar eventueel 
willen begunstigen, zulk een groot gemak! 

Maar scherts ter zijde. Wat te denken van den 
Haagschen briefschrijver, die in éénzelfde artikel over 
het reclame-maken zijner collega's den staf breekt en 
de loftrompet steekt als de beste? O f mag reclame
maken voor een architect en een mcubclmakersfirtna 

wel cn voor zesde-rangs-zangers niet ? Zit het hem 
in de „ringit"? Ziedaar weer eenige vragen, waarop 
de Haagsche briefschrijver een antwoord moge geven. 
Dat antwoord wordt niet slechts door de bouwkundige 
wereld, doch door ieder weldenkend lezer van het 
Nieuws, dat in zijn Zondagsnummer zoo vaak een 
voortreffelijke moraal predikt, met belangstelling te
gemoet gezien. 

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

II. 

{Vetvolg vitu bladz. 367 . ) 

De kerk bezat, behalve het hoofdaltaar, nog vele 
andere altaren, waarop, naar middeleeuwsch gebruik, 
vicariën werden gesticht. Deze vicariën waren renten, 
meest uit daarvoor door de stichters aangewezen lande
rijen voortspruitende. Die renten moesten aangewend 
worden om het lezen van missen aan het altaar, op be
paalde tijden en door een daartoe aangewezen priester, 
te bekostigen. Ook de gilden hadden hunne altaren in 
de kerk. 

Zoo stichtten bijvoorbeeld den i^n Mei 1400 de 
executeuren van jonkvrouw Catharina van Bakenesse, 
volgens haren uitersten wil eene vicarie ter eere van 
de H H . Catharina en Maria Magdalena, op een altaar, 
dat nieuw gebouwd zou worden. Zij begaven de vicarie 
aan den priester Joannes van den Werve. Het bege-
vingsrecht was aan Gerardus Rcnckma en Theodorus 
van den Werve en bij dier overlijden zou het aan 
de kerkmeesteren komen. Des Zaterdags na Jubilate 
keurde Gerbrand de Couster, pastoor van St.-B ivo 
de stichting goed en op Vrijdag na Cantate werd zij 
door den Bisschop van Utrecht bevestigd en Joannes 
van den Werve als vicaris aangesteld. 

In de vijftiende eeuw worden reeds verscheidene 
altaren genoemd, meest in verband met de daarop 
gevestigde vicariën. Voor zoover zij in de oude 
kerk aanwezig waren, zijn zij natuurlijk later naar 
de nieuwe overgebracht. In 1402 wordt een altaar 
van de H . Drievuldigheid en de H . Barbara ge
noemd; in 1407 een van den H . Nicolaas, door het 
koopmansgild gesticht, in 1405 een „vant graf ons 
Heeren," misschien door de Jeruzalemvaarders gesticht. 
Van het altaar van de H . Catharina spraken wij reeds. 
Het Scheepmakersgild wordt in 1407 vermeld als be
zittende het altaar van den H . Johannes den Dooper, 
het altaar van den H . Jacob de meerdere wordt in 
1475 genoemd en behoorde aan de St.-Jacobs-broe-
derschap, die bedevaarten naar Santiago de Compos-
tella ondernam. 

Verscheidene malen, in 1363, 1410, 1411 wordt 
een altaar van O. L . Vrouw genoemd, in 1336 een 
H . Kruis-altaar, aan het Bontwerkersgild behoorend. 
Een altaar van den H . Jozef, gesticht door het Tim
mermansgild, komt reeds in de 14e eeuw voor, het 
altaar der Jonge Schutters, aan St. Sebastiaan gewijd, 
bestond in 1434, Cen altaar van de H . Anna werd in 
14S8 gebouwd. 

Van al deze altaren wordt echter niets bijzonders 
gemeld, ofschoon veilig mag worden aangenomen dat 
zij met luister versierd waren. 

Maar van het altaar, aan de IIH. Petrus en 1'aulus 
gewijd, bericht ons Van Mander, dat het een altaar
stuk bezat van den vermaarden Albert van Ouwater, 
die in het begin der 15e eeuw leefde. Hij beschrijft 
dit stuk als volgt; „In de binnentafel waren twee 
staende beelden, groot alst leven wesende, eenen 
S. Pieter en eenen S. Pauwels. Onder den voet vant 
altaer was een aerdigh Landschap, in|welck^waeren 
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ghemaeckt verscheyden Wandelaers ofte Pelgrims, som
mige reysende, sommighe rustende, etende en drinc-
kende". De broederschap der „pelgrims naar de graven 
der Apostelen" had het altaar gesticht en het stuk 
doen schilderen. 

Het altaar van den II. Andreas behoorde aan het 
zakkendragersgild. Ook hier was eene schilderij aan
wezig, en wel, volgens Van Mander, van „eenen 
meester Jacob van Haerlem", bij wien Jan Mostaert 
de kunst had geleerd. De luiken waren beschilderd 
door Rijckaert Aertz, van Wijk aan Zee, die er de 
zeker toepasselijke voorstellingen op aanbracht „daer 
Joseph als een Coning sit in grooter heerlyckheydt en 
dierghelycke dinghen". 

In het laatst der 15e eeuw moet de kerk ook reeds 
de beide kapellen bezeten hebben, die, aan de oost
zijde van het transept geplaatst, nog thans aanwezig 
zijn. Maar die aan de noordzijde werd later geheel 
herbouwd, zooals wij zien zullen. De reeds vroeger 
genoemde schout van Haarlem, Claes van Ruyven, 
die door het kaas- en broodsvolk was vermoord, werd 
in de noorderkapel begraven. De hertog van Saksen, 
die voor Maximiliaan van Oostenrijk de opstand had 
gedempt, verplichtte de inwoners van Haarlem, onder I 
meer, om als boete een vicarie tc stichten op het 
altaar, waarbij Van Ruyven begraven was. Dit altaar 
was dat van de Geboorte des 1 leeren; het behoorde 
aan het Kerstgilde, een broederschap in de veertiende 
eeuw opgericht. Dit gild, een broederschap van man
nen en vrouwen, bestaat nog thans. De kapel, waarin 
zijn altaar stond, heette de Kerstkapel. 

De zuiderkapel behoorde aan het Brouwersgild; het 
altaar was aan St. Maarten gewijd. Nog thans ziet 
men op een der sluitstcenen dien heilige afgebeeld. 

Ü e Kerstkapel was niet de eenige aan de noord
zijde van het koor. (lostelijk van haar bevindt zich 
nog een kapel, doch het is niet zeker of die uit de 
15e dan wel de lOe eeuw dagteekent. 

Aan de zuidzijde was reeds in 142S een sacristie 
aanwezig; zij dient thans als kosterswoning. 

Zoo zien wij dan in welken staat cle kerk zich be
vond toen de 16e eeuw aanbrak. Van buiten vrijwel 
voltooid, ontbrak het haar nog aan een toren; van 
binnen was zij reeds met zekere pracht versierd, doch 
koor, middenbeuk en transept waren nog zonder ge
welven. 

In 1500 werd door den abt van de St. Bavo-abdij 
te Gent aan de Haarlemsche kerk een reliquie van 
den Heilige geschonken. Men deed haar in zilver zetten 
en plaatste haar in een grooten tabernakel of rcliquie-
kas, welke door Jan Mostaert beschilderd werd. De 
beschildering bestond uit een voorstelling van St. Bavo 
én „XII parken" (paneelen), waarin „de legende van 
sinte baef wel gewrocht ende ghemaket met gouden 
verwe, dat wij zullen reden hebben hem tc bedancken". 
De reliquie was op den 10 Mei te Haarlem aange
komen. Daarom weril die dag voortaan bijzonder ge
vierd, als „translacie van sint baef." Dan stak men 
alle kaarsen aan, behing het koor met tapijten en 
zette „dat relyquy van sinte baef" midden in de kerk, 
terwijl ook de deuren van het hoofdaltaar geopend 
werden. Een processie ging uit, waarin de heeren van 
den gerechte „met hare cleèn" (in staatsiegewaad) 
achter tic kinderen cn voor de priesters liepen. Meester 
Ghovert speelde dien dag „met die grote oirghel" en 
muzikanten „trompers ende claroencn" moesten „voir 
treliqui blasen". 

Alle klokken werden geluid. Maar wij zagen dat de 
kerk toen geen toren had; hoe was dit dan mogelijk? 
Na het afbreken van den ouden toren was in 1478, 

noordoostelijk van de kerk, een houten klokhuis ge
bouwd, dat denzelfden vorm had als hetgeen nog te 
Enkhuizen bestaat. Men kan dien vorm het best be
schrijven door hem met een windmolen zonder wieken 
te vergelijken. Daarin werden de klokken opgehangen. 
Maar er weiden ook nieuwe gegoten. Gobel Moer, 
een lid van de bekende klokkengietersfamilie, maakte 
in 1483 een groote klok van meer dan negenduizend 
pond, die Salvator werd gedoopt, en een kleinere van 
ruim zesduizend pond, Bavo geheeten. Met de klok 
Maria, die in 1375 gegoten was cn 3 4 c » pond woog, 
werden zij in i486 op Paschen voor het eerst geluid. 
Twee andere klokken, van ruim 2100 en 1500 pond, 
Martinus en Willebrordus genaamd, leverde dezelfde 
klokkengieter in 1488. Jan Gobelszoon te Delft, waar
schijnlijk een zoon van den vorigen, goot in 1300 twee 
kleinere klokken. 

Evenwel, het klokhuis, al heeft het drie ecuwen 
gestaan, was toch slechts als behulp gebouwd. Want 
reeds in de eerste jaren der 16e eeuw gingen de Haar
lemmers om met het plan, om hun parochiekerk van 
een toren boven het kruis te voorzien. 

Dat zulk een toren reeds vroeger in de bedoeling 
heeft gelegen, is onwaarschijnlijk. Immers dan zouden 
de kruispijlers zwaarder aangelegd zijn dan thans. 
Maar in het midden der 15e eeuw, toen de oude 
westtoren nog bestond, had men aan een grooten 
toren boven het kruis geen behoefte. 

Eigenaardig is het dat in 1502, toen „diric tybaudtsz, 
beeldsnijder", voor den toren boven het kruis nog niets 
anders had gemaakt dan „een patroen" (model) „daer 
men nae wereken sal midden optie kerc" toch reeds 
een klok voor den toren besteld werd. De kerkmeesters 
wendden zich toen tot „meester gheryt van wou, die 
clockghieter van campen". Men wilde een uurklok 
hebben, die „ghelike resonancy" zou hebben „als die 
te Ghent". Die klok hangt nog te Cent. Men herin
nert zich haar randschrift: miin naem is roe/au/, als 
ie cleppe dan ist brant als ie luyd dan ist storm in 
vlaeuderlaut. Meester van Wou beloofde naar Gent 
te reizen „om die maet daer of te nemen , opdat hij 
te sekerder ons daer in voldoen mach". De klok zou 
worden gegoten „te haerlem twisken (tusschen) paes 
ende pinxter int iaer W c ende drie". 

Meester van Wou voldeed aan zijn verplichtingen. 
Zijn klok, van 1.80 M . middellijn, hangt nog thans in 
den Haarlemschen toren en geeft, als van ouds, de 
uren aan. Het randschrift is cen variant op dat te 
Gent en luidt: „Roelant die groot is miin naem tot 
goods dienst ben ie bequaem ie luyde zomtijts ten brande 
of alst faem is van vyande gerijt van wou die mij goot 
mccccc ende drie nae goods geboort amen. Telkens als 
er te Haarlem brand is, doet Roeland nog zijn stem 
hooren, maar om de burgers te wapen te roepen is hij, 
sedert het vermaarde beleg, zeker niet meer geluid. 

Nu had men wel een uurklok, doch geen toren. 
In 1505 echter „op teneersten dacli van Junio" werd 
een zekere „meester anthonys" aangenomen om den 
toren te bouwen. Maar men had daar geen geluk 
mede, want het bleek dat de kruispijlers, die oor
spronkelijk niet aangelegd waren om cen zoo zwaren 
last te dragen, tc zwak waren. Toen er zich, vóór 
1515, in den noordwestelijken pijler een bedenkelijke 
scheur begon te vertoonen, achtte men het geraden den 
steenen toren weer af te breken, waarmede men in 
15'7 gereed was. De toren werd nu van hout opge
trokken en met lood bekleed. Zoo heeft hij tot dus
verre den tand des tijds getrotseerd en, behalve de 
uurklok, vele andere klokken gedragen. 

Behalve Roelant zijn die klokken echter niet meer. 

O 



dc oorspronkelijke, want van 1659 tot 1670 goten de 
gebroeders Hemony het tegenwoordig carillon, waar
voor zij waarschijnlijk de klokspijs der vroegere bezig
den. Het oorspronkelijke klokkenspel „dat voerslach", 
zooals men het in de 16e eeuw noemde, bestond uit 12 
klokken, waarvan de grootste ruim 1500, de kleinste 
200 pond woog. Dc elf grootste waren in 1526 door 
Cornells Danielszoon te Mechelen gegoten. Klokken, te 
Mechelen in het begin der 16e eeuw gegoten, zijn 
hier-te-lande niet zeldzaam. Zij dragen meest den 
naam van leden der familie Waghenens. Misschien is 
hier ook „Danie l sz" een vergissing en is Waghenens 
bedoeld. 

Had dc torenbouw veel tijd en geld gekost, dit 
belette toch niet, dat in de eerste jaren der 16e eeuw 
het gebouw op verschillende wijzen verfraaid werd. 

Reeds in de laatste jaren der 15e eeuw was met 
die verfraaiingen een begin gemaakt. Zoo werd in 
1496, door „diric jacopsz" en wel „int noerder cruus-
werek buten an die ghevel" een steenen Mariabeeld 
geplaatst, dat daar tot in onze eeuw gestaan heeft. 
Toen is het weggenomen, omdat het aanstoot gaf, 

maar het bestaat nog en wordt bewaard in een der 
vertrekjes aan de zuidzijde van het gebouw. Doch 
dit was niet de eenige versiering, die de noorder 
kruisbeuk kreeg. Kr werd ook in het groote venster 
een geschilderd glasraam geplaatst, dat een gift van 
Maximiliaan van Oostenrijk schijnt geweest te zijn en 
waarvan het voornaamste tafereel de kruisiging voor
stelde. Philips de Schoone schonk in 1498 het venster 
van den zuiderkruisbeuk. Wat dit glas verbeeldde, 
weten wij niet, maar zeker is het, dat de heraldiek 
er een rol bij gespeeld heeft, want „baernt die gla-
semakersknecht" werd naar Brussel gezonden om „in 
scrift te hebben mijns heeren ende mijns vrouwe 
wapenen om int suder glas te zetten." 
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ln 1500 werd aan „piter willemsz, scilder" opge
dragen te „voerwen het wijlft (gewelf) mits (midden) 
in die kerc met bloemen ende oeck goud te legghen 
daert te doen heeft." Ook moest hij al die gewelf-
sluitsteenen der kerk „verwen ende goud legghen 
(vergulden) daert van noet wesen sal." De schilder 
„arys dircx" had kort te voren het hek voor de 
doopkapel geschilderd en daarvoor „spaensgruen ende 
vernijs" gebruikt. 

Ken veel belangrijker verfraaiingswerk was de stich
ting van het koorhek, de „traliën voir het choer", 
zooals de oorkonden het noemen. In 1509 waren kerk-
meesteren bezig daarvoor gelden in te zamelen. Steven 
de beeldsnijder maakte het houtwerk, de vroeger reeds 
genoemde Jan Kyerens van Mechelen goot het koper
werk. De borstwering werd met in eikenhout gesneden 
wapenschilden van Haarlem, Leiden, Gouda, Alkmaar, 
Knkhuizen, Monnikendam, Dordrecht, Delft, Amster
dam, Hoorn, Edam, Medenblik en Beverwijk ver
sierd. Misschien is deze versiering daarom gekozen, 
wijl die steden een bijdrage voor het koorhek hadden 
gegeven, leder wapen heeft zijn tenant. 

In deze tenanten heeft de houtsnijder zijn fantasie 
den vrijen loop gelaten; ook humoristisch is hij soms, 
zooals men nog aan de „pilaarbyters", de honden en 
de leeuwen zien kan. 

Het koperwerk der „traliën" is pas 20 Februari 1517 
gereed gekomen, ofschoon er reeds vóór 1512 een 
gedeelte van geleverd en gesteld moet zijn geweest. 

Zooals wij het koorhek thans zien, is het niet meer 
in zijn oorspronkelijken toestand. Want de bekroning 
boven de deuren is na de Hervorming weggenomen. 
Waarom dit geschied is, blijkt als men bedenkt, dat 
hier het kruisbeeld stond. Nog thans herinnert het 

opschrift: O crux gloriosa o crux adovanda 0 lignum 
prcaosum et ammorabile signum per quad et dyabolus 
est victus et mundus cristi sanguine redemptus alleluia 
daaraan. Op de vijf houten hoofdstijlen van het hek 
ziet men nissen met troonhemels; deze nissen zijn thans 
ledig, doch voorheen zullen daar de beelden der 
evangelisten en van St.-Bavo gestaan hebben. 

In 1512 werden de koorbanken aanbesteed aan 
„jaspar pieterz", die daarvoor 31 rijnsche guldens 7V1 
stuiver kreeg. Het snijwerk bepaalt zich tot een fries 
boven de overhuiving, zijstukken en de misericordes, 
welke laatste, als meestal, met tamelijk wercldsche 
voorstellingen zijn versierd. 

Men mag aannemen dat, toen koorhek cn koor
banken gereed waren gekomen, ook de verdere ver
siering van het koor ter hand genomen werd. Reeds 
in het oude koor hadden de beelden der twaalf 
apostelen een plaats gehad. Geen wonder mag het 
dan ook heeten, dat men ook het nieuwe koor daar
mede versierde. Maar daar het koor zestien zuilen 
telt, zoo bleven er vier over, waarvoor de beelden 
van Christus, Maria, St. Willebrord en St. Bavo 
geplaatst werden. Achter de beelden werden tapijt
schilderijen aangebracht; reeds in 1506 moet men 
daarmede bezig zijn geweest, want niet alleen komt 
dit jaartal op een der schilderingen voor, maar wij 
vinden ook vermeld, dat „claes meynertz" in 1507 
„den heijlighen apostel sinte mathis met die pilair 
daer hy staet" heeft beschilderd. 

Dat de beelden van hout waren, schijnt zeker. Nog 
in 1510 was men er mede bezig. Doch het is on
zeker, of zij in het begin der 16e eeuw alle nieuw 
gemaakt werden , dan wel of zij, althans ten deele, 
nog de oude waren, die werden opgeknapt. Reeds in 
de 15e eeuw toch worden herhaaldelijk de beelden 
vermeld. Zoo wordt b. v. in 1481, melding gemaakt 
van „twe halve capetelen opten cruyspilaeren boven 
sinte boef ende sinte willebrort." Deze kapiteelen zijn 
blijkbaar die van de oostelijke kruispijlers. In 1513 
nam „Jasper pietersz" aan het maken van een „taber
nakel" boven „sinte willeboert." Tot dien tijd schijnt 
het beeld dus geen overhuiving gehad te hebben. De 
andere beelden kregen er wellicht toen ook. 

Kvenwel het schijnt dat de tapijtschilderingen op de-
zuilen reeds spoedig beschadigd werden en dat toen 
ook de beelden en troonhemels defect raakten. De 
oorzaak daarvan was de overwelving van het hooge 
koor, waarmede in 1530 een aanvang werd gemaakt, 

Wij mogen aannemen, dat het de bedoeling van de 
bouwmeesters der 15e eeuw geweest is, het koor met 
kruisbeuk en schip in steen te overwelven. De bij
zonder zware pijlers wijzen daarop, ook de inkassin-
gen voor de luchtbogen. Maar hetzij dat men door 
den mislukten torenbouw bevreesd was geworden, 
hetzij dat het aan geldmiddelen ontbrak, de uitvoering 
der gewelven geschiedde in hout. Dat de laatste 
oorzaak de waarschijnlijkste is, meenen wij te mogen 
opmaken uit het feit, dat in 1531, tegen Paschen, 
„die burghemeesters met die kerekmeesters" omgingen 
„doer die heele stadt met die scaellen" om voor het 
gewelf geld te collecteeren. De collecte bracht slechts 
164 rijnsche guldens op, zeker geen hoog bedrag. 
De invloed der Hervorming deed zich reeds gelden; 
de vroegere offervaardigheid bestond niet meer. 

Volgens de opschriften is het houten koorgewelf, 
dat naar laat-Gothischcn trant een stergewelf werd, 
begonnen in 1530 en voltooid I Januari 1532. De 
schilder „pieter jansz" verguldde de sluitsteenen en 
de kraagsteenen. 

De beschadigingen, aan het koor door het over-

37<"> 

welven toegebracht, werden in 1535 hersteld. Toen 
werd „pieter jansz" door de kerkmeesters bevolen „om 
verwen te copen om die pylarnen daer die apostelen 
an staen, te veraten". Ook „verniss" werd aan de 
zuilen gebruikt. Voor het bijschilderen der apostel
beelden gebruikte hij „blaeu lasuer". Maar al reeds in 
1544 vereischten sommige tapijtschilderingen herstel, 
want toen wordt gemeld, dat een drietal „dat vergaen 
was, van nieuws gherepareert" werd door „symon 
claes van waterlant". In 1535 kwam ook „daem die 
beeltsnijder" bij de herstelling te pas. Hij vermaakte 
„sinte pouwels die apostel sijn mes ende sinte pieter 
zijn neus" andere apostelen „die ghebroken ende ont-
lympt" waren „reformeerde" hij, terwijl hij ook de 
„tabernakelen" herstelde. 

Had het reeds moeite gekost het geld voor het 
koorgewelf bijeen te krijgen , nog bezwaarlijker was 
het de gelden voor het schipgewelf te verzamelen. 
Drie dagen gingen „burghemijsters, vicecureit, cappel-
lanen ende keremeesteren" door de stad om te collec
teeren. Zij begonnen 13 April 1535, doch haalden 
slechts 154 Carolus gulden op. Dit was niet genoeg 
en daarom werd er ook nog „van die keremecsters-
weghen" te Overvcen gecollecteerd, doch met zeer 
weinig resultaat. Maar gelukkig werd „in testamenten 
de kerk, specialiken tot dat wolfft" nogal goed be
dacht , en werd ook in een roode kist, bestemd voor 
de gaven tot den gewelfbonw, een niet onaanzienlijk 
bedrag ontvangen. Zoo kon het gewelf begonnen en in 
1538 volto>id worden. Als timmerman wordt „meester 
jacop symonsz" genoemd, terwijl „cornelis gerrytz 
metselaer" de muurzuilen met het oog op de over
welving veranderde. De reeds genoemde „meester 
damiaen" maakte de „slotschijven", of houten sluit
steenen en „pieter jansz" was met het beschilderen 
daarvan belast. Interessant is het om te lezen, welke 
veranderingen er aan de schalken noodig waren om 
die voor de houten gewelven geschikt te maken. „L'pten 
octave van die visitacie van onse lieve vrouwe hebben 
wij die pylaren boven laten uitbreken vant wolft, om die 
formelen te hooghen ende daer up te moghen wolften". 
Dit kan niet anders beduiden, Jan dat de schalken met 
de betrekkelijk laag gelegen aanzetten der steenen ge
welven, werden uitgebroken. De ribben der houten ge
welven werden hooger geplaatst, en de metselaer moest 
„die pilaernen hoghen", d. i. de schalken verlengen. 

Tot het overwelven van den kruisbeuk is men, in 
de 16e eeuw, niet gekomen. Zeker is het, dat de 
bouwmeesters, die hem vóór 145c optrokken, het 
voornemen hebben gehad, hem met steenen gewelven 
te dekken, want de aanzetten waren reeds gemaakt. 
Een paar jaar geleden, bij de restauratie, heeft men 
de steenen gewelven uitgevoerd , doch daardoor zeker 
niet in den geest der 16e eeuwers gehandeld. Want, 
de geschiedenis der koor- cn schipgcwelven leert het, 
voorzeker zouden de aanzetten der steenen ribben zijn 
weggenomen, de schalken voortgezet, en dan houten 
stergewelven zijn aangebracht, wier kruin even hoog 
als die van koor en schip. Zoo zou de kerk een 
imposanter geheel hebben opgeleverd dan thans. 

(Slot volgt.) 

ARCHAÏSCHE K U N S T . 
Ken der eigenaardigheden van onzen tegenwoor-

digen tijd is dc sympathie voor de archaïsche kunst
perioden. De bloeitijdperken der kunst raken in mis-
crediet; geen Grieksche, geen Gothische, geen Renais
sance scheppingen kunnen ons meer bekoren. Wij 
zoeken het primitieve, het onbeholpene bij voorkeur-
op, ja volgen het zelfs, als wij kunnen, na. 

I Iet verschijnsel is niet nieuw. In den Romeinschcn 
Keizerstijd, toen alle meesterwerken der Grieken nog 
bestonden, kreeg men van die hooge kunst langza 
merhand genoeg De kunstbeschermers wierpen zich 
op de oudste beeldhouwwerken die zij vinden konden 
cn wisten zelfs het navolgen van de voortbrengselen 
uit den vroegsten tijd der Hellenen in den smaak te 
brengen. 

Vooral Pasiteles, een beeldhouwer uit Beneden-Italië, 
die in 87 v. Chr. het Romeinsche burgerrecht ver
kreeg, was een vertegenwoordiger dezer archaïsche 
richting; de leerlingen stroomden hem toe. Het werk 
van zijn school werd geprezen en door velen, vooral 
door de toongevers dier tijden, hooger gesteld dan 
dat van Phidias of Polycletus. Kn nu, wie ziet in den 
bronzen Apollo in het Museum te Napels nog iets 
anders dan een aardigheid, dan een gedenkteeken van 
een kunst, die de kluts geheel en al kwijt was ? Wie 
kent zelfs Pasiteles nog bij name? 

De Romeinen hadden de voortreffelijkheid der oude 
Grieksche kunstenaars zoo dikwijls hooren verkondigen, 
dat zij naar wat anders verlangden, al was het alleen 
maar voor de afwisseling. Zoo is het ook ons gegaan; 
wij zijn verzadigd van Grieksch cn Gothisch en 16e-
eeuwsche Renaissance. Wij willen wat anders , al is 
het dan ook minder mooi. 

Daarom trekt het stijf-hiërarchische van Kgyptische 
en Romaansche kunst ons aan, daarom verkiezen wij 
Cimabuc boven Rafaël , daarom krijgt Fra Angelico 
de palmen van Michel-Angelo. 

Onze kunstenaars hebben uitmuntend spreken ge
leerd ; hun hoogste ideaal wordt langzamerhand om 
voor stamelaars aangezien te worden. Kn zoodra iemand 
in het stamelen een zekere vaardigheid heeft verkregen, 
dan staan er velen gereed om hem toe te juichen, 
alsof dat nu het ware was. 

Kn toch, de zoogenaamde primitieven waren niet 
opzettelijk onbeholpen. Zij deden hun best zoo goed 
zij konden en trachtten telkens meer de volmaking te 
bereiken. Hun naïeveteit is bekoorlijk, omdat zij echt 
is. Zoo wordt het ook aardig gevonden als een kind 
dwaas doet; maar Iaat een volwassene eens dwaas doen, 
dan noemt men hem kindsch of gek. 

Dit alles is niet nieuw. Het is dikwijls en op over
tuigende wijze gezegd. Maar het mag nog wel weer 
eens herhaald worden in een tijd als de onze, nu men 
in allen ernst een nieuwe kunst denkt in het leven te 
roepen, door archaïsche vormen te volgen. 

Wij hopen over vijf-en-twintig jaar nog te leven. 
Wat zal het dan interessant zijn de rommelkamers te 
bezoeken! Heel wat kunstwerken van thans zullen daar 
dan te zien zijn. Maar de gebouwen brengt men naar 
geen rommelkamer. Die staan meestal jaren lang. 
Daarom vooral, bouwmeesters, past op, dat uwe 
werken dan niet tegen u getuigen! 

TECHNISCH!: V A K V E K E I ' X K i l X G . 
De Technische Vakvorocnigitig, goedgekeurd hij koninklijk 

hcsluit d d. 24 Juni 18'Jü. heelt eeue circulaire van den volgenden 
inhuud aan architecten, mucbinclahrikanten, cn/.. verzonden. 

M. .1/. 
„Do Technische Vakvercen'ging stelt zich ten dool, langs 

wettigen weg en door gepaste middelen de holangen harcr loden 
eu hunne vakgenootea to bevorderen.*1 

/ i j zoekt dit doel te hereiken o. 111. door: „Het instellen en 
instandhouden van een informatiebureau of bureau van plaatsing.*' 

Aldus luidt art. 2 sub e der stafuton voor bovengenoemde 
Verceuiging ("). 

I*) Voor verdere inlichtingen omtrent do technische vakvor-
ecuh'iug, zie De Ofi/netker, tiet Werktuigkundig Weekblad, Ar* 
chluctura. De Ingenieur en andere vakbladon van omstreeks 5 
September 1.1 Gratis worden statuten der Technische Vakv,ver
strekt op franco aunvrago aan één der onderstaando adrossen. 



De meeaten onzer veten hy onder?inding boe mociclyk in alle 
opzichten bet vinden van een betrekking kan zijn voor hein,die 
in de vakken van bouwkunde, werktuig- cn scheepsbouw, kunst
nijverheid en aanverwante vakken, nis oprichter, tcckenanr of 
techniker in /ijn levensonderhoud wil voorzien. 

Hierin verbetering te brengen is het doel van ons informatie
bureau, dat nog te weinig algemeen bekend is. Wij verzoeken 
dus voor eonige oogenblikken uwe welwillende aandacht. 

De teehuiHche vak vereeniging is , tot heden, verdeeld in 3 
afdeelingen. waarvan één gevestigd to 's-Oravenhage, één te 
Amsterdam eu één te Rotterdam, die elk haar eigen bureau van 
plaatsing hebben, terwijl dat vuu de afdecling Amsterdam, tevens 
hoofdbureau van plaatsing in. Wat wil dat zeggenV Zie hier: 

"Wanneer een lid der Vereeniging zonder betrekking is, denkt 
te geraken of van betrekking wenscht te veranderen, geeft bij 
hiervan kennis ann bet bureau zijner ufdccliug. Dit bureau deelt 
dit onmiddellijk mede aan het hoofdbureau te Amsterdam. Het 
hoofdbureau geeft daarvan kennis aan de andere afdeelingen cn 
laat, als dat verlangd wordt en geen vacature op dat oogenblik 
bekend in, de aanvrage kosteloos drukken iu De Opmerker, Ar* 
e hi tectum en De Ambachtsman. De afdeelingsbureauv en bet hoofd
bestuur iu bet bijzonder, wenschen zich zooveel mogelijk in 
contact te stellen met heeren architecten, bouwondernemers, 
machincfahrikautcn, technische bureaux en andere werkgevers. 
Nu is het duidelijk. dat wij ten zeerste den steun behoeven 
van de boeren werkgevers en leden, doch ook, dat voor ben 
vele voordcelen en gemakken hieraan verbonden zyn. Wjj noo-
digen u dus beleefd doch dringend uit, zoodra u iemand mocht 
noodig hebben of zoo u eenige vacature bekend niocbt worden, 
hiervan kennis te geven, met opgave van dc gestelde eischen, 
ii:iri een der navolgende adressen: 

Hoofdbureau voor plaatsing: Amsterdam, v. d. Ilelststraat 19. 
Bureau „ „ {Afd. 's-Gravcnhage!, VGraven-

hage, Smidswater 25a. 
' „ „ „ (Aid. Rotterdam), Rotterd. Good-

iche singel 74. 
Met nadruk wenscbeu wij er echter op te wyzen, dat iu geen 

geval inlichtingen door de bureaux worden verstrekt omtrent 
bekwaamheid of moraliteit. 

s-(J raven huge, 
November 18!iG. 

//et Hoofdbestuur, 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DHR HOUWKUNST 
AFDEELIKG 'S-GRAVENIIAGE. 

l'erglideriug ran Vrijdag IJ A'overnber iSyó. 
Na benoeming van verschillende commission voor het beant

woorden vun du door het Kentaur gestelde vragen, werd de lieer 
(i. H . Bauer tot lid van bet Bestuur der afdecling gekozen. 

De met veel belangstelling gevolgde kunstbeschouwing bestond 
uit sehilderwerken vun l'ompeji naar eene Italitiiinsche uitgave, 
uit de verzameling van den beer Bosch te Arnhem, toegelicht 
door den beer Knuttel, president der Haagsebe ui'deeliug, en 
voorts uit een expositie van de negen eerste afleveringen van 
afbeeldingen vuu bet Rijksmuseum te Amsterdam, uit de collectie 
van den beer Mondt te 's-Graveuhuge. 

ARCH1TECTÜRA ET AMK'ITIA TE AMSTERDAM. 
Vergadering fan Woensdag IS Xovernbir 1896. 

Op de 10-144' gewone vergadering, deelde do Voorzitter, na 
voorlezing der notulen mede, dat besloten was aan ieder der 3 
bekroonde ontwerpen van een H i hl o t h eek ge hou w, een som 
van i / lb" boven bet door de Jorj voorgestelde bedrag uit te 
koeren, zoodat :iau het ODtvferp ..Driehoek en passer in cirkel" 
een som van /"lib eu aan „No. 1114" en „Salvo'' ieder /* üt> werd 
toegekend. Uit de voorlezing van ingekomen stukken der ont
werpers vuu twee gedeeltelijk en niet bekroonde antwoorden op 
dezelfde prijsvraag en die der arbeiderswoning, bleek dat do 
schrijvers /icb beklaagden over do huns inziens oppervlakkige 
beoordeeliug. Gok de lieer Dc Bazel, die zich bekend maakte 
aU ontwerper van bet antwoord onder *t motto „No. I I M " bracht 
mondeling zijne grieven tegen do beoordeeliug uit. betgeen aan
leiding gaf tot een langdurigen woordenstrijd tusschen genoemden 
heer en den Voorzitter. Do Voorzitter weel er op, dat men aan 
de Jurvleden, gekozen door dc leden van Arebitectura, vertrou
wen moet schenken en hierin niets te veranderen valt. 

Xu bet aannemen van een eandideat en gewoon lid, gaf de 
heer A. II. Zinsmeister oen kunstbeschouwing, bestaande uit een 
fraaie colleetie platen betreffende do werken van Bevuert. Verder 
circuleerde de laatst verschenen aflevering van het plaatwerk 
f.Versieringakunst11 en hadden eenige huishoudelijke besprekingen 
plaats, waarna de vergadering gesloten werd. 

FRIl 'SCHE BOUWK RING TE L E E U W A R D E N . 
Vergadering van Donderdag 1 9 iVovember 1 8 9 6 . 

De vice-voorzitter, de beer Nydam, opent de vrij talrijk bezochte 
der notulen, de volgende mede-vergadering en doet na lezin, 

dcclingcn vuu het bestuur: 
a. "\ an eeu ingekomen schrijven der ver. Xij, 

noodiging om in een vergadering in Dccembi 
van Kamers van Arbeid nader to bespreken. 

rheid, met uit-
. de oprichting 

b. Dat ingevolge dc bepaling van het reglement in de volgende 
vergadering de verkiezing moet plaats hebben van twee bestuurs
leden, wegens aftreding van de heeren Baron en Feddema. 

c. Om nog een tweede prijsvraag uit te schrijven, betrekking 
hebbende op het behangers- en schildersvak. Dit voorstel van 't 
bestuur vond algemeen bijval en werd in beginsel aangenomen. 

Daarna brengt de Voorzitter io behandeling de vraag, in het 
vorig verslag opgenomen, over de fabriek te Nunspeet, betredende 
lakverven. De heer v. d. Wal geeft hieromtrent eonigo inlichting 
en een minder gunstig oordeel over 't gebruik dier vorven. 

De beer Elzïnga heeft daarentegen goede resultaten van deze 
verven en beval zc in 't bijzonder aan voor 't beschilderen van 
badkuipen, uithoofde van hare onorme dekkracht. In weerwil van 
den hoogen prys heeft hij ze met succes toegepast. 

Omtrent dc vraag om 't bladdoreu van verf te voorkomen, 
ook in 't vorig verslag opgenomen, antwoordt de heer V. d Wal, 
om zoo min mogelijk tc plamuren en wyst op een work, waar 
de schilder, ter voorkoming van 't bladderen der verf, na eerst 
voldoende te hebben gegrondverfd, deze met een lymlaag heeft 
bestreken en vervolgens afgeverfd met gewone verfstoffen; dit 
werk heeft meer dan zeven jaar stand gehouden. 

De heor Klzinga beveelt uan, om vooral de grondverven vet 
te mengen; deze een langen tyd van droging te geven, iedere 
laag b.v. 14 dagen en daarna de gewone verdere bewerking. De 
Secretaris legt in verband met dezo vraag een schrijven over 
van de firma Schreuder en Zoon te Almelo en geeft lecture uit 
De Opmerker, van een verslag der afd. Groningen omtrent het 
op dio vergadering behandelde door den heer Reycnga aldaar, 
over 't verven van zink. 

Alsnu wordt bet woord gegeven aan den heer M. Hofstra, ge-
mcciitenrchiteet van Fraueker; ten einde de tentoongestelde be
kroonde ontwerpen voor den bouw van arbeiderswoningen. Inge
komen op de door de vereeniging Houwkunst eu Nijverheid te 
Hurlingen uitgeschreven prysvraug te bespreken. 

Nu een inleidend «VOOra verklaart de spreker, lid der Jury van 
beoordeeliug te zijn geweest en zet hy de redenen uiteen waarom 
deze ontwerpen zyn bekroond geworden. 

Hij meende een gunstig oordeel over de inrichtingen der be
kroonde ontwerpen Ie mogen uitspreken; daar deze zoogeriotüjk 
mogelijk zijn eu aan de eischen voldoen, die men thans aan een 
goed ingerichte arbeiderswoning mag stellen; zij wijken evenwel 
zeer af «au de bestaande wyze van woningbouw. Voorts werd nog 
gewezen op den beveiligen voorgevel ven het met den prijs be
kroond plan. Na de toelichting werd door den beer Hofkamp de 
vraag gedaan of de plannen, zooals ze bier zyu tentoongesteld eu 
die zeker niet voor de gestelde som uitgevoerd kunnen worden, 
voor arbeiderswoningen niet te duur zullen ziju. Hier is de be
bouwde oppervlakte op 44 M s voorgesteld; te I,eeuwarden bobben 
zeker 1*0 % der gestichte arbeiderswoningen een bebouwde opper
vlakte van '25 M- eu deze worden voor t 1.50 per week verhuurd. 
Vooral met het oog op dezeu prys komt bet hem voor, dat de voor
gestelde woningen voor arbeiders te duur zullen zijn. 

De Spreker vindt een bouw als bier wordt voorgesteld voor 
urbeiderswoi.ingen ook wel wat overdreveu, doch dit vindt zijn 
oorzaak In het streven van den burger óm als beer, van den 
arbeider 0111 als burger te wonen. 

De heer dunsma geeft gaarne zijne instemming met het eerst 
gesprokene en is er verheugd over dat men /icb omtrent den 
woningbouw van bestaande toestanden losmaakt; de minimum 
bebouwde oppervlakte, bij de verordening te Leeuwarden bepaald 
zynde op 25 M*, vindt hy veel te gering om daarop een behoorlijke 
urbeiderswoning te bouwen; hy meent er te mogen byvoegen dat 
het een verblijdend versehynsol bij deu arbeider is om wat meer 
te willen; de gefortuneerdeii streven er immers ook naar? 

Na repliek van den inleider stelde de voorzitter voor de geëx
poseerde plaatwerken en ontwerpen te bezichtigen, waarvan met 
belangstelling werd kennis genomen. 

Hierna werd alsnog door den secretaris eene ïncdedeeling gedaan 
over de leer der vorming van steenachtige stoffen; terwijl eenige 
vragen omtrent 't .ontstaan van rivier- en duinzand werden be
antwoord. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de verg. onder dankzeg
ging aan de sprekers voor't geen zy ten beste hadden gegeven, 
gesloten. 

BOUWKUNDIG GENOOTSCHAP TE 
, Vergadering van Vrijdag 20 Xoi 

- G R A V E N H A G E . 
•mber ÏHIW;. 

Door de vakgroep „de Arcbitectenboud," waartoe zich een zes
tiental architecten verbonden, werd de heer Miularct tot Voorzitter 
gekozen. 

Hierna opende do heer Du Hieu als Voorzitter van bet Ge
nootschap de algemeene vergaderng, welke tulryk bezoebt was. 
Hij riep den leden een hartelyk woi'oni toe in deze eerste ver
gadering van bet winterseizoen en deelde mede, dut bet bestuur 
erin geslaagd was voor allo vergaderingen in dezen winter, zich 
van sprekers en kunstbeschouwingen te kunnen verzekerd houden. 

Mot algemeene stemmen werden de heeren Frederiks, Klippus 
en De Koning als lid aangenomen en werd de Vergadering 111e-
dcdeeling gedaan van de aanvrage van den heer W. A. h. van 
der Plujjm te "s-Gravenhage, 0111 als aspirant-lid toegelaten to 
worden, «aartoe besloten werd. 

Do Voorzitter gaf nu het woord aan den beer J, A. de Groot» 
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architect to Amsterdam, tot het Louden zijner aangekondigde 
voordracht over. , Bbythiuus on Sv.tc.ein in ornement." 

He heer De (iroui verklaarde de door hein gedane opsporing 
en do gemaakte* toepassing van zjjn uVichoeken-eysteeiti. Velen 
konden hieruit e&Jl handiger gel.ruik maken van driehoeken v»j 
00, 45 eu .'10 gradeu loeren, dau algemeen tegenwoordig gebruike
lijk is. Verder doorliep hjj verklarendcrwjjze het oulungs door 
hem en zijne zuster uitgegeven boekje over zyn driohooken-
aystecm, welk hoekje, reeds zoodanig iu de vakbladen besproken 
werd en voor deu geringen prjjs vau 2 guldeu onder ieder, bereik 
valt, dat het ons niet geweuscht schjjut hierover nader te de
tail leeren. In verband met zjjn systeem verkluarde de spreker 
zijne begrippen over stijl eu harmonie in de kuust, over de eicellen 
van vlak versieringen, over het gebruik vun cirkels bjj het ont
werpen, over het stylisceren naar de nutuur, over natuurplagiauc 
eoz., welke van een ernstig strevei: 92 zoeken getuigden, doch 
door vele toehoorders zeker niet gedeeld werden ot by ucu iuguug 
konden viudon. Uit bleek alras uit eeu geanimeerd debat vau de 
heeren Kuyper cn Vuu Nieukerkeu, iiieitegenstaaudu de Voorzitter, 
met het oog op het vergevorderdo uur, het verzoek deed tbuua 
niet in debut to treden, dut uuchtwerk dreigde te worden. 

De heer De Uroot liet gedurende zijn besprekingen teekeningen 
e.irculcercn als resultaat van zjjn systeem, vervaardigd doorzynu 
jeugdige leerlingen, en bestaaudo uit vluk Ijju-oruemeut dut zyu 
grootste bekoorlijkheid te duukeu had auu eene al ut niet geluk' 
fcige invulling cn vcrdceliug van harmonische kleuren. 

De Voorzitter bracht deu spreker welverdienden dauk voor zjju 
ei r.stigeii arbeid, waarmede de Vergadering door appluus instemde. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
's QltAVEMHAOtS. De Staatscourant no. 274 bevat het verslag der 

commissie vau toezicht op de Kyks-ucadcmic van lleclueiiae 
Kunsten, over deu iu lrjuü gchoudou pryskuiup iu de beeld
houwkunst. 

AusTijtiiAM. Aan deu uieuwbeuooiuden wethouder IIr. Bluokur 
is het beheer der publieku werken, uitgcuuiueii dal over dc uuu-
delsiiirichtiugcn, opgedragen. 

— In druk is verschuuen het jaarverslag over 1890 vau het 
Kon nik lijk Uiolhcidkuudig tieuootscliap, waunu, naast de ge
bruikelijke rapporten eu medeUeeliugeu, een volledige b.ocjry.iug 
is opgenomen vuu het beluugrykü icguut Dc t ast: u. eeu kustbare 
verzameling vau gegraveerd, geëtst en op andere wjjzeu versierd 
glaswerk, — roemers, bokaleu enz., — welke door liet (ieuout-
schap aan het KIJK lu bruikleeu zyu al'gestuaii eu gcpluatst iu 
het Kjjks-muscuui. 

HAARLEM. De Baad benoemde iu zjjne zitting van Wocusdug IS 
dezer, in zake de gasquestie, eene commissie van vjjt'ruadslcücii, 
aan welke werd opgeoragcu: 

a. zich in vorbiuuiug le stellen met dc .Imperial (ias-Assucia-
tion", ten einde te \eruemeu of deze geucgeu is wyzigiiigeu te 
brengen in de aangeboden voorwaardeu, en zoo ja, welke, 

ij tc onderzoeken, welke uitkomsten redelijkerwijze verwacht 
mogen worden van eeuc geiueeutclykc cxplu.tutte eener gustabriek ; 

c. rapport uit te breugeu luuueu ecu zoo kort mogulyk tijds
verloop vun haar gehouden uverleg met do „Imperial" en vau 
haar onderzoek. 

Verder is aan die commissie eeu krediet verleeud vuu ten 
hoogste tweeduizend guldeu ter bestrjjdiug vun eveutuee. te iitakiu 
kosten. 

QaOKIKGEX. Provinciale Staten besloten in hunne zitting vau 17 
dezer uan mevrouw de wed. Kater—Hoitsema Iteyuders, weuuwc 
van den hoofdiugebieur van deu pruviueialeu waterstaat, uit tie 
provinciale fondsen ecu jaargeld van I iiiJO toe te Kennen. Up 
voorstel van de centrale afdecling werd bjj de behaudcling van 
dit punt besloten, Uedeputeerdu staten uit tc uooiligeu, ue in
voering eener peusioeuregeliug voor weduweu eu wezen vau pro
vinciale umbteuurcu tc uvcrwegeu. 

Wat bet voorstel betreft om de betrekking vuu ingenieur bjj 

den provincialen waterstaat niet weder te vervullen, adviseerde 
de centrale afdecling (iedeputeerdo Staten uit te noodigon.oen 
onderzoek in tc «tellen en het re.ultsatin do eerstvolgende zomer
vergadering mede te deelen; dienovereenkomstig werd besloten. 

Aflevering II van 11e Natuur (uitgave van I. O. Krocso to 
Utrecht) bevat: De gistingaverscbjjnselen, door Dr. A . J . t'. Snij
ders — De cycloon, door André Schmidt. — De technische 
acetyleen bereiding, door Dr. L. liloekrode. — Korte mededeeliugen. 
— De metaal thermometer, door O. Admiraal. Pridjof Nansen's 
poo] toe kt, door A. I>. Hagedoorn. — De windhoos te Oud-Bussum 
op 10 September 1896, door Leonard A. Springer. — Ken en ander 
over parasitische zwammen, tloor t'. E. Destrée. — Zijn korst
mossen aan stammen en takken voor de boomen schadelijk V 
door VY. W. Schipper. — Sterrenkundige opgaven en mededee-
libgeo, door Ant. 1'anuekoek. — Correspondentie. 

P i i K S O . X A L i A . 
— Bjj den Waterstaat in Ned. Indië ia: 
ove rgep l aa t s t bjj den algcineencu dienst in de öe waterstsats-

afdeeling naar de res. Proboliuggo, met staudpl. K atjar kooning 
(afd. I.oemad jangi. de adspir ingen. E. J . C. van /uijlen. 

— By kon. besluit is aan S. I.. Kempen te Arnhem, op zjju 
verzoek, eervol ontslag verleend als hoofdingenieur voor het 
stoomwezen, en is tot die betrekking benoemd W. A. M. Piepers, 
tbaus ingenieur voor het stoomwezen le kl. tc Botterdam. De 
hoer Piepers wordt met gemeldcn datum vervangen door den 
iugenieur Koojj, than, te Zwolle, alwaur de/e laatsto weder wordt 
opgevolgd door den ingenieur Okhuizen. 

— Hjj kon. besluit is, met ingang van 1 .lauuuri, aan II l i . T. 
Ilolsum, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter 
eerste klasse by de telegraphic 

- De Provinciale Staten van Orouingeu benoemden don hoer 
J . M. W. van Kl/.clingeii. iugeuicur van den Provincialen Water
staat in Zeeland, met 34 stemmen tot hoofdingenieur. Op den 
heer 11. Hendriks, hoofdopzichter voor den Provincialen Water
staat in Gelderland, te Arnhem, werden 8 en op den heer A . 
C. Ilurgdortl'er, le luitenant-ingenieur to Beverwijk, 2 stemmen 
uitgobrucht. 

— Aan deu opzichter vau fortificatiën der le kl . J . J . Kers
bergen, te (iouda, is de gouden medaille voor 3o-jarigcn dienst, 
met du daaraan verbondeu gratificatie, uitgereikt. 

— De architect P. <i. Lamel te I.eidou is in den ouderdom 
van 44 jaren overleden. 

VACANTE BKTREKKINUEN. 
— I. e e r a a r i n ho t h a u d t e e k e n e u met ervaring in de 

schilderkunst, aan de Kon. school voor nuttige eu beeldende 
kunsten te 's-Etcrtogenhosch. Jaarwedde / 450 met veranderlijke 
beloouiug van / 25 |>er lesuur voor minstens 8 lesuren en aandeel 
in tic schoolgelden. Adres vtiur 1 Decceuiber aan het bestuur der 
school. 

— B o u w k u n d i g t eekenaa r . Salaris naar bekwaamheid. 
Adres, lett. S. W. Bureau dezes. (Zie adoert. in het vorig no.). 

— B o u w k u n d i g o p z i c h t e r . Adres lett. V. O. 5UÏ» 
Nieuws van tien Dag. 

DIKXSTAANBIEDI .NOEN. 
(Dienstaanbiedingen worden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

~- E e n hekw aam b o u w k u n d i g e , bekeud met grondwer
ken eu kunstwegen, zoekt plaatsing als opzichter tegen primo 
December. Adres no. 20 Bureau dezes. (2) 

ADYERTENTIEN. 

L van der Hoorn, 
DONKERSTRAAT 17. UTRECHT 
fabriek van ELECTRISCUE SCHEL

L E N , NUMMERBORDEN, T E L E -
PUONEN, BLIKSEMAFLEIDERS enz. 

Complete iuslallatiën voor G A L -
VANOPLAST1EK, V E R N I K K E L E N , 
V E R G U L D E N , VERZILVEREN enz. 

DYNAMO'S, E L E M E N T E N , SLIJP-
SCHIJVEN, CHEMICALIËN, APPA
R A T E N eoz. 

begrootingen, Prijscouranten enz. 
gr a l is. 

BECKER&BUDDINGH. 
Arnhem. 

K O N I N K L I J K E F A B R I E K 
VAN 

W A T E R P A S - H O F K M K K T . 
KN ANDKKK 

I N H T K I ' M l i X T K S , 
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 , em. 

G e ë m a i l l e e r d e * • 

P e i l m c ha len . 
W E E Q W E R K T U I G E N . 
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AANBESTEDING, a a n b e s t e d i n g . 
De DIRECTEUREN der L K V E K S -

V I R ü K K I B 1 N li - M A A T 8 I' 11 A I' 1' IJ 
„DOKDRECIIT" te Üordrecltt, zijn 
voornomen» 

aan te besteden: 
H e t b o u w e n v a n .'M I I E E R E N -

m i z i : \ , « H B E N E D E N -
en B O V E N H U I Z E N en 7 
d u b b e l e A R R E I D E R M -
W O N I N C i E N , a l l e » i n e t b i j -
behoorende w e r k e n . a l s 
t e r r e l n o p h o o g i i i g , a a n l e g 
v a n a t r a t e n . t ichoeilngcii 
« • i i / . . op het t e r r e i n gc-
n a a m d „Haaenhof" te 
D o r d r e c h t . 

De teekeningen, monsters van mate
rialen enz. liggen van 1 tot 2li Decem
ber 18'Jti ter inzage in liet lokaal van 
den lieer V A N DER HORST, Groen
markt te Dordrecht, alwaar alsdan in
lichtingen gegeven worden door de 
Architecten P. A. W E E L D E N B U R G . 
van Botterdam, en II. A. KORTHALS, 
van Dordrecht. 

A a n w i j z i n g op 1 9 December 
des voormiddag» II en namiddags 1 uur. 

A a n b e s t e d i n g op 'i'.t en '41 
December des namiddag» 2 uur. 

Het bestek met 11 bladen is na 80No-
vembcr 1H'.lb' verkrijgbaar II f ÏO. — per 
Stel aan het bureau der Levenscerzeke-
ring-Maatschappij „DORDRECHT*. 

AANBESTEDING. 
van Steenglooiingen. 

Het DIJKSBESTUUR van het Water-
•chap der „VIJF DKKLEN ZBKDUKES 
BUITKXIII.IKS" zal op nader le bepalen 
datum, publiek, bij enkele inschiijving 
aanbesteden: 

BURGEMEF.STER EN W E T H O U 
DERS der Gemeente ARNHEM, zul
len MlotuMertleitf ZO X ene-inteer 
ÉS9B, 's vdcrmiddags I I ' / J uur, in het 
openbaar, tea Gemeentehuize a i m -
bcoteden: 

B E S T E K No. 15. 
H e t B O U W E N v a n een 

S c h o o l v o o r O p e n b a a r 
l . n g c r O n d e r w i j l » a a n de 
N l o e l H t r . ü i t . 

B e g r o o t i u g /*5«,O00. 
Aanwijzing: Maandag 16 November 

a. »., '» namiddag» 2 uur op het bouw
terrein aan de Slue>-i raai. Inlichtingen : 
alle werkdagen, tot den dag vóór de 
aanbot, dr g, van Kl l_ uur aan het 
bureau Gemeentewerken in de Kade-
straat; bestek niet gezegeld inschrij-
tingtbiljet en 5 teekeningen a /°Ü.50 
per stel verkrijgbaar aan het bureau 
Gemeentewerken ten Gemeentehuize. 

HJ.ANDRIESER, 
Kunstsmid, ROTTERDAM. 
Maakt op annv-a?e ontwerpen va>i allo 
soorten K«:i»t«mepil werken, nl . Hek
werken. Miei-ankern. ncurnaneelen, 
HalI.MUIII-1, ken, ItceUmekorili-ii e n Z -

W . Washington T a y l o r & Co. 
K i e n we Haven 10«, R O T T E R D A M . 

Adres voor: G O E D K O O P S T E 
Kjjwielm, Brandkasten, Sclirijfmacliinei 

en anieie Amerlk-mn-che Artikelen 

FRANS OOMEN 
O O S T E R H O U T 

STOOMPOTTENBAKKERIJ 

Photo-Zincografiscb 
ATELIER 

van n . u s T K D T * V A \ nejiiir.1, 
Hnrplintipnrk «4, Telefoon Xo- 134» 
AMSTKKUAM 

Depötw 

DE LINT & Cl., 
Rotterdam. 

N I B D W E H A V E N 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O E R - en 
\ \ A X D T K . K I . S . 

V I I V I O V H O I . 1 . 1 N S A < O. 

VII.I.KKOY *V HOI I I . 

Maatschappij 

tegen Brands chade 

PHOTO-LITHOGRAPIE 
en LICHTDRUK 

CU L a u u o w o 
Anna Paolovrnastraat 4, 

ter vermenigvuldiging van A r c h i -
teetoninche en m a c h i n e -
t e e k e n i n g e n . Monsters en prijs 
opgaven op aanvraag beschikbaar. 
Vlugge levering. 

Concurreerende prijzen. 

D e 
H e t m n k e n v a n i 

22271ETER STEK\GL00ÏI\(iE\. 
t en z u i d e n v a n H a r l i n g e n tus-
H c l i e n de d i j k p n l e n :> en 2 0 . 
het verhoogen en v e r z w a r e n 
v a n « I r» Z e e d i j k en b i jko
m e n d e w e r k e n . 

Bestek en Teekeningen liggen van 
'23 November l s:»\ al', ter inzage in 
het Logement van H. . I . KREMERte 
Harlingen. 

A a n w i j z i n g op Z a t e r d a g "-is 
N o v e m b e r d. a. v., '• voormiddags 
9 uur, te beginnen bij dijkspaal 20. 

Bestekken zijn tegen vooru i t 
b e t a l i n g van ƒ 1 , — per stuk ver
krijgbaar bij den Secretaris van het 
Waterschap te Barliogeo. 

Nadere inlichtingen verstrekt dc 
Opzichter van het Waterschap, wonende 
te Almenuin bij Harlingen. 

Het Dijksbestuur voornoemd, 
G. A. Ml 'URAY BAKKER, 

Dijkgraaf. 
A. L E N T Z Dz., Secretaris. 

van 1845. 

's-Gravenhage, NobeUtraat 20—Zut-
phen—Amsterdam , Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 5U—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruitne rrovisiön. 

STOOMTIMME RT~ 
HOUTWOL-FABRIEK 

D I J K E R M A N 4 B D I J Z E R D , B r e d a 
SPECIALITEIT in verp laa t sbare 
H o u t e n w o o n h u i z e n . Direct ie -
k e e t e n , Z i e k e n b a r a k k e n én 
T u i n k o e p e l M . 

B I X F L K X N l l l l ' l 1 * 
R I J W I E L E N . 

B a k k e r s t r a a t 5» , \ K \ I ii I: M . 

In VOOlTaad de Modellen 1HIMJ eu do 
iiicnwMte Onderdooien. l'riJHCourantcn 
gratis verkrijgbaar. Degelijke inrichting TOOT 
reparation. 

V A N O O S T V E E N & Co. 
Hoogelanden, p/b de Roodebrug, 

U T R E C H T . 
Fabrikanten van diverse soorten Dakpan

nen, als 'IlolU', Kruis. .'latte en üegolfde 
üleinede V.oert«*«e.* in diverso kleuren. 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
ttEBR. V A N H A I i S E N , 

Mtooinl lnimerrabrlek. — IIF.W H A A f t . ........... — itr.m I I V A S 

CRAMER ELSEHBDRG & C°, 
tfkfU'-:r?'s:- ;5 Hofleverancier», 

f 9 $ K f e & 9 A M S T E R D A M . 
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D K G E S C H I E D E N I S E E N E R K A T H E D R A A L . 

III. 

{yeivoltr cn slot van bladz. 377.) 

Ziet men in cle 16e eeuw, vooral na 1530, dc 
offervaardigheid der geloovigen minder worden dan 
vroeger, toch werd nog wel het een cn ander tot 
verfraaiing der kerk gedaan. 

Zoo werd in 1532 het St.-Lucas-altaar versierd met 
eene schilderij van Maarten van Heemskerk, voorstel
lende den H . Lucas, die Maria en haar kind schildert. 
De schilderij is bewaard gebleven en is thans op het 
stadhuis te Haarlem. 

In 1530 werd in de kapel, oostelijk van de kerst-
kapel , het altaar van O. L . V . der zeven weeën op
gericht. De mogelijkheid bestaat dat toen de kapel 
eveneens geheel vernieuwd is. 

Het groote venster in den westelijken gevel, dat 
toen nog niet als thans was dichtgemaakt, was oor
spronkelijk van gewoon glas voorzien. Kort na de 
voltooiing van het schipgewelf, in 1538, werd daarin 
echter een beschilderd glas geplaatst. De gemeente, 
die in dien tijd weinig goedgeefs was, bekostigde 
het echter niet. Het werd geschonken door den Bis
schop van Utrecht, Joris van Egmond. Men begon 
met „dat harniss vant glass", dus met de stijlen en het 
ijzerwerk „die windtijsers en die balcken". De steen
houwer „arent harmensz" werd door kerkmeesteren 
voor het maken en stellen van stijlen en traceeringen 
aangenomen. Hij zou werken van kermis tot half
vasten „van smargens dat hy sien mach tot savonts", 
doch na halfvasten „sal hy sochtens te vyven wereken 
tot savonts te seven". Voor „teten" had hy „telcken 
een half ure". Twee meesterknechts werden aan „arent 
harmensz" toegevoegd. 

In 1641 was het „harniss" gereed, want toen kwam 
„die glasemaker tot loven meester gerryt boels nemen 
die maet in die westghevel vant glas van myn ge-

nadigen heere van vytrecht". Deze Gerrit Boels wordt, 
maar o. i. ten onrechte, beschouwd als de ontwerper 
van het glas. Hij staat als zoodanig vermeld in het 
Rijks-museum te Amsterdam, waar het carton van 
het venster wordt bewaard. Maar het register spreekt 
van „meester baernaerdt van oerlen, die scilder van 
de K". M'. wonende tot brussel over sinte gheruchs-
kerek". Hiermede wordt bedoeld Bernard van Orley, 
schilder van Karei V , en vervaardiger der cartons van 
de bekende glazen in de St.-Goedelakerk te Brussel. 
Deze zal ook het carton voor het Haarlemsche glas, 
dat van ongemeen meesterschap getuigt, geteekend 
hebben. Gerrit Boels zal als glasbrander daarnaar 
hebben gewerkt. 

In 1542 werd het glas geplaatst, dat in een prach
tige omlijsting in Renaissancestijl den bisschop voor
stelde, in aanbidding voor de H . Drieëenheid neer
geknield. Zijn zestien kwartieren waren in de omlijs
ting gevat. 

De bisschop heeft dit glas ongetwijfeld gegeven, 
om aan de kerk luister bij te zetten, en daardoor ook 
aan het aloude geloof, dat door de ketters meer en 
meer werd aangevallen. Toen de kerkvorst in 1545 
te Haarlem kwam, werd hij met zijn wijbisschop en 
verder gevolg op „banquetten" onthaald 0111 hem te 
„bedancken voor den glasveynster." Het waren „bur-
gemeesteren van weghen de stede" die dit bekostigden 
en die ook het gezelschap vrij logies en vrij vervoer 
naar Den Haag verschaften. 

Met dit venster doet de Renaissance haar intrede 
in het gebouw. Maar reeds in 1535 zien wij enkele 
harer elementen toepassen door „damiaen heynrix" 
de beeldsnijder, die toen de voortreffelijke koorhekken 
naast het hoofdaltaar vervaardigde. Is deze beeldsnij
der dezelfde, die vroeger „daem" genoemd wordt? 
Het is waarschijnlijk. 

Maar het blijkt duidelijk dat, ofschoon de Re
naissance reeds zoo vroeg te Haarlem ingang vond 
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toch dc Gothiek nog tot ver in de 16e eeuw hare 
aanhangers bleef tellen. Het bewijs hiervoor is de 
Kerstkapel, die door Pieter van Dorp, regeerend bur
gemeester van Haarlem, in 1557 herbouwd werd. 
De bouw kostte den stichter drie duizend gulden. 
Deze kapel is in zuiveren laat-Gothischen stijl, ge
bouwd en heeft geen enkel Renaissance detail. Het 
gewelf, dat uit twee traveeën bestaat, prijkt in zijn 
sluitsteenen met het wapen van Pieter van Dorp en 
het jaartal 1557. De stichter werd in de kapel be
graven; nog thans ziet men daar een groote zerk 
met een wapen in een 16-eeuwsch medaillon en vier 
kleinere wapenschilden, alles zeer afgesleten. Het 
randschrift luidt: Hier leyt begraven Pieter van Dorp 

fundatoer (fundator) deser kappeüe en star/' burgemr 
van Haerlem, anno X V e l . X V den X X I I Mey. 

Kort na de voltooiing dezer kapel werd de St-
Bavokerk tot eene kathedraal verheven. Maar reeds 
vroeger, als parochiekerk, had zij in groot aanzien 
gestaan , want de begeving van het pastoorsambt 
geschiedde door de graven van Holland, terwijl den 
Domdeken van Utrecht de bevestiging toekwam. De 
pastoor was hofpriester der graven; vandaar dat hij 
dikwijls afwezig was en zijn bediening door een on
derpastoor moest laten waarnemen, die weder vier 
kapellaans onder zich had. In 1479, t o e n J a n v a n 

Rosenbos pastoor was, werd de pastory door Paus 
Sixtus IV tot een Proostdij verheven. De inkomsten van 
den pastoor bedroegen 400 rhynsche guldens 'sjaars. 

In 1559 werd, zooals wij zagen, het bisdom Haar
lem ingesteld. Den bisschop werden de inkomsten 
der abdij van Egmond toegekend, aan het kapittel 
van negen kanunniken kwamen de inkomsten van de 
kloosters te Heilo en te Geervliet. 

Philips I I benoemde in 1560 Nicolaas van Nieuw-
land, te Egmond geboren en wijbisschop van den 
bisschop van Utrecht, tot bisschop van Haarlem. Maar 
de monniken van Egmond , wier inkomsten de nieuwe 
bisschop krijgen zou, wilden hem niet erkennen. Zi j , 
zoowel als de burgers van Haarlem zwichtten eerst 
voor een tamelijk kras bevel van Margaretha van Panna, 
den 27 October 1561 uitgevaardigd. 

Op 2 Februari 1562 kwam de nieuwe bisschop te 
Haarlem zijn intrede doen. In een brief, door een 
tijdgenoot geschreven, wordt van dezen intocht gewag 
gemaakt. De Raad van Haarlem met depriesters en 
de schoolkinderen hadden zich aan de Groote Hout
poort opgesteld. De bisschop stapte uit zijn rijtuig 
en verrichtte eenige ceremoniën aan een altaar, dat 
in de poort, aan de oostzijde geplaatst was. Daarop 
hield de Stadspensionaris een toespraak en ging men 
onder klokgelui in processie naar de St.-Bavokerk. 
De kinderen zongen en koperen instrumenten bege
leidden het gezang. 

Het blijkt niet, welke veranderingen of verfraaiingen 
de kerk , nu zij kathedraal geworden was , heeft onder
gaan. Alleen vinden wij vermeld dat het bisschoppelijk 
wapenschild aan de „pylaren" werd opgehangen. Over 
het algemeen kan aangenomen worden, dat de eerste 
bisschop van Haarlem, benoemd in een tijd, toen 
allerlei geestelijke zaken zijn aandacht vroegen, daar 
dc ketterij meer en meer toenam, weinig gelegenheid 
zal hebben gehad , om zich met de opluistering van 
zijn kathedraal bezig te houden. 

Daarenboven had hij vele onaangenaamheden met 
de kloosterbroeders, wier inkomsten hem en zijn kapittel 
waren toegewezen. Kn toen 21 Juli 1566 „buyten 
Haerlem, int dorp Overveen, voor de eerste reize 
op zijn nii uwgezinds door een mandenmaker van 
Alckmaer Jan Arentz" gepredikt was, werd de nieuwe 

leer ook weldra in de stad verkondigd. „Daer sommige 
klooster-luyden ende priesters der nieuwigheid oock 
toegevallen waren en men niet zonder reden bekommert 
was dat de Beeldstormers, dewelcke op meest alle 
plaetsen schrickelijk aengegaen hadden, hunne perso-
naedje oock te Haerlem zouden speelen: zoo is de 
Kathedrale Kerck, op het bevel van de Geestelijcke 
Ovcrheit, den 23 Augusti toegesloten, en is niet vóór 
de maent November wederom ontsloten." 

Zoo bleef Haarlem van de beeldstormerij ver
schoond. Maar de bisschop „zodaanig door de jigt 
gequelt, dat hij den meesten tijd het bedde moest 
houden en nauwlijx bequaem was om het bisschops-
ampt waar te nemen, heeft int jaar 1569 afstant van 
zijnen last en Bisschoppelycke waerdicheyt gedaen". 

Hot was zeer moeilijk een nieuwen bisschop te 
vinden. Tegen zijn zin werd Godfried van Mierlo, 
provinciaal der Dominicanen, die vicaris van Nicolaas 
van Nieuwland geweest was, als bisschop aangesteld. 
De „hartog van Alba moest, om hem over te halen, 
gebeden en dreighementen int werek stellen". Het 
duurde echter tot 1571 eer hij zijn bisdom aan
vaardde. De altijd nog weerbarstige kanunniken van 
Heilo en Geervliet kregen van Alva het bevel zich 
naar Haarlem te begeven, en daar het kapittel van 
den bisschop te vormen. 

Het volgende jaar reeds begon het beleg van Haar
lem; deze bisschop heeft dus ook weinig gelegenheid 
gehad zijn kerk te versieren. 

Toen op 13 Juli 1573 de stad zich door hongersnood 
aan de Spanjaarden had moeten overgeven, „heeft 
men allereerst voor het geestelijke gezorgd". In de 
Begijnhofskerk „die noch niet geschonden of onthei
ligt was", werd een mis gevierd. Doch het duurde 
tot 1 5 Augustus eer de St.-Bavokerk weer gewijd kon 
worden. Toen hield de bisschop een preek over den 
tekst „ H e e r , ik heb de schoonheid van Uw Huis en 
de woonplaats van Uw Heerlijkheid bemind". 

Het blijkt niet welke herstellingen aan de kerk 
hebben moeten plaats vinden. Maar in 1574 vermel
den de registers, dat er aan „het hoochautair" ge
werkt werd. Wij achten het waarschijnlijk, dat toen 
het geheele altaar vernieuwd is. Want „de lange kas 
met drie opganghen" door Gijsbert Poelenburg ge
maakt, ,,after het hoochautair" is zeker een achterstuk 
geweest, dat, na de Hervorming, door het tegen
woordig opschriftbord werd vervangen. Maar de zij
stukken, van witte steen, zijn nog thans aanwezig. 
Hun stijl is de fijne Renaissance van ' 1570; dat 
zij gemaakt zijn in den tijd , toen de kerk eene kathe
draal was, bewijst de mijter, die in het ornement 
voorkomt. 

Ook achten wij het niet onmogelijk dat de wapens, 
die men thans op de ruggen der koorbanken geschilderd 
ziet, omstreeks dienzelfden tijd, dus na het beleg der 
stad, zijn gemaakt. Want het wapen van Godfried 
van Mierlo is er ook bij. Indien wij een gissing moesten 
wagen naar de beteekenis dezer wapens, dan zouden 
wij veronderstellen, dat zij daar zijn aangebracht om 
de herinnering te bewaren van personen, die de 
Haarlemsche kerk bestuurd hebben, of die de kloosters 
van Heilo en Geervliet, waaruit de Haarlemsche kanun
niken afkomstig waren, hebben beschermd of beschon
ken. Onder de eersten mogen dan gerangschikt worden 
Nicolaas Ruiter, in het laatst der 15e eeuw pastoor 
van St.-Bavo, later bisschop van Atrecht en voorts 
de bisschoppen Nicolaas van Nieuwland cn Govert 
van Mierlo. De overigen zouden dan beschermers of 
beschenkers der kloosters geweest zijn. In het jaar 
142c, dus toen Jacoba van Beieren gravin was, werd 
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het klooster te Heilo gesticht. Het volgde toen den 
derden regel van St. Kranciscus. Hieruit laat zich 
zeker de aanwezigheid van Jacoba's wapen verklaren, 
daar zij vermoedelijk het klooster beschonken zal 
hebben. Philips de Goede gaf vele vrijdommen aan 
het klooster en nam het onder zijn bescherming in 
het jaar 1456. Het wapen van dien vorst neemt dan 
ook een eereplaats in. 

Tot 1575 hadden dc kanunniken van Heilo en van 
Geervliet het niet eens kunnen worden over de weder-
zijdsche gemeenschap hunner inkomsten. Maar den 
30n Maart van dat jaar sloten zij een verdrag „waerbij 
alles op een gelijken voet werd gebracht". Vermoede
lijk hebben zij daarna pas de wapens hunner begunsti
gers op de banken doen schilderen. 

Deze versiering is wel de laatste geweest, welke in 
de kathedraal werd aangebracht. Want de bisschop 
zag zijn gezag meer en meer verminderen, ofschoon 
hij zich, dank zij het garnizoen van Duitschers en 
Walen, door de Spanjaarden in de stad gelegd, nog 
kon handhaven. Dit garnizoen veroorzaakte op 3 Oc
tober 1576 door achteloosheid een brand, die een 
vijfde der stad verwoestte. Nog thans is het te zien 
welk gedeelte van Haarlem toen een prooi der vlam
men werd. Maar gelukkig was de wind niet naar de 
hoofdkerk toe, en bleef deze gespaard. 

Na de pacificatie van Gent trachtte de Bisschop 
door de Lieve-Vrouwe- of Bakenesserkerk aan de 
Gereformeerden af te staan, de gemoederen te be
vredigen. Maar het gelukte hem niet. 

Mag misschien ook de Prins van Oranje, toen hij 
op den H . Sacramentsdag, 29 Mei 1578, door zijn 
krijgsvolk de stad deed bezetten, in den geest der 
Pacificatie, de bedoeling gehad hebben Roomschen 
en Onroomschen gelijke bescherming te verleenen, 
de omstandigheden hebben hem dit verhinderd. 

Want vóór den middag, terwijl de Nonen gezongen 
werden en juist het vers „Rechtvaardig zijt G i j , o 
Heer en oprecht is Uw oordeel" weerklonk, drongen 
de Onroomschen het gebouw binnen en staken ver
scheidene geestelijken overhoop. De Bisschop kon ter 
nauwernood door een achterdeur ontkomen. 

()fschoon de aanvoerder van den binnengedrongen 
hoop hem daarna opzocht en hem de verzekering gaf, 
dat er geen vinger naar hem uitgestoken zou worden, 
achtte de Bisschop het toch geraden de stad te ver
laten. Hij zwierf geruimen tijd rond en stierf in 1587 
te Deventer, waar hij in de St.-Lebuinuskerk is be
graven. 

In December 1578 werd de St.-Bavokerk voorden 
Protestantschen eeredienst ingericht, en kwam er dus 
aan haar bestaan als kathedraal een einde. 

E R R A T U M . 
In het vorige stuk is een drukfout geslopen en wel op hl/. 37"' 

2e kolom, 2c regel van boven. Daar staat: et ammotuiüe signum 
in plaats van: et ammvtabiit signum. 

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

Een van de eigenaardigste Amsterdamsche stads
gedeelten blijft nog altijd de Jordaan, die, aan de 
westzijde der oude Amstelveste gelegen, door de 
Brouwersgracht, de Prinsengracht, de Leidschegracht 
en de Lijnbaansgracht begrensd wordt. , ,-f0t 

Wie geen Amsterdammer is, meent in den regel, 
dat deze wijk in haar geheel tot de achterbuurten 
behoort en de tegenwoordige toestand geeft tot die 
meening ongetwijfeld recht. Maar de geboren Amste-
laren herinneren zich nog, voor zoover zij den rijperen 
leeftijd reeds bereikt hebben, een gansch andere Jordaan. 
Die heeft bestaan tot omstreeks 1870, toen met den 

bouw der „nieuwe stad" begonnen werd. V ó ó r dien 
tijd bezat de wijk hare „nette" gedeelten, waar de 
welgestelde burgerstand woonde. Hiertoe behoorden 
voornamelijk de Rozen-, Bloem- en Kgelantiersgrachten, 
doch ook de Klands- en Lauriergrachten konden daartoe 
gerekend worden. De meestal flinke huizen, deels 
in I7e-eeuwschen trant, doch voornamelijk in het 
eigenaardige Amsterdamsche Rococo gebouwd, zaten 
toen flink in de verf. Bovenhuizen waren betrek
kelijk zeldzaam; eerst toen de grachten achteruit 
gingen, omdat zij de concurrentie met de „nieuwe" 
buurten niet konden volhouden, werden de vroegere 
heerenhuizen van bovenhuizen voorzien en in ver
diepingen verhuurd. 

Maar niet alle gedeelten van de Jordaan waren 
zulke „nette" wijken. Wie denkt hier niet aan het 
Fransche Pad, de smalle sloot zonder beschoeiing, 
die officieel den naam van Goudsbloemgracht droeg? 
De lage bouwvallige huisjes aan deze „Heerengracht 
zonder boomen" staande, bevatten al van ouds een 
bevolking, die in een slechten reuk stond. 

Met Frankrijk had het pad ondertusschen niets uit 
te staan. Want de naam was ontleend aan zekeren 
Krans, die in het begin der 17e eeuw daar woonde 
en voerman op Haarlem, Leiden en Den Haag was. 

In 1857 is de Goudsbloemgracht gedempt en de 
Willemstraat geworden. Die demping is toen alge
meen toegejuicht, en sedert werden vele andere grach
ten van de Jordaan dichtgeworpen. 

• De Brouwersgracht, die in het begin der 17e eeuw 
werd gegraven, is pas veel later bebouwd. De stads-
regeering gaf het voorbeeld, zoo door het stichten 
van een „ral'fineerhuis", waar de salpeter voor de 
buskruitmolens werd bereid , als door het bouwen van 
een reusachtig magazijn, bestemd zoo voor het be
waren van geschut als van graan. Particulieren deden, 
na l6ii>, de verdere graanpakhuizen optrekken, en 
zoo werd langzamerhand de geheele driehoek tusschen 
de Palm-, Lijnbaans- en Brouwersgracht bebouwd. 
Vele der oude pakhuizen bestaan nog thans; zij spre
ken van soliditeit en degelijkheid. Maar toch is de 
versiering niet geheel achterwege gebleven; goed ge
beeldhouwde wapens en andere emblemen bewijzen 
nog thans den 17e-eeuwschen smaak. 

ï)e Palmgracht is een der schilderachtigste van de 
geheele Jordaan. Haar oude geveltjes spiegelen zich 
in het donkergroene water, dat zeker niet aangenaam 
geurt — doch dat wordt veroorzaakt door het ge-
brekki" waterververschings-systeem. De stadsbestuur
ders van een twintig jaar geleden hebben het schilde
rachtig karakter der gracht erkend, toen zij de school, 
die zij op den hoek der Lijnbaansgracht stichtten, niet 
maar als nuchtere utiliteitsbouw deden maken, doch 
haar een smaakvoller uiterlijk waardig keurden. 

Er zijn hier in de buurt meer aardige kijkjes. Gaan 
wij de brug van de Brouwersgracht over, dan be
reiken wij den Haarlemmerdijk. Links ziende, trekt de 
Willemspoort onze aandacht; zij „doet" goed aan het 
einde der straat en geett, trots haar verwaarloosden 
staat, een aangename afsluiting. Onze grootvaders 
hebben nog een veel fraaier gezicht gekend, toen de 
prachtige poort van blauw arduin, waaraan Hendrik 
de Keijser van 1615—1618 werkte, nog bestond. 
Toen zag men, aan de stadszijde, het breede gebouw 
met halve kolommen en lijsten voorzien en bekroond 
door een gevel, met het Amsterdamsche Koggeschip 
gevuld. Hoe sierlijk moet niet het silhouet geweest 
zijn van den achtkanten toren, die zich op de poort 
verhief! De „eischen van het verkeer" hebben in 1837 
de poort doen sloopen. Maar toch, men veelde, dat 
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ge-

de 

de Haarlemmerdijk een afsluiting noodig had, en 
daarom werd de Romeinsche triuinfpoort gemaakt, 
die de herinnering aan Koning Willem II zou leven
dig houden. 

Maar een twintig jaar geleden begonnen de „eischen 
van het verkeer" zich weer te laten gelden. Het fraaie 
plantsoen aan het Blauwhoofd, waar de schutterij 
concerten gaf en Claus een zomertheater had 
bouwd, moest voor een kanaal plaats maken 
poortbrug werd afgebroken en . . . . naast de poort 
weer opgebouwd. Toen had de poort haar beteekenis 
geheel en al verloren; zij werd aan een langzaam 
verval prijsgegeven, misschien om haar met des te 
minder gewetensknaging te kunnen sloopen. Die 
slooping zal nu weldra geschieden, en d a n . . . zal 
het zuinig stadsbestuur het terrein aan speculatie
bouwers verkoopen. Sic transit ^loiia tmindil 

Doch gaan wij nu rechts. Reeds in de verte trekt 
de witgepleisterde gevel van een vischwinkel onze 
aandacht. Dat is nu de „nieuwste" kunst. Hoe gekker, 
hoe beter, wart dat pakt, dat maakt reclame cn dat 
is het eenige, w.'ar onze tijd om geeft. Wij hebben 
nu al twintig jaar lang de gebakken steen in het 
gezicht gelaten — nu weer wat anders, daarom 
vooruit maar, stucadoor! Wat doet het ertoe, of 
de nieuwe gevel daar staat, als „een oliekoek in een 
treurspel," of als een winderige parvenu tusschen def
tige degelijkheid ? Reclame, daar is het om te doen! 

Maar wij wilden een fraai stadsgezicht gaan kijken 
en blijven nu voor een winkelhuis staan. Geduld maar. 
Zie, n:< zijn wij op de aloude Kenhoornsluis (een goed 
Amsterdammer noemt iedere steenen brug een sluis) 
en richten den blik stadwaarts. Is dit nu geen fraai 
gezicht? Wel mocht Havard in zijn Amsterdam et 
Vénise uitweiden over „die perspectief, die het oog 

vergunt in het hart der stad door te dringen." Ken 
vloot van schuiten op den voorgrond, verderop schil
derachtige gevels, op den achtergrond de Westertoren, 
welk een bekoorlijk geheel! 

Doch, gaan wij nu weer naar de Jordaan; van 
het kruispunt van Brouwersgracht loopt de Linden-
gracht in zuidwestelijke richting. Ook deze gracht is 
thans gedempt en een palingoproer als dat van 1886 
is dus niet meer te vreezen. Wanneer de gedempte 
gracht met eenig geboomte beplant zal zijn, moet zij 
beter voldoen dan thans. Doch, wat is dat daar in de 
verte? Steken daar galgen uit? Waartoe die nare 
herinnering aan den tijd, die aan de afschaffing der 
doodstraf voorafging? — Stel u gerust, het zijn geen 
echte galgen; zie maar, het is de bekroning van het 
blok arbeiderswoningen, waarover in de couranten 
onlangs zoo veel te doen is geweest. — Maar zijn die 
leelijke gezichten, vóór aan de galgen, dan niet af
beeldingen van de laatste stuiptrekkingen der gehan
genen? Het is mogelijk; gij moet maar eens aan 
den architect Van der Pek gaan vragen, of hij deze 
symboliek wel bedoeld heeft. — Maar zeg mij nu eens, 
eerlijk gesproken, of gij aan deze gevels, die in mijn 
oog niets anders zijn dan muren met gaten, op on
smakelijke wijze bekroond, iets bijzonders vindt? — 
Ik niet, maar daar ziet gij nu al weer het nut der 
reclame — die puibalken, die doen het hem! — O , 
nu zie ik ze, juist — „in den metselaar" staat erop. 
Maar daar woont een barbier. — Ja , zoo precies is 
dat niet af te mikken. — N u , laten wij den heer 
Van der Pek maar in den zaligen waan, dat hij 
hier een meesterstuk heeft gewrocht, en gaan wij 
verder. 

Kijk nu eens om! Ziet gij wel, hoe aardig de kerk 
van Cuypers op den Haarlemmerdijk zich van hier 
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vettoont? De drie torens geven aan de gracht een 
hoogst eigenaardig cachet. 

Het pleintje, waar wij nu komen, heet nog altijd 
het Karthuizers kerkhof. Toch is het klooster, dat 
vroeger ver buiten de stad lag, reeds lang verdwenen. 
Het was door Albrecht van Beieren in 1394 gesticht 
en vele Amsterdamsche burgers der 15e eeuw zochten 
binnen zijn muren „de haven der zaligheid" of be
giftigden het. Rijk en daarbij onafhankelijk, niet 
slechts van de stedelijke, maar ook van dc bisschop
pelijke overheid , steeg het klooster zeer in aanzien. 
In 1531 verleende het zelfs gastvrijheid aan den ver
dreven Deenschen Koning Christiaan II. Doch bij 
het volk gingen de kloosterbroeders voor smulpapen 
door, en zij kregen hun deel van dc baldadigheden 
tegen de monniken, den 27 September 1566 gepleegd. 
Bij den strijd om het bezit van Amsterdam werd 
het klooster verwoest. Toen in 1602 de pest heerschte, 
werd de kloostcrgrond als begraafplaats gebruikt, 
maar een gedeelte werd in 1614 bestemd voor den 
bouw van het stedelijk giethuis, waar klokken en 
geschut verwaardigd werden. 

In 1650 werd door de stadsregeerders het Wedu-
wenhof gebouwd, dat aan de zuidzijde van de Tichel
straat ligt. Het wapen, dat men in den gevel ziet, 
herinnert aan Jetje Schepels, die indertijd op den 
Heiligeweg de huizen had gesticht, wier bewoonsters 
in het Weduwenhof overgingen. 

In de Gieterstraat zien wij vijf huizen naast elkaar, 
ieder met een waschmand in den gevel. Zij zijn ge
bouwd door een waschvrouw op haar voormalig bleek
veld. In de Tweede Boomdwarsstraat is een fries van 
tegels te zien, dat een zeeslag voorstelt en dat, met 
den naam Tichelstraat, de herinnering aan de hier een
maal zoo bloeiende plateelbakkerijen bewaart. 

De voormalige Anjeliersgracht is nu de Westerstraat. 
Haar voorkomen is zeer veranderd bij vroeger; doch 
het aardige kijkje, dat men door de laatste dwarsstraat 
op den Westertoren heeft, is gebleven. Door de nauwe, 
pittoreske straatjes gezien, schijnt De Keijser's bouw
werk reusachtiger en grilliger dan van een ander 
standpunt. 

Gaan wij de straat door, dan komen wij over de 
Kgelantiersgracht, die haar naam aan de wilde rozen 
ontleende, op de Bloemgracht, waar in de 17e eeuw 
Joan Blaeu zijn groote drukkerij had, wier negen 
persen naar de Muzen waren genoemd. Deze gracht 
is dc oudste van dc J 0 1 daan; zij was oorspronkelijk, 
evenals de andere grachten in dit stadsdeel, een sloot, 
die de weilanden doorsneed. A l deze polderslooten 
hadden één bepaalde richting en daardoor zijn ook de 
grachten allen ongeveer evenwijdig. 

Voorbij de Bloemgracht vinden wij de Bloemstraat 
en dan komt de Rozengracht, thans gedempt en deel 
uitmakende van den pas geschapen „nieuwen ver
keersweg." De tramwagens rollen daar bengelend 
voort, van den Dam naar de Bilderdijkstraat en vice 
versa. Doch het verkeer is nog niet druk en zal het 
ook wel niet worden, zoolang de „verkeersweg" 
tegen de grens der gemeente doodloopt. Langs de 
Rozengracht heeft men een bijzonder fraai gezicht 
op de Westerkerk cn haar omgeving. 

Op deze gracht, aan de zijde van de Bloemstraat, 
niet ver van de Lijnbaansgracht, heeft Rembrandt 
gewoond, nadat hij in 1656 zijn prachtig huis op de 
jodenbreestraat had moeten verlaten en zijn goed 
voor schuld verkocht was Wie , die thans met de 
tram daar voorbijgaat, denkt eraan, dat Rembrandt 
in die buurt zijn schoonste werken heeft geschapen, 
dat hij daar in 1669 overleden is? 
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De „nieuwe verkeersweg" heeft, van de zijde der 
Heerengracht, een allerverrassendst uitzicht op de 
Westerkerk doen ontstaan, een uitzicht dat zeker 
ruimschoots vergoeding geeft voor het dempen der 
Warmoesgracht. De straat tusschen de Heeren- en 
Keizersgrachten kan, mits goed bebouwd, een aller
aardigst geheel opleveren. Maar men neme daar geen 
proeven met nieuwe kunst, met pleisterwerk, met 
Romaansch of Amerikaansch; men toone daar zoo
veel zelfverloochening als noodig is, om in den toon 
der omgeving te blijven. 

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

1 Iet bestuur van de Academie van beeldende kunsten 
en technische wetenschappen te Rotterdam heelt een 
circulaire verspreid, waaraan wij het volgende ont
kenen : 

„ H e t bestuur der Academie wenscht aan de diplo
ma's voor eere-leden en leden van verdienste een 
artistieken vorm te geven, en noodigt u uit tot deel
neming aan een wedstrijd in het ontwerpen eener 
teekening, dragende in haar versiering het karakter 
der inrichting. 

De vereischten zijn de navolgende: 
a. Op de teekening moet ruimte worden gelaten 

voor den naam van den persoon, aan wien het diploma 
wordt uitgereikt, voor de woorden „eere-lid" of „lid 
van verdienste", voor het invullen van den datum en 
voor de ondertcekening van den Voorzitter en den 
Secretaris. 

b. Het formaat van het diploma is 30 bij 40 cen
timeters. Wenschelijk is het, de teekening op grooter 
schaal te ontwerpen. 

c. De teekening moet zoodanig worden uitgevoerd 
dat eene goede zinco- of photolitho-graphische repro
ductie mogelijk is. 

d. Het bestuur looft f 50 uit voor het bestge-
keurde ontwerp, hetwelk daardoor het eigendom wordt 
der Academie. De niet bekroonde ontwerpen blijven 
eigendom der vervaardigers. 

e. De inzending moet geschieden vóór of op 31 
Januari [X97 aan het adres van den Secretaris." 

R E C L A . M E - I H L J E T V O O K 1>K T E N T O O N S T E L L I N G 

T E DORDRECHT. 

De vereeniging „ V o o r Vak en Kunst" te Dor
drecht, schreef eene prijsvraag uit voor een reclame
biljet ten behoeve van de aldaar in 1897 te houden 
tentoonstelling, waarvan het programma in het nommer 
van 24 October, bladz. 345 werd opgenomen. Op 
den gestelden termijn van 20 November waren 64 
antwoorden ingekomen en de Jury heeft een eerste 
bijeenkomst gehouden, maar geen uitspraak kunnen 
doen, hoofdzakelijk omreden de hooge artistieke 
waarde van een twaalftal ontwerpen een nader on
derzoek noodzakelijk maakte. 

Zoodra het rapport is uitgebracht, zullen de ant
woorden in verschillende steden van ons vaderland 
publiek tentoongesteld worden. 

„BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE ROTTERDAM. 
Vetgadering van Dinsdag 2 4 November 1896. 

In deze bijeenkomst trad do heer P. ö . van Schermbeek, 
directeur der Koninklijke tapijt tab riek te Deventer, als Bprokor 
op met het onderwerp „Vervaardiging en versiering van tapijten". 

Allereerst gaf spr. eene door een schots toegelichto oniackrjj-
viug van deu weefstooL, dio, sedert do vroegste tjjden in gebruik, 
ook nu nog in hoofdzuak, wat zjjno inrichting betreft, onveran
derd voor ue vervaardiging van z, g. n. Sinvrna-of knooptupyton 
obezigd wordt en dio, zoo wat uuugaat zjjue samenstelling als 
et gebruik ervan, van hoogst eonvoudigeu aard is. Ook het 
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woven zelf der tapijten, dat gewoonlijk door vrouwen wordt 
gedaan, is een betrekkelijk eenvoudig werk, dat aileeu eenige 
oplettendheid en de kennis van het, duor middel vuu ecu be
paalden knoop, uan de kettiugdraduu hechten vuu do pluisjes wol 
(pooltjes gonuamd), voreiBcht. 

Op de qualitoit van de gebruikto inaterialon voor kettiugdraden 
on pooltjes is do duur/.uaiuheid van hot verkregen tapijt gebuseerd. 
Voor de luatstgouoemden wordt de zuiverste eu beste ipjulitoit 
wol gebezigd, die in do gowcuschte kleuren geverfd wordt, voor 
welke kleuring in koofdzuuk natuurkleureu als cochenille, indigo, 
cnmpcchekout, ineekrup, geelhout cuz. worden gebezigd. Voor 
de vorvaurdiging van tapijten in Louis M.V eu XVI kan echter 
met deze kleuren niet worden volstaan, zoodut daarvoor z. g. n. 
alisarino kleuren worden gebezigd, afkomstig, cveuuls du door 
dezo verdreven uniliue kleuren, uit koolteer. 

Na deze beschouwing over de techuiek der tupjjtwccfkuust gaf 
spr. eon historisch overzicht, hoofd/.ukclijk met betrekkiug tot 
de versiering der tupjjtcn, wuuruit bleek dut iu de allervroegste 
tijden, wuarin vun tapijtweverij sprake is, als vursieringsmotieveu 
werden gebruikt do ritueele symbolen, waurouder behoorden do 
cypres, de balk , de steenklomp e. d. 

In Chaldea on lutcr in Babylon werd eeu meer vrije, uiet zoo 
conventioneele versieringswijze gevolgd, die deu grondslag vormt 
voor de latere ontwikkeling der versicriugskuust, eu die vooral 
in Perzië reeds zeer vroeg eeu buitengewoue hoogte bereikte, 
/eer belungrijk is ook de mvloed vuu de verspreiding vau den 
Islum door do .Suracenou iu dit opzicht geweest, duur deze leer, 
orthodox opgevat, de nabootsing van diervormen verbood eu die dus 
ook in de tapytversieriug weerde. Door de overheerschiug van 
Perzië door Toerati heeit er vau de l i e tot de 16e eeuw een 
stilstand ia de tapijtweefkunst plaats gehad, doch daarna is deze 
weder tot bloei gekomen. 

De hoofdversieringsmotieveu in deze Nieuw-Perzische kunst 
zjjn hot gekartelde blad, de cypres, de pulin, verschilleude 
palmetvorineii eu de uit China atkoiiistige wolkeubaud. In hoofd
zaak worden in Pcr/ië slechts \ vuststaundo soorten vau patronen 
geweven, die de weefsters allen vau buiten kenueu eu die ook 
bepaalde uaiueu drageu Desiiiettemiu wordeu ook audere paironeu 
volgens bepuuldc teekeningen, zelfs z. g. u. siyttapyten in Louis 
X. \ en X V I , enz. geweven eu het „geiiieeuscliups-kuustgevoel" 
is ook bg de Perzen in zoodanige mate reeds gedaald, dat zy 
zelfs laatstgenoemde voortbrengselen reeds Vorkiezeu bovcu die, 
uit de motieveu hunner uloude kuust suutngesteid. 

Ook iu ludië heeft de tupijtweefkuust, oorspro^kelyk vau Per
zisch karakter, zich ontwikkeld tot eeu zeifstaudtge richting, 
door meetkundige figuren uls grondslag voor de versieriug uan 
te nemen. Iu 't algeuieeu keuinerkeu zich de ludisctie tapyteii 
door eeu stoutere behaudeliug der motieveu, die ook vatigiouter 
omvuug zyu en zich uanpasseti auu het veel grooter wccisel der 
tapjjteu. 

Iu de zeventiende eeuw lond Akbur de Grootejonge scuilders 
uuar Italië 0111 do werken van Keutel tc ildttudcereu uiot uel oog 
op de tupijtvcrsieriug eu gal üuurduor oou uieutfu richting uau 
die kuust. 

J>e Turksche tapijten hebben veel overeeukoiust uiet de uud-
Perzische, doch ziju grover vun weefsel. 

\ oor Europa kuu Frank ruk als de bakermat der tapijt weef
kunst geldeu Ook hier is do invloed der Saraceueu zeer merk
baar geweest, zoodut tupytwevers .Saraasius geuo.iud werden, 
\ oor de latere tapijtweverij gijn de Suvoiiuerio, do Uolicllus eu 
do wevery te Beuuvuis do toongevende licumuou geweest. 

Vlaanderen had door ziju aaurukiug niut de kruisridders eeu 
sterk geprououceerde Oostersche tupytwoctkuust eu ook 111 Neder
land werden, o. a. in Middelburg, Delft eu Haarlem tapijtweve
rijen gevonden Engeland had ze eveneens. 

Na dit historisch overzicht tot op de l*e eeuw, wees spreker 
op den grooteu invloed, die door do uitvinding vuu Juojuurd 111 
18Ü8 op de tapijtweverij werd uitgeoefend, waardoor aan de velerlei 
soorten van tapijten iu banen het auuzjju geschonken werd. 

Spr. verkluurde uitvoerig de fulirikuge vau het z g. u. lirus-
selsch. bet daarvan afkomstige Wilton, wuiirby het uuutal kleuren 
tot vijf beporkt is. dun het tapes try met het daarmede samen
hangend velvet, waarbij de teekenaar meerdere kleureuvryheid 
voor zyne patronen heeft, doch dat door zjju coustructie uiet iu 
quuUteit met het Brusselsen kuu wedyverou eu het door l e w -
pieton te Glasgow uitgevonden Axminster, daurby uautooueude, 
welke rcusuchtige hoeveelheid arbeid soms vereischt wordt, 
vóórdat een bepaald patroou kan geweven wordeu. 

Tot slot deelde Bpr. mede dat uit de bestellingen, die de tapyt-
fabriek te Deventer kreeg, wederom duidolyk bleek, dat de sniuuk 
van het publiek zich in eeu verkeerde richting uitte. Vt ureu het 
n. 1. vóór 30 jaar meest z. g. n. Oude Turken, die afgeleverd 
worden, acdort het in 't leven treden van do stylinauie, eu 
de vorbroiding, die daaraan door de wereldtentoonstellingen werd 
gegeven, word do vraag naar styltapyten (meest Louis A \ en 
XVI) grooter cn grooter en bedraagt nu ongeveer oö pCt. der 
geheele fahrikago. Vun du overige wordeu 38 pCt. in Oostersche 
motieven geweven en 7 pCt. zyu z. g. n. gclegenheidstapyten, 
als geschenken aan hooggeplaatste porsoueu by byzondere gele
genheden , altaartapjjtou e. d. 

Spr. weiiBchto ten slotte, dut in dit opzicht oon betere opvut-
tiug door het publiek zou gehuldigd worden en trachtte daurtoe 
mode te werken door de z. g. n. Oude Turken weder in zwang 
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te brengen, doch daarnaast ook eene, op de inlandscbe flora 
geïnspireerde, goed gestileerde versiering by tapjjtwcvcn toe te 

Sassen. Hij wees daartoe op do teckcningon en stalen, die langs 
e wanden van hot lokaal waren aangebracht. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING ÜKU HOUWKUNST-
A F D B U N G GlIOXIMiEN. 

Vergadering van Zaterdag 21 Aovember 1 8 9 6 . 
Na lezing van de notulen en bespreking van dc reglements

wijziging, werden do door het Bestuur ingezonden vraagpunten 
rondgedoold om daarvan kennis tc nemen eu in do Docembor-ver-
gadering commissiën van beantwoordiug tc benoemen. 

De voordracht vun het lïcmceutcbestuur tot wyziging van 
eenige artikelen omtrent de bouwpolitie, gaf aanleiding tot eene 
geanimeerde discussie, waaraan duor vele leden werd deelgenomen. 
Er werd eene cominissio van vijl leden benoemd, ten eiudu alius 
nauwkeurig na te gaan eu rapport uit to brengon op do eerst
volgende vergadering, waarvoor, met bot oog op de* bobaudeling 
van deze questie iu den Gemcontoruad, zoo noodig eene buitcn-
gewoue bijeenkomst zal worden uitgeschreven. 

In de pauze werden teckeniugeu eu plaatwerken uit de biblio
theek vau de .Maatschappij ter bezichtiging gesteld en daarna 
had eonc besproking plaats over een zwurte vornisuoort, door 
een der leden ter tafel gebracht. 

AFDEF.I.I.NO HAAIII.HI EN OMSTREKEN. 
Vergadering van Dinsdag 17 November i 8 y ó . 

tinder de ingezonden stukken, op deze vergadering ter tafel 
gebracht, bevond zich een schrijven van den iugeuieur-architoct 
T. Sanders te Amsterdam, het voornemen te kennen gevende 
eene spreekbeurt te vervullen over do beteekenis vun eeu zuide
lijken spoorweg Amsterdam- Haarlem. Uit aanbod werd met 
ingenomenheid begroet en er werd besloten de besturen van 
verschillende vereenigiugon eu belangstellenden tot het bijwonen 
der lezing uit tc noodigen. 

Bjj eeue daurop gevolgde bespreking van de jongste wetswij
zigingen der Mautschuppy bleek, dat de nieuwe eu gewijzigde 
artikelen geeno aanleiding geven tot ingrijpende veranderingen 
in het huishoudelijk reglement der Afdeeling; wel is wuur was 
men van meening dat enkele nieuwe bepalingen niet /droukcu 
met bestuande artikelen, maar daaromtrent zal 111 eene volgende 
bijeenkomst gehandeld worden, na,lat de Secretaris inlielitingen 
van het Bestuur omtrent enkele duistere punten zal bekomen 
hebben. 

Er werden commissiën benoemd voor do beantwoording van 
het gestelde achttal vragen; de antwoorden op de prijsvragen 
voor een volksgebouw, een trioiufpoort eu eeu staldeur, door de 
Maatschappij iu 18»5 uitgeschreven, waren tor bezichtiging gestekt, 

Een der ledcu bracht iu herinnering dat de beer J . Jl. Stuel 
Az., eere-voorzitter der Afdeebug, op deu Z4n dezer muuud, zijn 
tachtigsten verjaardug herdenkt, uuur aauleidiug waurvuu ito 
Voorzitter bet voorstel deed, den jubilaris op dezen feestdag van 
wege de Afdeeling le doeu begroeten door eene deputatie be
staande uit het geheele bestuur en de ledcu, die zich Haarlui 
willen aansluiten. I'it voorstel werd bij acclamute aangenomen. 

AFDEELING AMSTERDAM. 
Vergadering van Vrijdag 2 4 November 1S96. 

Na lezing en goedkeuring der notulen, deelde do Voorzitter 
mede dut ten verzoeke van het Bestuur der .Maatschappij oeno 
kleine wyziging in het reglement der Afdeeling was gebracht 
en werd eeu candidaat als lid uaugeuoinen. 

Hierna werd het woord vorleeud aan Air. H. Verkouteren, 
advocaat eu procureur te Amsterdam, die enkele onrechtvaardige 
bepalingen in bouwverordeningen besprak en duarbjj vooruamolyk 
het oog vestigde op gebreken die in velo Nederlundscbe bouw
verordeningen voorkomen. 

Achtereenvolgens behandelde do heor Verkouteren op hoogst 
belangrijke wijze dc bepalingen omtrent het verbod tot bouwen 
op geprojecteerde wegen, het verbod om achterterreinen te be
bouwen cn de fabrieks- of z. g. hinderwet, 0111 dezo bepalingen 
te vergelijken met die welke daaromtrcut in andore landeu gelden. 

Na deze uitvoerige toelichtingen kwam spreker tot de con
clusie, dut in verschillende gemeenten van ons land het absoluut 
gezag te veel heerscht en dat men juist ter bescherming van 
dc iuwoners naar eene algemeen guldoude, uitgebreide bouwver
ordening moest verlangen om onrechtvaardige handelingen te 
voorkomen. 

Kou zeer geaninicordo bespreking volgde op de inleiding, 
waarna de heer Verkouteren de verschillende tot hem gerichte 
vragen beantwoordde of zijne meening nader toelichtte. 

De Voorzitter bracht den heer Verkouteren dank voor zijne 
rede en verzocht hem deze voordracht aan het Bouwkundig 
Weekblad af te staan, waartoe de heer Verkouteren zich wel
willend bereid verklaarde. Hierna werd de vergadering gesloten. 

VEREENIGING TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 
TE LEIDEN. 

Zesde Vergadering op Donderdag 26 November 1S96. 
Aan deze vergadering ging vooraf eene kunstbeschouwing 

van het plaatwerk „Matériaux et Documents d'Arehitccture et 

de Sculpture", hiervoor welwillend afgestaan door den heer J . 
P. de Kouing. 

Ingekomen was eeu bericht van overlijden van hot bostuurslid, 
den heer P. G. Laucel. Do voorzitter herdacht iu gei ooivolle 
bowoordingon wat do overledene vooral is geweest voor do vroo-
gere afdeeling der Maatschappij, u u zyn ijverige bcmooiïngon 
tydous don „Wcdstryd voor Haudworksliedon". Eeu brief van rouw
beklag is bereids der weduwe gezonden. 

lugokoineu was nog eeu dankbetuiging van do Pract. Ambacht
school voor de geschonken pluatworkon, on eou schrijven van het 
genootschap „Mathesis Scieutiaruin Genitrix", dut het als dona
teur toetreedt. 

Alsuu verkreeg het woord de heer W. Kok, dio tot ouderwerp 
had gekozen „ Windwijzers". Daar de heer Kok voor eeu anderen 
spreker was ingevallen, was de tyd van voorbereiding kort ge-
wcost, waarom by do clementie dtr Vergadering inriep. Sprokor 
begon niodü te dooien wat du meening dor Oudoa was omtrent 
het ontslaan der windeni deze schreven dit toe aan ouderuurdscho 
uitwasemingen. Volgens de fabelleer had Aeolus, do god dor 
wiudeu, zyu woonpiuuts op een eilandje by Sicilië, waar hy zo 
naar willekeur losliot en terugriep. Alvorens tot het eigenljjke 
ouderwerp te komen, bohundcldo spreker hot werkelyk ontstaan 
der winden, de regelmatige-, periodieke- cn verauderlyke, on 
ook do wiudrichtiugou. Daarna doed sprokor uitkomen met welke 
verschillende belangen het iudividu deu windwijzer beschouwt. 

Do koopman deukt aau zyn schopcu en de millioenen die 
Hiermede zyu gemoeid, de landman aan den lang verwachten 
regeu. Vervolgens wordon bchuudeld de verschillende vormen 
die men by de windwyzurs uuutrolt, zooals zy voorkomen to 
Orlestone, to Suutgate, to Maidstone on to itochcster. uok do 
Leidsche windwijzere werden, evenals dc vurige, met duidelijke 
groote schotsen tentoongesteld eu verklaard. Duaruu wees spreker 
op deu toren der Vierwiuden te Athene, inot de symbolische 
figuren eu de kroonlijst, voorstellcude do verschillende wiudon. 

Ueleidclyk op do hedenduagsche construction komende, werden 
zoowel do gewone als do meer iugewikkelde vornieu besproken 
eu 0 . u. gewezen op do observatoria in Utrecht en Helder, waar 
de windrichtingen met ccn toekenstin automatisch op papier 
worden overgebrucht.Al deze inriebtingou werden met duidelijke 
schetsen toegelicht. 

Uo heer hok besloot zyn duidelijke verklaringen niet een woord 
van opwekking tot de jongere bouwkundigen. Ue Voorzitter dankte 
spreker voor zyu aangename voordracht 011 gaf zyn hewuuderiug 
te kennen dat de heer Kok, iu zulk een korteu tyd, zooveel 
werk vuu dit ouderwerp had kunnen maken. Alsuu worden do 
voorstellen tot wetswijziging behandeld. Eeu voorstol vau den 
hoer J . itoem 0111 dc contributie te verhoogeu, luktu nogal dehut 
uit, doch kou geen steun by de Verguderiug vinden, hen voor
stel vuu bet Besluur betredende eeue vermindering der coatributio 
voor leden die zich na October aanmelden, werd aangenomen. 
In de bus werd ecu vraag gevonden betreffende tanoven in 
bestekkou. 

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 Haagscho plateelbakkerij Rozenburg beeft' 
in opdracht vuu den Kon. Ned.-lndischen Maildienst. voor do 
salouwaudeu vuu do iu aanbouw zyudo mailboot Prius Willem V 
ecu aantal pluten gemaakt, waaronder er tweo zyn, beide uit 
één stuk, vuu l.uz ill . by O.bl JU. 

AMSTEKDAM, lu hot Hyks-musouni had iu tegenwoordigheid vuu 
ecu aantal belangstel lenden do onthulling plaats vau het marnieren 
borstbeeld, deu heer Richard Hol op zyu zeventigsteu verjaardag 
aaugebodou. De heer Mr. U. Uerlings, voorzitter vau het cour té , 
leidde do plechtigheid in , achtte zich gelukkig getuige tc zyu 
vau de uitvoering vuu het voornemen, don 2d Juli 181)5- den heer 
Hol medegedeeld, wenschto hem uog menig juur vuu opgowektou 
urbeid toe eu bracht eeu gelukwensch aan don beeldhouwer 
A. W. H. Odé Jr. 

De heer Hol beantwoordde de hartelijke toespraak eu de heer 
Jhr. Van Kiemsdyk, waarnemend directour van hot Kyks-museum, 
aanvaardde het beeld namens het Kijk. 

LEEUW ARDEN, lu eeno op 20 dezer gehouden vergndciiug van don 
Aanueinersoond werd de uitvoering van werkon in eigen beheer 
door de gemeente Leeuwarden besproken. Er werd vooral ge
wezen op de mededeeling van B. en W. aan den Raad, dat oeno 
bestrating en rioleering bij het nieuwe kanaal, geraamd up /'5UO0, 
niet is geguud omdat de laagste inschrijving / öbuu bedroeg, 
waarna dat werk in eigen beheer voor / 4000 werd uitgevoerd. 

Mon billykte de niet-gunning, als do laagste inschrijving boven 
de raming is, maar als Zaterdags de aanbesteding heeft plaats 
gehad en het werk wordt om die reden uiot gegund, dan is het 
vreomd dat er des Maandags morgens reeds met de uitvoering 
in eigen beheer wordt aangevangen. Dit deed 'vermoeden dat er te 
voren reeds plan bestond tot uitvoering in eigen beheer; doch 
dan moest men niet uitbesteden, waardoor aannemers uitgelokt 
worden bestekken te koopen, reiskosten te maken en het werk 
uit te rekenen. 

Er werden vele aanmerkingen op het werk gemaakt, maar men 
onthield zich van bepaalde aanwijzingen; ook de directear der 
gemeentewerken moest het ontgelden. Ten slotto werd met 18 
tegen 4 stemmen de volgende motie aangenomen: 
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De Friescho Aannemersbond, vorgadort te Lcouwardon op 20 
November 18S6, 

gehoord do bcsprekingon in zake hot in oigon beheer uitvoeren 
van werken door do gomeente Leeuwarden , 

overwegende, dat daaruit mot grond mag wordon afgeloid, dat 
hot voordeel, waarop in don Raad zoo uitdrukkelijk word ge
wezen, denkheoldig is, daar de onderhoudskosten belangrijk 
hooger zullen worden dan noodig ware geweest; 

betreurt de door het gemeentebestuur gepleegde haudoling en 
spreekt het vertrouwen uit, dat voortaan vau uitvoering van 
werken in eigen beheer geen sprake moer zal zyn. 

Deze motio zal aan den Raad gezonden wordon en in alschrift 
aan elk der leden. 

UTRF.CIIT. B. on W. hebben den Gcmeonteraad in eeno nota 
hun voorstel tot wyziging der organisatie van het personeel dor 
gemoenteworkon nader toegelicht en vermoenen aan do bohoofto 
tot vermoerdoring van personeel hot bost to kunnen voldoen door 
in do organisatie een onder-directour op te nemen. Naar aan
leiding van gemaakte bedenkingen verklaren B. en W. dat noch 
bjj hen, noch by den directeur van gemeentewerken behoefte 
gevoeld wordt aan oen administrateur, terwyl ook tudelyke ver-
Btorking met oon architoct niet wonscholyk geoordeold wordt. 

In deze nota wordt voorts het adres besproken, door oonige 
architecten aan den Raad gezoudon, wnarby zy z ich beklagen 
over het feit dat gcmeeLtelyko ambtenaren zich met work van 
particulioren belaston. B. on W. geven als hun oordeel te konncn, 
dat er geen bezwaar is de boBtaande bepalingen to haudbaven, 
mits dit nndor strongo controle van hot gemeentebestuur ge-
schiodt. Hot is opmcrkelyk dat z ich onder de adressanten een 
rjjkBunibtcnaar bevindt, die zelf steeds voor particulieren werkt. 

DORDRECHT. De Gemeenteraad heeft, na oene geheime zitting 
van vyf kwartier, op voorstel van B. en W. besloten uit de ge
meentekas eene by'drago van f 15,000 to verstrekken aun de 
Lovonsverzekoring-maatBchuppjj „Dordrecht", als aandeel in de 
kosten van strantaanleg op hot terrein „Rozenhof". Het voorste l , 
waardoor 0011 goede weg evenwijdig aan bet spoor tot aan do 
Hoogo Bakstraat en oeno nieuwe verbeterde Btadswijk verkregen 
zullen worden, werd aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. 

AMERSFOORT. De gemeente hoeft het terrein „Do Hooiberg", 
aan den Soesterstraatweg en do Wolterstoeg, tegenover het 
Centraalstation, voor f 50,000 aangekocht, om daarop een ge
meentelijke gasfabriek te doen verrijzen. 

GRONINGEN. Do heer Jb. Boeke. chef van dc firma Bocko en 
Huidekoper wendt poginvren aan om eeno beweging in het leven 
te roepen, ten einde te verkrijgen, dat het ijken der melkmeet-
emmers met drijvende schaal geoorloofd zal zyn en door ijkers 
zal moeten geschieden. 

P E R S O N A L I A . 

— B. on W. van 'B-Gravonhage benoemden tot opzichter le klasse 
van do gasfabriek, standplaats Scheveningeu, don heer Do Koning , 
to Goes. 

— By den gemeentelijken gezondheidsdienst tc Amsterdam 
zyn benoemd tot bacteriologisch geneosheor Dr. J . W. Jenny 
Woyorman en tot hoofdopzichter bij het sanitair onderzoek van 
woningen F. Van Erkel. 

— By den Waterstaat in Ned.-lndië is: 
t o e g e v o e g d aan den chef dor So watorBtaatsafdeeling in 

hot bolang der vorbetering van do bovloeiing on den waterafvoer 
in Oost-Semarang, do ambtenaar op non-activiteit P. Bommel, 
laatst opzichter le klasse; 

o v e r g e p l a a t s t naar do reaidontie Palembang, do opzichter 
2e kl C. It. F. van Leeuwen; naar do rosidontie Bantam, do 
opzichter 2o kl . H . J . E. G. F. Hofmevr; 

b e n o e m d tot adspirant-ingenieur J . W. de Bruyn Kops. 

— De door B. on W. van Opsterland opgemaakte alphabetische 
lyst voor do betrokking van gemeente-architect is als volgt samen
gesteld: A. M. Do Boer te Oldoboorn, Jobs. v. d. Horst te Leeuwar
den, S. Uden Masman te Drieborg, I). PoBtma te Winschoten, R. Van 
der Wal te Sneek, H J . Wibbelink te Drachten, H. A. Zondag 
tc Kollum, H. A. Zwart te Urk, J . J . Zylstrn to Leeuwarden, 
M. K. Zylstra te Wommels. 

— De heor P. Van dor Knmp Jz. to Kampen iB benoemd 
tot opzichter over hot stoomgemaal voor do poldors Broeken en 
Muton c s. en wol mot het lot tegen den beer II. Velthuis Kroeze. 

— By den aanleg van Staatsspoorwegen is: 
o v e r g e p l a a t s t naar de lyn Batavia-Bautam cn belast met 

bet behoor der 3e sectio, de bouwkundig ambtenaar lo kl . H . 
A . Koopmans, thans by de lijn l'robolinggo-Panaroekau. 

V A C A N T E BETREKKINGEN. 
G e m e e n t e n r e k i t e c t van Maasland. Jaarwedde I' 150. 

Adres vóór 5 Dec. aan deu Burgcm. 
O p z i c h t or by de In aanbouw zijnde Nnord-Ncdorl. beet-

wortolsuikerfabriok to Vierverlaton. Adres den arch. R De Graaf 
te Hoogkerk (Gr.). 

— W e r k t u i g k u n d i g 10 e k e n 1111 1 
bureau te Rotterdam. Adres lett. Z W. O , 
Nijgh ft Van Ditmar, Rotterdam. 

op eeu technisch 
Algem. Advert -bur. 

A D V E R T E N T T E N . 

JANSSEN & DINGS. 
te Belfelcl. 

Kantoor te Tegelen (Limburg) 

Fabriceeren als specialiteit: 

KRUISPANNEN „sys teem Boniet". 
alsmede alle andere Modellen. 

T B A A B T P R I J S C O U R A N T . 

STOOMTiM M ER-
H O U T W O L - F A B R I E K 

DIJKSMAN A BTJIJZERD, Breda. 
SPECIALITEIT in verplaatsbare 
Houten woonhuizen, Directie-
keeten, Ziekenbarakken en 
Tulnkoepe l» . 

floutbereiding tegen bederf 
Hyanlseerinrichfinar. 

J. D, Hoek, Den Haag, 
Fabrikant van Kunstsmeedwerk 

V e r v a a r d i g t Deur-, Balkon
en Traphekken, Windvanen , 

n u u i x i A l l u n u , n i v i , m j i u , 
tovert panklaar «ekjanlaeerd (rot 

en awamvrU) 
Rasterwerken, Schutti ngen, Vloeren 
Vloerrlbben, Broeibakken, enx. «na. 

Benig zeker werkend reuk- eu 
kleurloon middel. 

n u u i x i A l l u n u , n i v i , m j i u , 
tovert panklaar «ekjanlaeerd (rot 

en awamvrU) 
Rasterwerken, Schutti ngen, Vloeren 
Vloerrlbben, Broeibakken, enx. «na. 

Benig zeker werkend reuk- eu 
kleurloon middel. 

1 - a 1 
n u u i x i A l l u n u , n i v i , m j i u , 

tovert panklaar «ekjanlaeerd (rot 
en awamvrU) 

Rasterwerken, Schutti ngen, Vloeren 
Vloerrlbben, Broeibakken, enx. «na. 

Benig zeker werkend reuk- eu 
kleurloon middel. 

f [ F R A N S 00MEN f] 
1 U O O S T E R H O U T \j 

I A . r . M J i i o T u i . o ™ 
1 D O R D R E C H T . 
1 Stoommarmerzagerij Steenhouwerij. 
£ Steen- en Harmerhandel. 

[ s 1 uurviru 1 1 L i i D « i \ r \ u i \ u j 
I A . r . M J i i o T u i . o ™ 
1 D O R D R E C H T . 
1 Stoommarmerzagerij Steenhouwerij. 
£ Steen- en Harmerhandel. AANBESTEDING 

Namens ziin nrineinual, is Architect 

Specialiteit in K u n - i - Iwt-ik. Kr-
elameborden en Meliildeii. r'lcunr-
hekwerk, Toeaelmiriinre hekken. 

Herstelplaats van Rijwielen. 

e. A . W W B X R K R U . 
Recullerndn iirsslriuil 10, \m»«eidain 

Machinefabriek, Ntoontheleltnafterij en Grofsmederij, 
H A A l t L E M . 

INRICHTING TOT HYDRAULISCH KLINKEN VAN DE ZWAARSTE 
KETELS EN IJZERCONSTOCTIÉN. 

F a b r i e k en K a n t o o r : 
HÜBERTINA-WERF. ifOORDFR-BOITENSPAARNE. 

J . W. BLEIJENBURO voornemens, op 
Dinadag ** December 1896 in 
een der bovenzalen van het POOLSCH 
KOF'FIKIIUIS aan het B e u r s p l e i n te 
Rotterdam A A N T E B E S T E D E N : 

Het bon wen van een P A K -
I I I ' I S P A S D aan den 
Hout tnin X o . 30 te Rot
terdam. 

Bestek en teekening liggen in ge
noemd Koffiehuis ter inzage en zijn 
tegen betaling fan fl.— verkrijgbaar 
ten kantore van den Architect, Ged. 
Glashaven 7, alwaar dagel i jks van 
10—12 uur inlichtingen worden ver
strekt. 
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AANBESTEDING 
BURGEMEESTER KN "WETHOU

DERS DER Gemeente AHNHEM, 
zullen Xtilertlog & December 
/ S M S , 's voormiildags I I ' . uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize aan
besteden : 

B E S T E K N°. 1. 
H e t l e v e r e n v a n SJ.2OO.00O 

s t u k » s r i t t V I K I , I . \ 
K V. B S en 0 0 0 , 0 0 * 0 s t u k s 
T I t O T T O l I t K L I .N l i K l t S 
i W a a l x t e r i i ) . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbesteding, van 
10—12 uur aan het bureau Gemeente
werken in (Ie Kadestraat; bestek met 3 
gezegelde inschrijviiigsbiljetten it f 1.— 
verkrijgbaar aan het bureau Gemeente
werken ten Gemeentehuize. 

Vrijdag 11 December 1896, 
I N HET 

Timmerhuis te Rotterdam, 
.NAAR 

de L E V E R I N G van: 
A . W a a l - e n L l s e l s t e e n . S t r a a t 

k l i n k e r s , K e i e n , T r o t t o i r 
b a n d e n , K a l k . C e m e n t , 
d i ips , T r a s , <>rind, Z a n d . 
D a k p a n n e n , T e g e l s , K a n 
nen bui/ .en enz . , i n 35 per-
ceelen. 

B. Smeer - en V e r t o l l e n , P e t r o 
l e u m , P a t e n t o l i e , L a k k e n , 
V e r n i s s e n , V e r f w a r e n , « l a s . 
T e e r . P e k , Z e e p , K a a r s e n , 
Poets- en L a m p e n k a t o e n . 
Turf ' . H o u t s k o o l enz., i n a l 
percee l en , en 

C. L o o d . L o o d e i i b u i z e n , Z i n k , 
I t l ik . « e g o t e n I J z e r e n 
S t r a a t s y p k o n s , S traatber -
r i e r a n d e n , K o l e n b a k k e n , 
toe trokken I J z e r e n B u i z e n , 
M e t a l e n M a i n - en T a p k r a 
n e n . T o u w w e r k , H e n n e p . 
S n u i t v a n V i a s , Bors te l -
m a k e r s w e r k , Sponsen , H o l 
ton D w e i l e n . S t r o o k d w e i l e n , 
A f n e e m d o e k e n , Ba^frernet
ten, B l o k m a k e r s w e r k . Be 
zems , B o e n d e r s , B a n d e n , 
B a n d , Z e e m v e l l e n , « o i - d i j n -
l i n n e n , K o l e n - en K a l k z a k -
k e n , K e t e l p a k k e n . L e d e r , 
S c h o p p e n . K m m e r s , S p i j 
k e r s , S c h r o e v e n . I j z e r 
waren enz., i a :iH perceelen. 

De voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, in bet Timmerhuis ter 
lezing en zijn, voor A, B en C af
zonderlijk, tegen betaling van 25 cent, 
verkrijgbaar bij Wed. P. V A N WAES-
BERGE KN ZOON, Boekdrukkers aan 
den Bonttnin No. 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde inschrijvings-
biljetter. tegen betaling van £ 2 ' / s cent 
per stuk, te bekomen zijn. 

AANBESTEDING. 
QJ)e DIRECTEUREN der L E V E N S -
V E R Z E K E R I N U - M A A T S O I I A I ' I ' I J 
„DORDRECHT" te Dordrecht, zijn 
voornemens 

aan le besleden: 
H e t bouwen v a n 34 I I K K K K X -iii I X . K X , (>* iti;.M:i»h\-

en I t o » K . M I I 1 X . K . V en 7 
d u b b e l e A K B K I D K H S -
U ( I M M i K V alles mei l . ij-
behoorende w e r k e n , a ls 
t e r r e i u o p h o o g i n g , a a n l e g 
v a n s t r a t e n , schoe i ingen 
enz. op het t e r r e i n ge
n a a m d „Hozen hof" te 
D o r d r e c h t . 

De teekeningen, monsters van mate
rialen enz. liggen van 1 tot 23 Decem
ber 18'J<i ter inzage in het lokaal van 
den Heer VAN DEK HORST, Groen
markt te Dordrecht, alwaar alsdan in
lichtingen gegeven worden door de 
Architecten P. A. WEELDEiNBUKG, 
van Botterdam, eu H. A. KORTHALS, 
van Dordrecht. 

A a n w i j z i n g op 1 0 D e c e m b e r 
(les voormiddag» 11 en namiddags 1 uur. 

A a n b e s t e d i n g op '4',i en '41 
D e c e m b e r des Lunmldags 2 uur. 

Het bestek met 11 bladen is na 3UNo-
vember 181)6 verkrijgbaar a ƒ 1 0 . — per 
Stel aan het bureau der Levensverzeke
ring-Maatschappij „DOHUHEVHT". 

AANBESTEDING. 
Door de Naamlooze Vennootschap 

Maatschappij tot exploitatie van Graan
silo's en Pakhuizen te AMSTERDAM zal 
op IBittmltifi »9 Uece tuber /*»«. 
des voormidilags te 11 uur, in het ge
bouw van de M a a t s c h a p p ij v a n 
B o u w k u n s t , Marnixstraat 402 te 
Amsterdam, in het 

openbaar aanbesteed worden: 
de bouw v a n een G r a a n s i l o 

met annexen op bestaan
de i 'undeering en g r o n d 
m u r e n op een t e r r e i n ge
legen a a n het Koordzee-
k a n a a l bi j de H o u t h a v e n 
te A H S T J E B D A H . 

Bestek en 5 teekeningen zijn van 
af 8 December a. s. te verkrijgen ten 
kantore der drukkerij J . L. E . S. 
KLEIJNENBEBG, Hokin 30 (Gebouw 
dagblad „De Scheepvaart" alhier) tegen 
betaling van 8 gulden. 

Aanwijzing in loco op 15 en 19 De
cember, des voormiililagM te 10 uur. 

De Architecten: 
A . L . V A N OENDT, 
JAKOB F . KLINKHAMER. 

AMSTERDAM, 25 November 1896. 

ie Maatschappij 

nepfttx 

DE L I N T & Co., 
II oil e rd a in. 

NIEUWE HAVEN 39. 
MAGAZIJNEN van 

V L O K i t on 
M ' A I I I T E W E L S . 

J U S T U S I I O l . M X S A. Vet. 
VII.I.K.ItOY A lllll II 

tegen lit dUUschade 

D o l l U U U l l L a l l j y j U i l van 1845. 

'e-Gravenhage, Nobelstraat 20—Zut-
phen—Amsterdam, Sophiaplein—Rot
terdam, Zuidblaak 50—Breda, Prinsen
kade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime rrovisiën. 

J. J. BROEK, - s-braveohage, KRAIJENBOFSTflAAT 37. 
A I H M ; i t A I I I : - I , I I n o e n v i 

A T K l . l i ' . l t voor het Teekenen en Reprodncceren van l'lans, Technische Teeke
ningen, Landkaarten, enz. — I K IITIilli li I M I K H U M . . 

BECKER & BUDOINGH. 
- A - n i l i e m . 

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 - IIOKKMKKT-
EN ANDERE 

r N S T K U M K X 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 , ent. 

G e ë m a i l l e e r d e 

P e i l s chalen. 
W E E G W E R K T U I G E N . 

$Ps- Ter drukkerij der Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 
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ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. . . . f 5.— 
voor België, bij vooruitbetaling . . . , 6 . 5 0 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indie" en Transvaal, bij vooruitbetaling. „ 7 . 5 0 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling , 1 0 . — 

ADVERTENTICN per regel f 0 . 2 0 , en f 0 . 1 0 voor het bewijsnommei 
Groote letters worden'berekend naar plaatsruimte. 

Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met plaat / " 0 . 2 5 , zonder plaat / 0 . 1 5 . 

R E N A I S S A N C E . 
Het is tegenwoordig mode, met een zekere minach

ting op de Renaissance neder te zien. Nog onlangs 
konden wij lezen dat een boek veroordeeld werd, 
omdat er een „Renaissance-geest" uit sprak: 

Zonderling mag het echter heeten dat zij die dus 
tegen de Renaissance optreden, blijk geven haar al 
heel slecht tc kennen. Is ook dit gebrek aan kennis 
te verklaren bij diegenen, die, Viollet-le-Duc volgende, 
alle kunst die na de Gothiek gekomen is, opzettelijk 
negeeren, de Renaissance wordt thans vaak ook ver
acht door velen, die volstrekt niet als aanhangers van 
dien Franschen bouwmeester mogen gelden. 

Velen redeneeren, dat wij (om een thans vaak 
gebruikte zinswending te bezigen) „nu wel eindelijk 
genoeg hebben" van het „klassieke", dat de Renais
sance niets dan een herleving van dat klassieke was 
en dat daarom ook die herlevingskunst voor ons 
afgedaan heeft. Zijn het bouwmeesters, die dezen 
gedachtengang volgen, dan concentreert zich voor 
hen de antieke bouwkunst in Vitruvius, die der Re
naissance in Vignola. Dat zoowel de Romein als de 
Italiaan voorgangers en opvolgers hebben gehad, 
daaraan denken zij niet. Vitruvius is nu eenmaal voor 
hen uic den booze, dus a fortiori Vignola. 

Het is geen smaak meer, om ernstige kunsthisto
rische studiën te ondernemen. Men vergenoegt zich 
met enkele noties, verklaart zich aanhanger van de 
„kunstrichting" die het meest „tip to date' schijnt en 
gaat in week- of dagbladen „gewicht ig" proza schrij
ven. En dan maakt het, vooral tegenwoordig, een 
zeer goed effect, om op de Renaissance maar ferm 
af tc geven. Wisten wij niet, hoe groot de onkunde 
dezer schrijvers is, wij zouden reden hebben, om er 
ons over te verbazen hoe, aan den eenen kant, de 
nieuwere Engelsche kunstenaars hemelhoog geprezen 
worden en, aan de andere zijde, de Italiaansche Re
naissance, door wier navolging die kunstenaars werden 

wat zij nu zijn, voor van nul en "eener waarde 
verklaard wordt. 

E r is misschien geen belangwekkender tijdperk in 
de kunstgeschiedenis te vinden dan juist dat der 15e-
eeuwsche Italiaansche Renaissance. Onder de bouw
meesters, de beeldhouwers, de schilders van dien tij cl 
vindt men mannen van ongemeene beteekenis; de 
graveerkunst op metaal en hout wordt wel niet uit
gevonden , maar toch voor het eerst aan de vervaar
diging van prenten dienstbaar gemaakt. 

Tommaso di Ser Giovanni gezegd Masaccio, de 
wonderbaarlijke schilder, die in 1421 nog apotheker, 
in 1424 de muurschilderingen in de Brancacci-kapel 
der Karmelieterkerk te Florence begint cn reeds op 
acht-en-twintigjarigen leeftijd in 1429 sterft, leert den 
Florentijnen, wat compositie , wat teekening is. Do-
natello, zijn tijdgenoot (1386-1466) brengt, door 
zijn beelden voor Or San Michele te Florence, door 
zijn ruiterstandbeeld en zijn reliefs te I'adua, de 
sculptuur op een hoogte als sedert de oudheid niet 
bereikt was. Brunellesco (1377—1446) geeft in zijn 
Palazzo Pitti het voorbeeld voor den modernen pa-
paleisbouw en toont zich bij den koepel van Santa 
Maria een constructeur van nog heel wat grooter 
kracht dan de thans zoo, veelal boxen hun waarde 
geprezen Gothiekers. 

Doch deze drie kunstenaars zijn niet de eenige 
mannen van beteekenis geweest, die de Renaissance 
in Italië heeft opgeleverd. Welk een overvloed van 
groote talenten vindt men daar! Laat ons weder met 
de schilders beginnen, dan zien wij, hoe die, zich in 
verschillende scholen scheidend, telkens hunne be
paalde eigenschappen vertoonen. Wie zou willen zeg
gen dat de Italiaansche schilders der 15c eeuw hun 
kunst danken aan de navolging der antieken, zou zich 
aan een grove onjuistheid schuldig maken. Want van 
den invloed der Ouden is maar betrekkelijk weinig te 
merken; het duidelijkst blijkt zij nog bij de meesters 
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der school van Padua. Dcch dc grootste van hen, 
Andrea Mantegra (1431- 1506) behoeft zeker door 
de voorstandi rs der nii uw-Engelsche kunst niet met min
achting te worden aangezien. Hangt niet zijn grootste 
werk , de teekening» n , die den triumftocht van Cesar 
verbeelden, in Hampton Court bij Londen? Hebben 
niet juist de Kngelschcn , die tegenwoordig hier het 
hoogst geacht worden, deze teekeningen bestudeerd? 
Is niet Walter Crane's triumftocht van den arbeid een 
blijkbare navolging van de compositie, van Mantegna, 
toch ook een dier geminachte Renaissance-kunstenaars? 

Trouwens, de naam duidt het reeds aan, de Pre-
raphaelieten en de Aesthetes, als wier onmiddellijke 
opvolgers de thans in de mode zijnde Engelsche kun
stenaars beschouwd mogen worden, hebben juist de 
Italiaansche Renaissance-schilders der I 5e eeuw tot hun 
modellen gekozen. Berust niet de geheele boekver
siering der Engelschen, ons nu als iets wondernieuws 
aangeprezen, op de studie der Venetiaansche hout
sneden en koperplaten van v ó ó r 1500? 

En dan Botticelli, de schilder wiens naam thans op 
ieders lippen is, was die soms geen meester der 15e 
eeuw? Juist in die stukken, welke thans het meest 
bewonderd worden, ziet men den schilder allegoriën 
uit de Oudheid behandelen. Maar de overige Eloren-
tijnen blijven den stijl van Masaccio, gebaseerd op 
de navolging der werkelijkheid getrouw. Slechts als 
achtergronden brengen zij nu en dan de antieke 
architectuurvormen aan, doch op geheel andere wijze 
behandeld, dan dit in de Oudheid geschiedde. 

In de wezenlijke bouwkunst van dien tijd zien wij 
een zelfde verschijnsel Zelfs de gebouwen van iemand 
als Leo liattista Alberti (1404—1472) die meer dan 
iemand zijner tijdgenooten de werken der Romeinen 
had opgemeten en bestudeerd, hebben eigenlijk niets 
wat aan de wezenlijke Oudheid herinnert. Of is er 
soms een tempelgevel bekend, die ook maar uit de 
verte overeenkomt met het front van Santa Maria 
Novella te Elorence? Zou er iemand zijn die beweren 
durft, dat het Palazzo Rucellai te Elorence een 
reconstructie van een paleis der Romeinsche Keizers 
te zien geeft? Immers neen. Slechts wie de klok wel 
eens heeft hooren luiden en niet weet, waar de klepel 
hangt, kan zich van de I5e-eeuwschc Italiaansche 
Renaissance afmaken met de opmerking dat zij, als 
bloote navolging der antieken, geen waarde heeft. 

De raam „Renaissance" , over Erankrijk tot ons 
gekomen, heeft al tot heel wat misverstand aanleiding 
gegeven. De Italianen bedoelden met hun „rinasci-
mento" iets anders dan een wedergeboorte, een her
leving der Oudheid. Zij hadden wel veel vereering voor 
de antieke beschaving, waarvan zij alleen de Romeinsche 
en dan nog zeer gebrekkig kenden, doch zij leefden 
het leven van hun tijd, en al hadden zij zich mis
schien, als de Humanisten deden, de antieke be
schaving als ideaal gesteld, dan nog zou het hun 
onmogelijk geweest zijn dit ideaal te verwezenlijken. 
De schoonheid van de kunstwerken der Oudheid 
waardeerden zij ten volle, doch zij dachten er niet 
aan te kopieeren. 

Zelfs Ealladio en Vignola, die in den regel als de 
meest serieuze navolgers der Romeinen doorgaan en 
van wie men daarom tegenwoordig een afkeer meent 
te moeten toonen, waren geheel andere menschen, 
dan over het algemeen gedacht wordt. 

Wat kent men van hen? De voorschriften die zij 
gaven voor de zuilenorden; vooral in den tegen-
woordigen tijd echter is het aantal van hen, wien 
zelfs die kennis ontbreekt, zeer groot. Maar enfin, 
dat doet er niet toe, dus wordt geredeneerd; Palladio 

en Vignola maakten ordeboeken, ordeboeken deugen 
niet, dus deugen ook Palladio en Vignola niet. 

Dit is een staaltje van de logica, die velen onzer 
tijdgenooten meenen in toepassing te moeten brengen. 
Doch terwijl vroeger menschen, die van een onder
werp niet of gebrekkig op de hoogte waren, beschei-
denlijk stilzwegen, hebben zij nu de meeste prats. 

Men weet dus, dat Vignola een ordeboek heeft 
geschreven. Maar wie heeft er de „ R e g o l a delle cinque 
ordini d'architettura" wel eens ter hand genomen? 
Zij verschenen in 1563, dus nog bij het leven van 
Michelangelo, (iiacomo Barozzi, gezegd Vignola, was 
toen zes-en-vijftig jaar en een man van grooten naam. 
En die reputatie dankte hij niet aan een handige 
reclame, want dag- en weekbladen waren nog onbe
kend, doch aan een reeks van bouwwerken van groote 
beteekenis. Daaronder behooren het Palazzo Piella te 
liologna, welks indrukwekkende gevel alleen voor 
dien van het Earnese-paleis te Rome behoeft te 
wijken, de Villa di papa Giulio, van 1550—1555 
voor Julius III te Rome gesticht en vooral het kasteel 
Caprarola bij Viterbo, in 15 59 voltooid en zeker een 
meesterstuk. Dit kasteel heeft den vorm van een 
vijfhoek, door bastions omgeven; de kern wordt 
gevormd door een ronde binnenplaats met galerijen 
eromheen. De trap is een der indrukwekkendste van 
de geheele Renaissance. Dat alles kenden en waar
deerden Vignola's tijdgenooten. Doch nu komt de 
eerste de beste leerling van een teekenschool of een 
,,kunstnijverheids"schooI, die niets van Vignola weet 
dan dat hij de man der orden is, en op grond daar
van wordt de groote Italiaan voor een armzalig prul 
verklaard. Dien leerling zij de lectuur van des School
meesters „Staaltjes van ijdelheid" aanbevolen. 

Vignola heeft bij de vele beslommeringen, die zijn 
ambt van uitvoerend bouwmeester hem oplegde, toch 
nog tijd en gelegenheid gevonden om de antieke over
blijfselen van Rome te bestudeeren en het resultaat van 
zijn zeer zorgvuldig onderzoek in zijn boek neder te-
leggen. Wie is er tegenwoordig nog, die in een derge-
lijken reuzenarbeid liefhebberij vindt? Overal worden 
photografen heengestuurd, hun clichés worden in licht
druk gereproduceerd, en wat men maar wil kan men thuis 
krijgen . . . wie nu nog oude kunst ter plaatse zou 
gaan bestudeeren, zou wel dwaas wezen! Maar toch, 
geen photografie kan de werkelijkheid doen missen; het 
ging Vignola als, twee eeuwen later, Goethe, toen 
deze te Rome was: 

„Oetzt verstek' ick den Marmer eist recht; ich denk' 
mul verglciehc, 

„Se/ie mit füldendeni Aug, ftildc mit schender 1 land." 

Daarenboven beoogt het boek van Vignola volstrekt 
niet, opmetingen van bestaande fragmenten te geven; 
nog veel minder wil het een handleiding voor de be
oefening der oud-Romeinsche architectuur zijn. De 
fragmenten, die door den bouwmeester bestudeerd 
konden worden, waren te weinig talrijk, zijn archeo
logische kennis was te gering, dan dat hij iets derge
lijks had kunnen ondernemen. Maar hij onderzocht en 
vergeleek, en hij stelde voor ieder door de Romeinen 
gebruikte bouworde een type vast, dat, naar zijn 
smaak, uit de beste der in werkelijkheid aanwezige 
overblijfselen was samengesteld. En die typen, het 
valt niet te ontkennen, zijn inderdaad fraai; de ge
heele 17e en 18 eeuw hebben ze aangenomen. 

Hoe weinig Vignola bedoeld heeft, een herleving 
van ile bouwkunst der Ouden in haar vollen omvang 
te doen ontstaan, blijkt het beste uit zijn werken. Gij 
zult er geen tempel bij vinden, als bv. de Madeleine 
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te Parijs of andere voortbrengselen uit het begin der 
19e eeuw; zie maar eens il Gesü te Rome, de eerste 
kerk, door de orde der Jezuïeten gesticht en in 1568 
begonnen. Zij bezit één beuk, met een koornis en is 
van kapellen ter zijde voorzien, waarvan er twee als 
het ware een kruisbeuk vormen, met een koepel 
daarboven. Waar is, in de Oudheid, cen gebouw ge
maakt , dat een dergelijken aanleg vertoont ? Immers 
nergens! En toch is Vignola hier de bouwmeester 
geweest. 

Met Vignola's tijdgenoot, Andrea Palladio van 
Vicenza (1508 — 1580), wordt tegenwoordig al even 
zonderling omgesprongen. Ook in hem ziet men niets 
dan een voorstander der ojd-Romeinsche architectuur, 
de geestelijke vader van den saaien Palladio-stijl, die 
in het laatst der vorige en het begin van deze eeuw 
zooveel droog-correcte bouwwerken heeft doen ontstaan. 
Maar de werkelijke Palladio was een geheel ander 
man , die de Romeinsche vormen voor grootsche com
posities wist te gebruiken. Misschien is het waar, dat 
de meester van Vicenza, meer dan Vignola, cen 
herleving van de antieke architectuur in haar geheel 
heeft willen tot stand brengen. Doch de pogingen die 
hij daartoe in het werk stelde, hebben, daar zijn 
kunstenaarsfantasie aanvullen moest wat aan zijn archeo
logische kennis ontbrak, tot een geheel ander resultaat 
geleid, dan wat bedoeld was. Of is er soms iemand, 
die meent, dat een antieke schouwburg er uit heeft 
gezien, zooals het Teatro Olimpico te Vicenza ? Of 
dat de Basilica in diezelfde stad een koophal uit de 
Oudheid nabijkomt? Ook hier kunnen alleen geheel 
onkundigen een bevestigend antwoord geveil. 

Het loont zeer de moeite, het leven en de werken 
der Italiaansche Renaissance-kunstenaars te bestu
deeren. Wij bevelen die studie niet aan, om onzen 
hedendaagschen bouwmeesters een bron van motieven 
te wijzen. Want juist het feit, dat vooral de Duit-
sche bouwmeesters van 1870—1*80 Italië als een 
mijn hebben aangezien, die zij met voordeel en be
trekkelijk geringe moeite konden exploiteeren, heeft 
de Renaissance in discrediet gebracht. Maar men be
hoeft niet altijd studiën te maken, om daarvan onmid
dellijk profijt te kunnen trekken; het zich verdiepen in 
de kunst van een bepaald tijdperk is heel wat anders 
dan een jacht op motieven. 

Eerst door in den geest der Renaissance-kunst door 
te dringen, leert men haar begrijpen. Er wordt beweerd, 
dat zij geen systeem gehad heeft, en dat daarom de 
Gothiek, die steeds systematisch te werk heet gegaan 
te zijn, boven de Renaissance te verkiezen is. Doch 
men zij op zijn hoede, zoodra een systeem als de 
grondslag eener kunst wordt aangegeven. Want even 
als „das Leden" is ook „die Kunst", in een bepaald 
tijdperk, „i;ar su fragmentarisch". En komt er dan 
een geleerde, die „ein veistdudlich System" daaruit 
maakt, dan lette men goed op, of hij niet als Heine's 
professor, „mit seinen Nachtmutsen uud Schlafiockj'et
sen" de gapingen heeft aangevuld. Het zou zeker in
teressant zijn, indien iemand er zich eens toe wou 
zetten, om b. v. het systeem, dat Viollet-le-Duc van 
de Eransch-middeleeuwsche kunst heeft gegeven, aan 
de feiten te toetsen, opdat de vulstukken in de 
gapingen eens duidelijk werden aangewezen. 

Een tijd lang scheen het, alsof Viollet's axioma 
„toute forme qui u'est fas indiquie par la structure doit 
c'tre upousst'e" door onze Nederlandsche bouwmeesters 
als hun grondwet erkend zou worden. Doch meer en 
meer blijkt het, dat het aantal van hen, die aan die 
grondwet trouw blijven, vermindert. Want een ander 
evangelie wordt nu verkondigd, dat van den eenvoud 

tot eiken prijs; de predikers, die het ons kwamen 
brengen, maken telkens meer proselieten. Geen gevel 
is meer „mooi" of hij moet „innig-vlak" zijn. En wat 
de nieuwe leer voor velen zoo aantrekkelijk maakt, 
is juist, dat zij geen voorstudiën vereischt, om met 
vrucht te kunnen worden toegepast. 

Voor hen, die meenen dat men, de nieuwe rich
ting volgende, als het ware spelende of slapende een 
groot bouwmeester kan worden, is de kennismaking 
met de meesters der Renaissance, die hun levenlang 
studeerden, zeker nuttig. 

Men heeft het nu tegenwoordig zeer druk over het 
verband der kunsten, en wijst ons dan veelal op de 
middeleeuwen als op den tijd, toen dit werkelijk aan
wezig was. Maar men deed beter de Renaissance-
periode als voorbeeld te kiezen. Want hoeveel bouw
meesters zijn er toen niet geweest, die tevens uitmun
tende schilders en beeldhouwers waren? Als een schit
terend voorbeeld moge hier l.ionardo da Vinei gelden. 
Deze meester diende langen tijd verschillende vorsten 
als vestingbouwkundige, legde kanalen en andere inge
nieurswerken aan, vond valschermen, schaaf- en boor
machines uit. Als bouwmeester was hij te Milaan 
werkzaam, als beeldhouwer maakte hij het beroemde 
ruiterstandbeeld van Erancesco Sforza, dat nu helaas 
niet meer bestaat en wat hij als schilder vermocht, 
daarover behoeven wij hier niet uit te weiden, wijl 
dit iedereen bekend is. 

Zulke mannen heeft de Renaissance gehad. „ We 
will not look upon their like again" kunnen wij Sh ikes-
peare nazeggen. Maar wel kunnen wij trachten van 
hen te leeren. En welke les geven zij ons dan? lis 
ist des Lemens kein Ende", dat prediken zij. Juist als 
wij denken iets bereikt te hebben, moeten wij inzien 
hoeveel er nog voor ons onbereikbaar bleef. Zijn wij 
daarvan maar eenmaal doordrongen, dan leeren wij 
vanzelf bescheidenheid, dan worden wij door lof niet 
verblind, door critiek niet geraakt. Dan komen wij 
tot het inzicht, dat geen systeem om kan baten, maar 
dat wij alleen door individueele pogingen verder kun
nen voortgaan op den weg, die naar de volmaking 
leidt. 

P R I J S V R A G E N 
W A C H T H U I S V O O R E E : J T R A M . 

De Verecniging tot bevordering der Bouwkunst 
te Groningen, schrijft de navolgende prijsvraag uit: 

a. E r wordt verlangd een ontwerp van een wacht
huis voor een tram. 

b. Het wachthuis moet bevatten: 
Wachtkamer, conducteurskamer, privaat en wa
terplaats, samen groot hoogstens 50 M ' . waarin 
begrepen voor de wachtkamer minstens 35 M*. 
I Iet geheel samengesteld van hout. 

c. Er worden verlangd plattegrond, doorsnede en 
gevelteekeningen op de schaal van I a 50 M . 
en eenige details op de schaal van I a 10 M . 

(/. De teekeningen moeten met zwarte lijnen be
werkt en mogen niet gekleurd of gewasschen, 
noch als schets behandeld zijn. 

e. E r wordt uitgeloofd een prijs van vijf-en-twintig 
gulden en eene premie van tien gulden, beide 
met het diploma der Vereeniging. 

f. Het met den prijs bekroonde ontwerp wordt 
het eigendom der Vereeniging. 

tl. De Jury van bcoordeeling zal bestaan uit 5 
gewone leden der Vereeniging, welke op eene 
vergadering bij stemming worden aangewezen 
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//. Ue ingekomen ontwerpen worden tentoongesteld 
te Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Leeuwar
den , als dc aard en het aantal der antwoorden 
door het Bestuur daarvoor geschikt wordt geacht. 

/. De ontwerpen worden franco ingewacht vóór 
of op den Februari 1897 bij den l s t e n 

Secretaris, adres Gedempte Zuiderdiep V 295 
te Groningen. 

/ . Elk ontwerp moet gemerkt zijn met een motto 
cn voorzien van een naambriefje, waarop dat 
motto van buiten is herhaald, benevens een 
correspondentie-adres. 

k. De niet bekroonde stukken worden teruggezonden. 

Namens liet bestuur; 
I.. M . MOOI.KNAAR, Voorzitter. 
G . NIJHUIS, ie Secretaris. 

HAAGSCHE BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ „DnNOORD". 

De I laagschc Bouwgrond-maatschappij „ D u i n o o r d " 
heeft in 1 fvj2 het voornemen kenbaar gemaakt om 
prijzen en premieën toe te kennen voor de beste 
gevels van gebouwen, die op hare terreinen zouden 
worden opgericht. Volgens het programma voor dezen 
wedstrijd, in het nommer van iy September van dat 
jaar, blad/.. 299, opgenomen, zouden de heeren Dr. 
1'. J. II. Cuypers, l'rof. K. Gugel en C. Muijsken als 

jury optreden en werden de onderstaande prijzen cn 
premieën uitgeloofd , als : 

een prijs van / 2000 aan den architect-ontwerper 
van den door de jury in de eerste plaats aangewezen 
gevel en een premie van / 1000 aan den architect 
van het in de tweede plaats in aanmerking komende 
ontwerp ; 

een prijs van ƒ I 500 aan den bouwondernemer van 
het door de jury in de eerste plaats aangewezen blok 
van minstens twee pcrceelen cn een premie van f 500 
voor het ontwerp, dat daarna in aanmerking kwam. 

Deze week heeft de Jury haar taak aanvaard en 
ten einde gebracht; zij beoordeelde de ontwerpen van 
35 mededingers —• iS architecten en 17 bouwonder
nemers — bezocht de voltooide gebouwen en kwam 
tot het volgende resultaat: 

Wedstrijd van architecten: prijs, de heer Xic. Mole
naar, voor een monumentaal heerenhuis op het Swee-
linckplein, hoek Banstraat; premie, de heer G . Brouwer 
Jr., voor een heerenhuis op het Sweelinckplein (wes
telijk deel). 

Wedstrijd voor bouwondernemers: prijs de heer 
J. \ V . Bakker, voor een dubbele villa aan de Groot-
I Icrtoginnelaan; premie, dezelfde voor 3 huizen aan 
de Svveelinckstraat. 

Dc teekeningen worden van 6 tot 1 0 December 
in de lokalen van den Ilaagschen Kunstkring ten
toongesteld. 

REVOLUTIEBOUW IX VERBAND MET DE 
GFLDSCHIETERIJ . 

In eene vergadering der „Notarieele Vereeniging" te Am
sterdam heeft Mr. J . C. Post, advocaat aldaar, eene rede gehouden 
over den revolutiebouw in verband met de geldscbieterij, waar
van het .,11M." het volgende overzicht geeft: 

In den aanvang weea spr. erop boe door den aanwas der bevol
king in de groote steden in de laatste jaren, door de vraag naar 
woningen, de zg. „revolutiebouw" zijn intrede deed; een bouw 
meestal ondernomen door kleine bazen zonder bedrijfskapitaal; 
een bouw, die in de baud werkte het bouwen van slecht afgo-
werkte woningen, en gevaarlijk is voor de werklieden, door don 
haast, waarmee gewerkt wordt, en waaraan zeker paal en perk 
dient te wordon gesteld. 

Met hot ingrijpen der gomeenteljjke overheid door scherper 
toezicht op de bouwverordeningen, acht men den weg tot vcme
tering geopend ; maar men vergete niet, dat de revolutie-bouw 
niet alleen van publiekrechtelijk, maar ook burgerrechtelijk stand
punt de aandacht verdient, en de vraag dringt zich op: of de 

burgerlijke wetgeving niet mede schuld heeft aan de wanpro
ducten, die wjj alom' aanschouwen, door aan te moedigen een 
wijze van exploitatie van het kapitaal, tlie noodzakelijk tot Biech
ten bouw moet leiden, gevolgd door deze vraag: of de wetgever 
niet mede verplicht is, zich den huizenbouw aan te trekken, door 
in te grgpen in dat optreden van het kapitaal, op grond reeds 
dat de onbillijkheden, die zich in het bijzonder bij den huizen
bouw deden ondervinden, niet mogen worden bestendigd. 

Alvorens deze vragen te beantwoorden, schetste spr. de beide 
factoren van productie: ondernemer en kapitaal bij den specu
latiebouw. 

En dan wees hy erop dat de ondernemer, dikworf geheel 
zonder kapitaal, tydely'k do gelden moot krygen door hypotheek 
en do matorielen, althanB iredooltoljjk, op crediet koopt. De geld
schieter verschaft gewoonlijk niet weder geldon voor do aanbouw 
voor een gedeelte is gevortlerd. Eu is do bouw tot zekere hoogto 
gevorderd, dan treedt dikwerf do crisis in, omdat de geldschieter, 
dio zeker wil zyn dat de voorgeschoten geldon met rente hem 
zullen worden terugbetaald, basta! zegt. Dan moet dikwijls 
executie volgen. 

Hot blijkt dus. dat do revolutio-bouw voor ecu doel oorzaak 
vindt by den geldschieter, persoon of bank, die aan iemand zonder 
eenig kapitaal crediet geeft. Het is voor den kapitaalbozittendo 
ongetwyfeld voordeeliger, niet zelf als ondernemer op te treden, 
mot de daaraan onvermijdelijk verbondon bedrijfsrisico's, maar ais 
hypothecaire geldschieter van eon onbomiddoldon bouwer mid
dellijk aan de productie deel te nemen. Als een hypothecaire 
geldschieter tevens, die by het toetellon van hot crediet zuinig 
te work gaat cn niet maar overvloedig zyne gaven doet vloeien. 

De bouwer verkeert, als onbemiddelde, in ecu ongunstige positie 
tegenover hot kapitaal, tiaar do burgerlijko wetgover hot der sterke 
partij overlieit. hare eischen hoog to stellen, waarvan vast gebruik 
wordt gemaakt; want niet zelden dat niet alleen ö pCt. rente, 
dikwerf meer, wordt gevraagd, er wordt ook n o ? gevorderd eon 
bclooning onder den naam ^verlengingsprovisio." Het kapitaal stelt 
zich nl. aanvankelijk tot tien bouw disponibel voor Ine maanden 
meestal cn laat, is tie bouw niet voltooid, oen zeker percentage 
betalen vóór de crodietverlenging boven de gowone rente. Dit 
percentage bedraagt ton minste 1 pt't. ovor de drie maanden. Kn 
zot) ziet men dat het percentage klimt tot 7 pt't. 'sjaars en moer; 
spr. kont een bypbotheekbank te 's Uravenhago, tlie op dezo wyze 
20 pCt. 'sjaars woet te bedingen! 

lloo komt de geldschieter aan die ronte — vraagt de leek allicht; 
do bouwer bezit niets? Spr. antwoordde daarop met te verwijzen 
naar art. 1211 B. W., volgous hetwelk de hypothekon zich 
uitstrekkon tot alle latore verbeteringen van hot bezwaarde goed, 
ook tot hetgeen door aanwas of opbouw daarmodo wortlt vor-
eeuigd; op al wat met het porcoel, waarop de hypotheek 
gevestigd is, natuurlijk of kunstmatig wordt vorbondon, kan de 
hypothecaire schuld mot haar accessoir, do rente, mede worden 
verhaald; en de hypothecaire crediteur kan zich ook uit tie opbrengst 
tla.rvau voldoeu, onverschillig in welko verhouding do bouwer 
staat tot dorden. Vandaar ook dat de geldschieter, volgens dit 
artikel B. W., in het verschaffen vau golden tet den bouw zuinig 
is; komt dan de .,Krach", dan gaat hy, die het bouwcrediet ver
leende, voor hoofdsom en ronte met de opbrengst van grond en 
opbouw Btryken en velen, die tot den opbouw het hunne hydroegen, 
krygen nimmer oenigo vergoodiug voor gedane levoranciëo, waarby 
iu den regel dc kleine leveranciers het meest wordon getroffen, 
daar de grootere z ich veeltijds trachten te dekken door een 
inschrijving te nemen voor hetgeen zy van den bouw te vorderen 
hebben. 

Mag, vroeg spr. het recht van hypotheek in dien omvang 
worden erkend dat derden, die tot de waardevermeerdering van 
het goed, waarop de hypotheek rust, hebben bygedragen, tlaarvan 
het slachtoffer kunnen worden'r Spr. meent, dat de wetgever aan 
het kapitaal, tot welks dienst het instituut der hypotheek voor
namelijk is geschreven, door aan het recht van hypotheek een 
om vang toe te kennen als in art, 1211 B. W., middellijk een bevoor
rechte positie inruimt, die moet ten gevolge hebben schromelijke 
onbillijkheid voor derden, in een maatschappij, waarin, als de 
tegenwoordige, het crediet verkeer zich zoo enorm heeft ontwik
keld. Dio bescherming is, meent spr., in geen enkel opzicht te 
rechtvaardigen; en deB te bedenkelijker is in deze de bepaling 
van art. 1211, waar zulk optreden van het kapitaal naast exploitatie 
ten koBte van derden ons nog slechte woningen bezorgt. 

En wat, vroeg spr., blijft er bij de toepassing, die de bepaling 
vau art. 1211 B. \Y. by den huizenbouw veeltyds vindt, over van 
de bescherming, die de wetgever uan den arbeid in art. 1135 8" B. 
W. heet toe te kennen 'i Die bescherming is er eene, louter voor
komende op papier! 

Spr. erkende gaarne, dat de wetgever van het begin dezer eeuw 
niet opzettelijk de bepaling van art. 1211 B. W. in het leven 
riep, maar vroeg, hoe te denken over een wetgever, die, hoewel 
zich bewust dat het beginsel, in ons artikel tot uitdrukking ge
komen, inhoudt een concessie aan hot kapitaal, des ondanks dit 
beginsel aanvaardt op geen ander argument dan dat het kapitaal 
zulks verlangt, Ter verduidelijking dezer vraag wees spr. op S, 1120 
van het dezen zomer vastgestelde Duitsch Burgerlyk wetboek, 
die eone bepaling van gelijke strekking bevat als ons art. 1211 
B. W. Spr. hoopt dat onze wetgever, als hy ons hypotheekrecht 
naar de eischen van het verkeer gaat inrichten, zich zal bewust 
zyn dat de concessie aan hot kapitaal te ver gaat. De wetgever 
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dient zich af to vragen, of Mj bet instituut der hypotheek, waar 
bjj aan het kapitaal reeds zulke voordeelen biedt, wel mag erkennen 
in (iion omvang, dat derden daarvan het slachtofferkunnon worden; 
bjj dient tot de conclusie te komen, dat hij den bypothecairen 
crediteur niet mag toestaan, zich ook te dekken met datgene, 
wat na de vesting der hypotheek aan het goed ie aangebracht. 

Is deze conclusie in de wet gelegd, zeide spr., dan zal aan hot 
kapitaal de gelegenheid z j j n ontnomen, mot de voordcelige gevol
gen, straks gpnoemd, in don huizenbouw deel te nemen. Dan zal 
het kapitaal bij evcntueelen houw zelf rechtstreek-» belang daarbij 
krijgen en zorgen voor degelijker bouw. dan nu geschiedt. 

Aan bet debat nam nok prof. .Mr. Treub deel, die verklaarde, 
met de strekking van den inleider mede te gaan. Maar bet gi-vaar 
is, meent hij in de practijk nog grooter dan de inleider aangaf, 
want er zijn maatschappijen, die de „revolutie-gebouwen" inkoopen; 
vandaar Hat zoo zelden huizon, als do inleider schetste, orafge-
bouwd blijven. De aandeelhouders dier maatschappijen zijn voelal 
de geldschieters geweost. die dus dubbele winwt maken. 

Ifet middel, door den inleider ter verbetering gegevon. acht Mr. 
Treub echter niet afdoende, omdat het bolang vnn crediteur en 
debiteur zou afstuiten op de taxatie, die nooit juist zou wezen. 
Daarom acht bij bot niet mogolijk, art. 1211 te veranderen maar 
doet men het, dan moot do hypotheekhouder vóór den bouw zeker 
niet meer krijgen dan bij toen gaf; goen vermindering van zoker-
heid is noodig, doch vermindering van recht. Teruggekeerd moet 
worden tot do bepalingen tegen woeker; de rechter moet do 
verplichting bobben dat bfj misbruik vun den crediteur, deze de 
bevoegdheid kan verminderen. De toestandon zooals thans dienen 
zeker gowyzigd. 

V E R E E N H U N G T O T I I E V O Ï Ï D E . M X G D E R I I O I W K I X S T 

T E G R O N I N G E N . 

Vergadering van Zütetdüg 28 November 1S96. 
Na opening der vergadering en na voorlezing der zeer ge

detailleerde notulen van de vorige bijeenkomst, deelde de Voor
zitter mede, dat de heeren Vuu Elmpt en Van der Windt hunne 
benoeming tot bestuursleden en de heeren Jager. Lift Sr. en Heitsemn 
die tot commiaaleleden hadden aangenomen. De heer I I . J . 
Kranenborg was als adspirant-lid toegetreden en na ballotage 
werd de heer P. Heigraver lid der Vereeniging. 

liet programma van eene nationale prijsvrnug voor een wacht
huis voor een tram werd vastgesteld en in zijn geheel aan
genomen. * 

Aan de beantwoording der vraag over het weren van den 
houtworm kon wegens afwezigheid van de heeren, die zich daar
mede belast hadden. geen gevolg gegeven worden. Er werd 
besloten bovenbedoelde heeren uit te noodigen bun advies schrif
telijk mede te deelen, als zij den volgenden keer absent moch
ten zijn. 

Van „Houwkunst en Vriendschap'1te Rotterdam waren teekeningen 
Ingekomen, betrekking hebbende op de uitgeschreven prijsvrnug 
van een turngobouw. Dezo tentoonstelling mocht zich in do 
belangstelling vnn de aanwezigen verheugen. 

Het voorstel van het Bestuur, om eene tentoonstelling van 
deeorntievc kunst te organiseeren. vond algemeen bijval. Naar 
aanleiding eener vraag van den heer .1. A. Huizinga, merkte 
de Voorzitter op, dat hieronder ook verstaan werd: schilder
kunst, beeldhouwwerk en glasschilderkunst. De herren Bach, 
Va:i Elmpt en Huizinga werden tot leden der commissie verkozen, 
om de voorbereidende maatregelen te nemen, de finaneieele 
zijde tc hekijkon en de al of niet uitvoerbaarheid uit te maken. 

De heer Bach merkte ten opzichte van het woord „sehoone" 
ïn „Sehoone Bouwkunst", in het vorige verslag vermeld, op, dat 
hij dat woord overbodig acht. Vroeger werd er wel onderscheid 
gemaakt tusschen sehoone en burgerlijke bouwkunst, maar steeds 
moet zij toch uit baren aard schoon zyn. De leden konden zich 
hiermede wel vereenigen. 

Nadat do Voorzitter mededeelde, dat do a. s. vergadering op 
Maandag den 28sten December gehouden zal worden, omdat de 
2de Kerstdag dit jaar juist op den laatsten Zaterdag der maand 
valt, werd de vergadering gesloten. 

TECHNISCHE V A K V E K E E X I G I X G . 
Ai-DEKi.iNi; AMSTI:HI>AM. 

In de laatste ledenvergadering hield de heer J . II. dc Groot, 
architect alhier, eeno lezing over: „Éénheid bij het ontwerpen 
van ornement". 

Spreker begon met do medeileeling, dut het hem na langdurige 
studie en onderzoekingen naar stellige zaken gelukt was een werk 
samen te stellen, getiteld: „Ontwerpen van ornement". 

De inleiding van dit boekje als leiddraad nemende, gaf do heer 
Do tïroot eerst een denkbeeld van zjjn zoeken; boe by zijne be
vindingen op dc verschillende stijlen der bouwkundo toepaste.cn 
tot de conclusie kwam dat wel degelijk de bouwmeesters dier 
verschillende tijdperken niet louter bjj toeval tie lijnen vuu bun 
ornement aldus hadden genomen, maar dat !'ct wetenschap 
was, die hen daarheen voerde. 

Hierop weidde bij nit over het gebruik van boeken; op welke wijze 
gemakkelijk boeken van 15, en 75 gruden en ook andoren waren te 

* Voor het programma wordt naar de rubriek „Prijsvragen ' 
verwezen. 

eonstriieeren, boe met eenige vaardigheid in een minimum van 
ty'd een cirkel was in 24 deelcn te verdoelen, en meer andere 
toepassingen. 

Mtuil 1 zyne wyze van toepassing al bij sommigen bekend zijn, 
toch was er tot nu toe in geen enkel leerboek melding van ge
maakt eu daarom juist wensebte hij de nandarcht van allon, die 
met hoeken werken, op dezo schynhanrecuvoudige laken opmerk» 
zaam te maken cn ze niet geheim te houden. Verder zetto hij 
uiteen wat hij verstond onder éénheid (éénheid ais voorwaarde 
voor het oogemnooi en voor het technisch mooi); monumentaal 
/éénheid bezittend), harmonie (éénheid), stijl (éénheid in vorm), 
rythmus (éénheid van maat. richting en groepeering) cn gaf als 
definitie van teekenen: „zuiver zeggen door lijnen'. 

Verder besprak hy de versiering van vlak ornement; deze moest 
zyn rein en schoon, niets to veel en niets to weinig — en aan
gebracht op de pluuts waar het behoort; niet ontleenen aan do 
natuur eu toepassen waar het iu het geheel niet op zijn plaats is. 
Hij toonde aan hoe men een vlak kan versieren zonder tic natuur 
te raadplegen, eu slechts gebruik te maken van lijnen onder 
litteken van HO, 45 en bO graden, ieder afzonderlijk doch ook ge
zamenlijk, maar dan niet naast elkaar maar de eene richting in 
verband met de andere. 

Teekeningen, door sprekers leerlingen vervaardigd, gaven hier
van de duidelijkste bewyzeu, alsmede de verschillende voorbeelden 
uit bovengenoemd werkje (met medewerking van de zuster van 
den heer De Groot samengesteld), waarin de drie richtingen 
zelfs waren toegepast op letter-, plant- en dicrornoment. 

Xa de/e beschouwingen sloot de beer Do <iroot zijne rede, dio 
door de aanwezigen met belangstelling was gevolgd. 

M.DEKEANDSCl I i ; VEREEXIülXG VAN WKRKÏTIG- EX 
8CHEEPSB01 WKUNDIOEN. 

In de vergadering, Zaterdag 2s November in het restaurant 
-Krasnapolsky*' te Amsterdam gehouden, werden tie heeren .1. G. 
Rueb te Breda en E. Bieufait te Amsterdam tot president en 
viee-secretaris gekozen. 

Hij de voortgezette discussie over de voordracht van den heer 
H. Enno v. (leider over: „Verdamping in stoomketels" las de 
inleider eene nota van den heer Elink Sterk voor, terwijl ook 
de heeren Huet en Dijkshoorn de uitkomsten van hunne proef
nemingen mededeelden; niet bet oog op de vele werkzaamheden 
werd besloten dit onderwerp op de volgende vergadering nog
maals te behandelen. 

Vervolgens werd het rapport der commissie voor onderzoek 
vnn bet hoofdstuk „Uzor en Staal" der algemeene voorwaarden 
aan de orde gesteld; de hoeren Gratama, Van Hasselt, Atuysken, 
Koning, Stork, Huiriuk en Huet stelden wijzigingen voor in do 
bij tlat rapport aangenomen nomenclatuur en maximale belasting 
bij do beproeving dor verschillende materialen. Do president eu 
secretaris der commissie, de heeren Sloot en Van Deinse, weder
legden die bezwaren, eu op voorstel van den beer Vnn Ollofen 
werd tie commissie nog niet ontbonden verklaard, waarop dc heer 
Fan Deinse do verschillende sprekers verzocht hunne bezwaren 
binnen veertien dagen schriftelijk in te zenden. Het bestuur zal 
dun omtrent dc verdere behandeling van het rapport definitieve 
voorstellen op de Februari-vergadering doen. 

Xa do pauze werd bet woord gegeven aan don hoor Vreodenberg 
van Amsterdam voor zijne voordracht: „over bestekken en aanbe
stedingen van landmacbines", waarby de gebruikelijke wyze van 
het opmaken van bestekken en de wijze van aanbestedingen van 
stoommachines besproken cn op de misbruiken, die hierbij voor
komen, gewezen werd. 

Hok omtrent tlit onderwerp werd de discussie tot de volgende 
vergadering uitgesteld. 

De heer Van Ollefen gaf eene korte beschrijving van do reis van 
bet stoomschip Norman Isles en de ondervinding met zijne water
pijpketels opgedaan. 

lie* bezoek aan bet „Museum van voorwerpen ter voorkoming 
van ongelukken en ziekten in fabrieken en werkplaatsen", het
welk nu aHoop der vergadering zoude plaats vinden, werd ingeleid 
door den heer H. P. Maas Geesteranus. Spreker schetste het 
omstaan en liet doel van het museum cn wees op het groot 
voordeel dat het museum iudtistricelen biedt voor de invoering 
vun middelen ter beveiliging der werktuigen in hunne fabrieken 
en voor de hygiënische inrichting dorzelve. 

Duurna bezichtigden de leden onder welwillende persoonlijke 
leiding van den ingenieur, don heer A . C. M. v. Etten, het 
museum zelf en namen met de meeste belangstelling tie ver
schillende mnchines en modellen iu oogensehouw. 

Alle motoren waren iu werking gestold, zoodat het nut der 
beveiligingsmiddelen dadeljjk in het oog sprong. 

ARCHITEUTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 2 December 189u\ 

On deze 1045c gewone vergadering werd na lezing der notulen 
uiededeeliug gedaan van den inhoud der brieven vuu dc heeren 
W. Kromhout Czn., J . A . v. d. Sluys Veer eu Kotlieberg, waarin 
deze respectievelijk bedanken als voorzitter, penuingmeostor on 
bibliothecaris, in welke vacaturen in de aanstaande Algemeene 
Vergadering moet wordeu voorzien. 

Tot leden van de commissie tot verificatie van dc rekening on 
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verantwoording vnn den penningmeester werden de heeren Waller, 
Van Dijk en !ï. (1. Jansen gekozen. 

Vervolgens was dc kunstbeschouwing uit ^.Documents classes 
de Part dans les Pays-Bas** door den heer II. (i. Jansen aan do beurt. 

Ten Hlotte had de uitreiking plaats van de pry'zen ann de 
bekroonden van do groote- en Bchetsprijsvragcn. Met een bartelyk 
woord tot ieder der bekroonden, werden deze overhandigd. 

Ken vreemd voorval deed zich verder voor: het 2o bekroonde 
antwoord (Bibliotheekgebouw) van den heer De Hazel was spoor-
IOOB uit de zaal verdwenen. De voorzitter gaf zyn afkeuring hier
over te kennen, en verzocht onmiddellijke teruggave. 

M A A T S C H A P P I J TOT BEVORDERING DER UOTWKTXST' 
AFDEELING ARNHEM. 

J'e/gad'fring van 25 November 1890. 
Onder de ingezonden stukken bevond zich een schryven vnn 

de op te richten vereeniging „Samenwerking", met verzoek ol 
de Afdeeling als lid wonschte toe te treden, en zoo j a , oen 
afgevaardigde te zenden naar de te houden vergadering op 7 
Dcc. e, k., waarop de Vereeniging zul opgericht worden. 

Het doel van deze Vereeniging werd door den Voorzitter toc-
gcht, hetwelk uitgedrukt is in art. 2 en 3 der statuten: 

„Art. 2. „DeCentrale Arbeids-vereeniging„Samenwerking"stelt 
zich ten doel de belangen van patroons en werklieden in dc 
gemeente Arnhem in gemeen overleg te bevorderen. 

Art. 3: „Zij tracht dit doel tc bereiken onder meer door: 
lo. het verzamelen en verstrekken van inlichtingen en ge

gevens over arbeidsaangelegcnheden, met namo door het stichten 
van een arbeidsbeurs; 

2o. het dienen van advies, hetzy gevraagd of ongevraagd, ten 
aanzien van alle onderwerpen, welke dc belangen van den 
arbeid raken; 

3o. het voorkomen en Tereffenen van geschillen en het tot 
stand brengen van een scheidsrechterlijke uitspraak tusschen dc 
partijen, die zy niet heeft kunnen verzoenen." 

Langdurig werd dit voorstel besproken en velen hadden groote 
bezwaren tegen de oprichting. De heer Roekan) vond een arbeids
raad zonder arbeidscontract een onbestaanbare zaak cn meende 
ook , dat het denkbeeld arbeidsraad meer kwaad dan goed zou 
stichten. Na eene langdurige discussie werd het voorstel , om 
zich ann te sluiten, aangenomen, en het lid A. K. Freem als 
afgevaardigde aangewezen. 

Hierna kwamen de door de Matitsehappy gestelde vragen in be
handeling en werd door enkele leden de beantwoording van 
sommige vragen toegezegd. 

De laatste vraag: „In hoeverre 'is dc architect bevoegd, om in 
voorkomende gevallen betaling*-certificaten af te geven, ook ul 
bestaat er verschil met den principaal over het bedrag daarvan, 
met het oog op verrekeningen f 

„Zijn de vcrrckeningstateii van meer of minder werk, door 
den architect opgemaakt, bindend voor den principaal, of kan 
laatstgenoemde de betaling van meerder werk weigeren, zoodat 
de aannemer langs eivielreehterlyken weg zyn recht moet krygen? 
werd door het lid A . R. Treem niet een voorbeeld uit eigen onder
vinding opgehelderd en besproken. De heer Teilegen deelde mede, 
dat, als de A . V. van toepassing zijn, ook de beüssing over de 
verrekening in handen van den principaal berust. 

De heer Van den Bergh gaf als kunstbeschouwing de bekroonde 
ontwerpen voor het teutoonstellingspnleis te Parijs in 1900, waar
voor hem door den Voorzitter dank werd gebracht. 

AFDEKMNC AM-.TEIII.AM. 

B e z i c h t i g i n g van de „ S i m p l e x " - r j j w i e l e n ! a b r i e k . 
Op Vrijdag 27 November 18% werd dooreen groot aantal loden 

van de Afdeeling Amsterdam gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om de nieuwe „Simplex"-rywielenfabriek aan den Overtoom te 
Amsterdam te bezichtigen. 

De heer .1. A . van Straaton Jr., architect te l'treclit, onder 
wiens leiding dit werk werd gebouwd, had do welwillendheid de 
leden daarby rond tc leiden en de noodige inlichtingen tc ver
strekken. 

Xooals steeds gebruikelijk i s , werden alle lokalen van deze in
richting bezocht en niet het kortst vertoefd in de boven de werk
plaatsen gelegen rijschool, die voorzeker uit een architectonisch 
oogpunt bezien, als het belangrijkste deel dezer stichting mag 
worden beschouwd. 

Hoewel alle lokalen en bovenal de werkplaatsen een eenvoudig 
en door de toegepaste metaal-constructie een licht, bynaelegant, 
aanzien hadden, viel deze eenvoudigheid nog meer op by do ry-
school. 

Deze tamolyk laag gehouden zaal met groote lichtkap maakte 
door haar verhoudingen, constructie en eenvoudige betimmering 
en versiering oen zeer aangenamen indruk. 

Do deelnemers aan dit bezoek verlieten ten slotte nadat een 
der bestuursleden den heer Van Straaten voor zyn geleide 
namens uilen bedankt had, zeer voldaan het gebouw. 

leening, dat do Rcdactonr van „de Opmerker'' weder 
ar „hatelykheidjes" aan *t adres van de Maatschappij 

IIKT V R A G E N - B N A N T W O O R D E N 8 P E L . 
Onder bovenstaand hoofd werd in het Dommer van 14 Novem

ber j l . , bldz. 307, met een enkel woord gesproken over het door 
de Maatschappy' tot bevordering der Houwkunst aangenomen ge
bruik 0111 telken jare vragen te stellen en deze aan de afdeclingen 
ter beantwoording voor te zetten. De meening, dat de Maatschappy 
daarvan weinig genoegen beleeft, wordt door den hoer C. T. J . 
Richer niet gedeeld blijkens hot „Bouwkundig Weekblad" van 
28 November j l . , waarin eene torocbtwyzing van den wakkeren 
secretaris der Maatschappy is opgenomen. 

Het is jammer dat de heer Richer zich van argumenten ont
houden heeft; zeer wijselijk bepaalt hy zich tot het uitsproken 
van zyne meen* 
eens een paar 
heeft losgelaten. 

Het scliynt dat de heer Riebor ontstemd is, maar daarom te 
meer moet hem hulde worden gebracht, daar hy eerlyk erkent 
dat er geen H O O F D B E S T U U R van de Maatschappy bcstaut. Hoewel 
dit cene zaak van ondergeschikt belang is, moet erop gowezen 
worden dat liet Hestuur zich dien titel heeft toegeëigend, getuige 
dj officinale oproepingen, die in hot Bouwkundig Wttkblod voor
komen. 

B I N N E N L A N Ü S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE* Voor de veredeling van het ambacht door proeven 

van bekwaamheid is thans een hoofdcomité geconstitueerd van 23 
personen, bestaande uit afgevaardigden van een 14-talin den lande 
welbekende verecnigingen, aangevuld met eenige personen van 
naam en invloed, om haar ook in de verschillende provinciën te 
kunnen vertegenwoordigen. 

Dit hoofdcomité hield zyn eerste algemeene vergadering 23 
November j l . lnerterstcdo. 

Besproken werden de grondslagen, waarop men zal trachten 
deze zaak in Nederland algemeen ingang te doen vinden. Ton 
einde, ondanks de verschillen die zich zullen voordoon iu do be
hoeften en omstandigheden waarin zich de ambachten bevinden 
die hiervoor iu aanmerking komen, da".rbij toch een zekere een
heid van handelen te kunnen in acht nemen, werd besloten eerst 
een algemeenen leiddraad vast tc stellen Het ontwerp hiervan is 
opgedragen aan een sub-commissie, bestaande uit de heeren: 
Dr. P. J . H . Cayperi, te Valkenburg; .1. A Frederiks, te Middel
burg; P. J . Houtzagers, te l'treclit; K. P. C. de Hazel, te Am
sterdam; J . J . van Nieukerkeu en II. L . Boert ma, beiden to 
's-Oravenhage. 

Zoodra deze leiddraad is vastgesteld, kan wordon overgegaan 
tot de vorming van provinciale commission en van commission 
van deskundigen in de te kiezen umbachteu. 

Als plaats voor de eerstvolgende algemeene vergadering van 
het hoofdcomité is Amsterdam aangewezen. 

ARNHEM. Op initiatief van de „Handels-vereeniging" word in 
eene vergadering, gehouden op 27 Maart 06, waarin tegen
woordig wnrcu de afgevaardigden van patroons- en werklieden-
vercenigingen, eene commissie benoemd uit patroons en werk
lieden met dc opdracht statuten te ontwerpen voor eene op te 
richten vereeniging 

De heer Teilegen, secretaris dezer commissie, maakte concept-
statuten, die daarna werden behandeld en besproken iu eenige 
vergaderingen dier commissie. Nadat deze statuten waren aan
genomen, werden exemplaren gezonden aan do verschillende ver
ecnigingen van werklioden en patroons, met het verzoek om 
medewerking en tevens afgevaardigden tc zonden naar eene 
op 7 Dcc. e. k. te houden vergadering, waarin tot do oprichting 
der Vereeniging zal worden overgegaan. Elke Vereoniging zendt 
een afgevaardigde voor elke 100 leden ot gedeelte van 100 leden. 

De centrale arbeids-vereeniging „Samenwerking" stelt zich ten 
doel de belangen van patroons en werkliedon in de gemeente 
Arnhem in gemeen overleg te boporderon. 

Hot doel is het stichten van een arbeidsbeurs, het geven van 
adviezen gevraagd of ongevraagd, ten aanzien van alle onderwer
pen welke dc belangen van den arbeid raken, het voorkomen 
en vereffenen van geschillen en het tot stand brengen van eeno 
scheidsrechterlijke uitspraak tusschen partyen die zy niet heeft 
kunnen verzoenen. 

De vereeniging „ Hand werksbloei'*, cene vereeniging van patroons, 
wenscht echter haar medewerking onder bepaalde voorwaarden 
te verleencn, omdat van die zijde enkele bezwaren tegen do 
oprichting worden gemaakt. 

Leden van de voorloopigo commissie waren de heeren A. Bloem, 
N. Bosch (b), I. O. Brosser H Jzn. (b), Mr. T. G. Canneman, I, 
Frank <b), A . R. Freein, R. Haontjes, R. v. d. Horst (b), \V . 
G. Lonsink, G. A . Liethof (h), A v. d. Mark (b>, J . H . v. d. 
Pavert (b), S. F. Rondel (b), H. I. Simomijr., P. v. Vliet (b),B. 
Weenink en J . \V. C. Teilegen. Do namen mot oen(b) zyn afge
vaardigden van werklioden-veroenigingen. 

*S HERTOGENHOSGH. Dinsdag, den eersten dozer maand, werd op 
het stadhuis, onder groote ue langst el ling, een eerste algemeene 
vergadering gehouden van het comité der in 1897 te houden ten
toonstelling van Noord-Brahantscho nijverheid. 

Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen dc hoeren Mr. 
Baron van Voorst tot Voorst, Jlir. van der Does de Willebois, 
Jos. J . van de Ven en Mcuwese, voorzitter cn ondervoorzitter 

der Kamer van Koophandel, terwijl do waarneming van hot 
secretariaat word opgedragen aan den heer Th. Pels. 

Do voorzitter van hot voorloopig comité, Jhr. P. J . J . S. M . 
van dor Does de Willebois, herinnerde dat het denkbeeld der 
tentoonstelling is uitgegaan van do Bossche Kamer van Koop
handel, die ann spreker het voorzitterschap heeft aangeboden, 
dat de Commissaris der Koningin, met het plan in kennis gesteld, 
daarmede onmiddellijk zyne ingenomenheid betuigde en zich wel
willend bereid vorkla»rdo hot ocrevoorzitterschap te aanvaarden, 
dat de Provinciale Staten cn de Gemeenteraad van de hoofdstad, 
overtuigd van het groote belang der zaak, besloten respectievelijk 
voor ƒ5000 en f 10,000 deel te nemen in hot to vormen garantie
fonds, dat vervolgens persoonlijk overleg is gepleegd met do ver
schillende Kamers van koophandel cn fabrieken en enkele andere 
voorname industrieclen en autoritciton in do provincie, on dat hot 
voorloopig comité tot zyne groote voldoening allerwegc steun cn 
medewerking heeft mogen ondervinden en de talryko industricden , 
waartoe men zich heeft gewend, zich allen bereid hebben verklaard 
in het algemeen comité zitting te neincn. 

Vervolgens werd behandeld liet ontworpen algemeen reglement, 
dat, behoudens enkele kleine wyzigingcu, werd aangenonicu. 

LEEUWARDEN. Hot bestuur dor Vereeniging „Nyverheid" noodigt 
alle hier-ter-stedc wonendo ambachtslieden uit tot het deelnemen 
aan do navolgende prijsvragen: 

1. In het timmervak: Het vervaardigen van een hloointufet, 
naar eene te geven sehetsteekening. 

2. In het smidsvak: Ken gesmeed-yzeren uithangbord, bestemd 
voor eeu eenvoudig winkelhuis. 

3. In het Bchildervnk: Ken in olieverf op doek geschilderde 
reclame, groot 1.60 bij 1 M., voor een tabaks-en sigarenfabrikant. 

Iu elke afdeeling wordt uitgeloofd een pry's van f 40 eu eeu 
promie van f 20. 

— Men schrijft ons uit Leeuwarden: 
In het bericht uit deze plaats, voorkomende in het vorig nommer, 

betreffende de motie van den Fricschen Aannemcrsbond, wordt 
vermeld dat de laagste inschry'ving van de in Mei j l . gehouden 
aanbesteding van bestratings- cn riolecringswerkeu f 5000 bedroeg. 
Dit is niet juist; deze insehryving bedroeg f5990, zuoals o. a. 
kan blyken uit den uitslag der aanbesteding, opgenomen in uw 
nommer van 9 Mei j l . 

Het bericht overigens latendo voor wat het is, meen ik er toch 
uwe aandacht op to moeten vestigen dat eene uitvoering in eigen 
beheer alleszins gewettigd is, wanneer, zooals hier, de minste 
inschrijving ongeveer 20 pCt. boven do raming is. 

D E L F T . Hier-ter-stedc is een afdeeling van de Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst opgericht. Het hestuur bestaat uit 
de heeren M . A. C. Hartman, voorzitter; A . Labouchère, vice-
voorzitter J . L . Schouten, secretaris; A . F. Gips, penningmeester 
en J . II. W. Lelimau, commissaris. 

• Met 
P E R S O N A L I A , 

ingang van 10 December is benoemd tot ingenieur van 
den provincialen waterstaat in Zeeland dc heer F. A. Kloppert, 
tot dusverre opzichter le kl . tc Kolijnsplaat. 

— By den waterstaat in Ned-Indië is de aspirant ingenieur T. 
W. do Bruyn Kops geplaatst in de residentie Batavia 

— Bij de exploitatie der Staatsapoorwogen op Java zyn ont
slagen: op verzoek, eorvol uit ziju betrekking, do tyd. ondcropz. 
2e kl. G. A . R. Beekveld; uit zyne betrekking, dc tyd. opz. 80 
kl. bij id. J . M. Jacobz. 

— Voor de betrekking van gemeente-architect van Lecuwar-
deradeel werden de heeren J . Bogtstra, gemeente-architect te 
Workum; J . Terpstra, opzichter by de gemeentewerken, to 
Arnhem, cn E. vun der Zaag, bouwkundige, te Groningen, door 
B. en W, aanbevolen. Benoomd werd de heer T. Terpstra met 
het lot tegen den heer Van der Zaag. 

— Hy hot corps fortificatie-opzichters zyn bevorderd tot op
zichter Ie kl . L , l'lipsc, thans 2e k l , en tot opzichter 2e kl . G. 
J . Slagter, thans 3e k l . 

# i— Voor dc betrekking van gemeente-architect to Opsterland 
zjjn door B. en W. op dc aanbeveling geplaatst du hoeren: S. 
Doen Masman te Drieborg (Gron.t, M . K. Zylstra to Wommels 
en D. Poslnia te Winschoten. 

— De heer J . H . K. Groning, teekenaar bij de Maatschappij tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, is benoemd tot opzichter 3e kl . 

E R R A T U M . 
In het verslag van de „Vereeniging tot bevordering der «»uw-

kunst te Leiden" opgenomen in het laatste nommer van 28 
November i cene zinstorende fout ingeslopen. Op Wadi. 88£ 
2o köom re-els 32, 88 cn 34 van boven, staat „Daarna weef 
Inreker op den toren der Vicrwindcn tc Athene met de sym-
!bo schc hguren en de kroonlyst, enz." Men leze da^oor : 
" „Daarna wees spreker op den toren der Winden met de sym
bolische figuren in de kroonlyst," enz. 

VACANT K B E T R E K K I N G E N . 
— I n g e n i e u r of t e c h n i k e r , in staat 0111 opmetingen 

te doen cn in teekening te brengen, goed met menschen kun
nende omgaan cn zelfstandig en Hink optreden. Adres lett. Z . Z . O. 
Alg. Adv-bur. Xjjgh & Van Ditmar, Rotterdam. 

— O p z i c h t o r l e k l . v a n d e n p r o v . w a t e r s t . in 
Zeeland, te Kolynsplaat. Jaarwedde f' 1400, Adres vóór 15 Doe. 
aan het gewestelijk bestuur te Middelburg. 

— B e k w a m e s c h e e p s t c e k e n a a r s. Adres met opgave 
van referentiën, verlangd salaris enz. aan do directie der Maat
schappij voor scheeps- en werktuigbouw „Fjjenoord" to Rotterdam. 

— B o u w k u n d i g t eekenaar , bekend met bureauwerk,om 
later als opzichter over een werk te kunnen fuugeereu. Adres don 
arch. J . II. Tonnacr te Delft. {Zie advert, in dit no.) 

— Ty 'de lyk o p z i c h t e r voor bruggen, rioleeriiigen cn be
stratingen bij do Ariihemseho gemeentewerken. Salaris f 70 a f 100 
per maand. Adres den directeur der gemeentewerken te Arnhem. 
[Zie advert, in dit no.) 

— C I T I e l - I n g e n i e u r , als vertegenwoordiger eener yzer 
constructiofabriek in West-Duitschlaid, tegen hooge provisie 
Adres lett. A H 170, Adv.-bur. van Rudolf Mosse. Dortmund i/W 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
TECHNISCHE VAKVEREENIGINI 

— Bouwk. opz., 30 j . , ongehuwd. 
— Bouwk. toeken., snl. t'40 a föO per m. 
— Bouwk. opz.-teek., ongeh., 35 j . 

A D V E R T E N T T E N . 

"OPZICHTER Gevraagd. 
Bjj de ARNUEMSCIIE G E M E E N T E 

W E R K E N wordt GEVRAAGD e en 
t i jde l i jke O P Z 1 C H T K R voor 
bruggen, rioleeringen en bestratingen. 
Sularis naar bekwaamheid f 7 © tot 
/' IO.» per maand. 

Sollicitanten gelieven zich aan te 
melden bij den Directeur der G E 
M E E N T E W E R K E N . 

I s y s t e e m » T J «i O B . 
brute en Goedkoopste 

v e r l i c h t i n g b i j Ieder w e r k . 
Prijscourant wordt grat i s en franco 

toegezonden door 
J . R V A N D E R O R A B , 

AM»TKRI»AM, Ceintuurbaan *.V*. 

De Architect J . II. T O N N A E R , 
gltlfi. VRAAGT een b e k w a a m 

bekend met b u r e a n w e r k en om later 
als Opzichter over een werk te ku..nen 
fungeeren. 

Opgaven van verlangd salaris en 
waar werkzaam geweest. 

Photo-Zincografisch 
ATELIER 

van H A C 8 T E D T * VAS B E M U M . 
•arphatlpark »4, Telefoon No- »«*»• 
AMSTERDAM 

BECKER & BUDOINGH. 
A r n h e m . 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAN 

W A T K K I ' . i S - H O K K H K E T -
B N A N O K K K 

I X S T I U .11 i : \ T K W 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, t u . 

« . i e ë i i i i i i l l e e r i l e 

P e i l s c l iu len . 
WEEGWERKTUIGEN. 
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De i n s c h r i j v i n g s b i l l e t t c n . 
zoowel v o o r de a f z o n d e r l i j k e 
percee len a l » d ie voor liet ge
heele w e r k . moeten w o r d e n 
i n g e l e v e r d op Domlevttag 94 
Mteeetnber istm. tuKsehen !> 
e n l'i n n r «U-s v o o r m i d d a g » 
ten K a n t o r e der M i j . D U K -
uiti:< ui'. 

D e o p e n i n g v a n A I . de i n -
achr i j v ingsb i l j e t t cn / . a l o p d i e n 
d a g geschieden des n a m . '4 
n n r . i n het l o k a a l v a n den 
H e e r J . C . v . , d . H O R S T , 
U r o e n m a r k t . 

Ministerie van Justitie, 
Openbare 

AANBESTEDING 
Op DinMdag 4'4 D e c e m b e r 

189(1, Hes namiddag» ten 2 ure, zal 
in een der lokalen van het Departe
ment van Justitie te 's-Gravenhage, in 
het openbaar bij enkele inschrijving 
worden aanbesteed: 

g het driejarig onderhond, 
a a n v a n g e n d e 1 J a n u a r i 

' IS!>Ï en e ind igende 3111e-
cember 1899, v a n de Strnf-
genis en het Duim v a n be
w a r i n g te ' s i i r a \ e ul lage 
( bestek X o . 71); de H u k s -
w e r k i n r i c h t i n g . het H u i s 
v a n b e w a r i n g en het K a n -
tongereclitMgcliouw te L e i 
den en het H u i s v a n be
w a r i n g te D o r d r e c h t (be
stek X o . 72) : «Ie Strafge
v a n g e n i s , het H u i » v a n 
b e w a r i n g en het I'aleis 
v a n J u s t i t i e te A r n h e m en 
«Ie Strait gevangenis , het 
Kechtsgc l touw en liet H o o g 
M i l i t a i r G e r e c h t s h o f te 
Utrecht (bestek X o . 78); 
liet Kecl i tsgebouw.de Straf 
gevangen i s c n liet H u i s 
v a n b e w a r i n g te X n t p l i e n . 
het Kec l i t sgebouw en liet 
H u i s v a n b e w a r i n g te T i c ! , 
de S t r a f g e v a n g e n i s te l i » , 
r i n c l i c m , het Opvoed ings 
gest icht tc M o n t f o o r t en liet 
Knnto i igerer l i t sgc l iouw te 
A m e r s f o o r t (beste k X o. 71). 

Bestekken liggen ter lezing in boven
genoemde gebouwen en op liet bureau 
van den Ingenieur-Architect voor de 
Gevangenissen en Rochtsgcbouwen te 
's-Gravenhage en jijn tegen betaling 
van fOtSO op aanvrage franco ver
krijgbaar bij de GEBROEDERS V A N 
C L E E E , Boekhandelaars, Spui No. 2Sa 
te 's-tiravenhage. 

Aanwijzing zal geschieden voor de 
gebouwen te Zutphen cn Utrecht, 

beginnende bij de Strafgevangenissen 
cn voor de gebouwen te Tiel, begin
nende bij het Huis van bewaring, den 
I k December 18'JU, de» namiddags 
ten 1 ure. 

Voor de gebouwen te 's-Gravenhage 
den 14n December 18'Jb' des voormid
dags ten l l ' / i ure voor het Huis van 
bewaring en des namiddags 2 ure voor 
dc Strafgevangenis. 

Voor de gebouwen te Arnhem den 
Hu December ÏS'JG, voor het Paleis 
van Justitie des voormiddags ten '.) ure, 
daarna voor het Huis van bewaring 
en des datniddags len l'/i ure voor de 
Strafgevangenis. 

Voor de gebouwen tc Leiden, Morit-
foort en Dordrecht den 15n December 
1890, des voormiddag» ten 1 0 ' . J ure, 
te Leiden te beginnen bij de Rijks
werkinrichting. 

Voor de gebouwen tc Amersfoort 
en Gorinchem den Hin December 1896, 
des voormiddags ten 11 ure. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Ingenieur-Architect voor de Gevange
nissen en Rechtsgebouwen te 's-Gra
venhage en verder: 

voor ile werken aan de Strafgevan
genis te 's-Gravenhage bij den Op
zichter L . ARNOLD, aldaar; 

voor die aan bet Huis van bewaring 
te 's-Gravenhage bij den Opzichter 
J . H. PFEIFFER, aldaar; 

voor die te Leiden bij den Opzichter 
J . ROEM, aldaar; 

voor die te Dordrecht en Gorinchem 
bij den Hoofdopzichter G. J . V A N DER 
GOES, te Kotterdam; 

voor die le Arnhem bij den Opzichter 
A. R. F R E E M , aldaar; 

voor die te Utrecht, Montfoort en 
Amersfoort bij den Opzichter P. KRfci-
15ER, te Utrecht; 

voor die te Zutphen bij den Opzichter 
F. 11. V A N E T T E G E R , aldaar; 

voor die te Titl bij den Opzichter 
G. A. SU HOLTEN, aldaar. 

's-Gravenhage, 2 December 1890. 
De M i n i s t e r van J u s t i t i e , 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal: 

P. J . V A N BE1JMA. 

AAWBÊSTEDIH6. 
BURGEMEESTER E.V W E T H O U 

DERS u u u Gemeente Alt S li HM, 
zullen Mlosulerilesg 17 W i T C u i f t c r 
ISliu. 's voormiddag» ll' /s uur, in liet 
openbaar, ten Gemeentehuize aan
besteden : 

BESTEK N°. 20. 
D e l e v e r i n g v a n gegoten 

i jzer a a n : 275 r i o o l l u i k e n 
en lOOO syphons m e t 
l u i k j e s i n twee percee len . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbesteding, van 
10—12 uur aau het bureau Gemeente
werken iu de Kadestraat; bestek met 
gezegeld inschrijvingsbiljet en 4 teeke
ningen ii fl per stel verkrijgbaar aan 
het bureau Gemeentewerken ten Ge
meentehuize. 

AANBESTEDING 
Door de Naainlooze Vennootschap 

Mant schappij tot exploitatie can Graan
silo's en Pakhuizen te AMSTERDAM zal 
op tHithiltif/ 99 Deeetsiber /.*«*«. 
de» voormiddag» te 11 uur, in het ge-
houw van de M a a t s c h a p p ij v a n 
H o u w k u n s t , Marnixstraat 402 te 
Amsterdam, in het 

openbaar aanbesteed worden: 
de bouw v a n een d iraans l l o 

m e t a n n e x e n op bestaan
de f u n d e e r i n g en g r o n d 
m u r e n op een t e r r e i n ge
legen a a n het Bloordzee-
k a n a a l b i j de H o u t h a v e n 
te A M S T K K U A . 1 I . 

Bestek en 5 teekeningen zijn van 
af 8 December a. s. te verkrijgen ten 
kantore der drukkerij J . L . E . S. 
KLEIJNENBERG, Rokin 30 (Gebouw 
dagblad „De Scheepvaart" alhier) tegen 
betaling van 8 gulder. 

Aanwijzing in loco op 15 en li) De
cember, des voormiddags te 10 uur. 

De Architecten: 
A. L. V A N OENDT, 
J A K O B F. KLINKHAMER. 

AMSTERDAM, 25 November 189(1. 

Opeiilwire 

AAM BES T E D IMG. 
Door H E E R E N R E G E N T E N der 

„VAN CAPPELLEN-STICHTING" te 
GAPPELLE aan den IJSSEL zal 
op Ëtenstterttesfi 94 neeesnbes-
ƒ 8 9 0 , des voormiddags 11 uren, in 
het openbaar worden aanbes teed: 

l i e t bouwen v a n een t . cs t icht . 
tot h u i s v e s t i n g v a n be
j a a r d e l i eden te C a p p c l l e 
a a n d e u I J s s e l . 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Vrij tag 18 December a. s., des 
voormiililngs 11 uren. 

BESTEK en T E E K E N I N G E N zijn 
voor den prijs van f I.50 per stel, 
op frarco aanvrage, verkrijgbaar ter 
drukkerij J . DE JONG, Wijnstraat 34 
te Rotterdam. 

ie Maatschappij 

tegen schade 

D e L van 1845. 
's-Gravenhage. Hes'holeiti, hoek 

1'rinsestraat — Zutphen—Amsterdam , 
Sophiaplein—Rotterdam, Zuiilblaak50— 
Breda, Prinsenkade. 

Lage premicn. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Ter drukkcry der Naainlooze Vennootschap 
„Het Vaderland". 
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REDACTEUR- F W. V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau van De Of merker, Van-Bylandtstraat 1 .6, 'i-Gravmhage. 
f j _ 1 ADVERTENTIÖN per regel f 0 . 2 0 , en / 0 . 1 0 voor het bewiisnommer 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar voor het binnenland. . . . 
voor België, bij vooruitbetaling 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indiü en Transvaal, bij vooruitbetaling, 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling . . . . 

6 . 5 0 

7 . 5 0 

1 0 . — 

Groote letters worden| berekend naar plaatsruimte. 
Abonnementen voor advertentie* tegen lage tarieven. 

AFZONDERLIJKE NOMMERS met p'.aat fo.2$, zonder plaat / o.if. 

l i 1 : R I C H T . 

Met primo Januari a. s. vangt de 3?STI; jaargang 

van Dc Opmaker aan. 

Zi j , die zich thans abonneeren, ontvangen de tot 

dien datum verschijnende nummers gratis. 

Abonnementen en proefhommers kunnen worden 

aangevraagd aan dc Administratie van Dc Opmerker 

Van-Hijlandtstraat 116 te 's-Gravenhage. 

De abonnementsprijs bedraagt slechts vijf gulden 

per jaargang, waarover in twee termijnen, op 1 April 

cn 1 (ictobcr, beschikt wordt. 
De Administratie. 

D E R E G E L S D E R K U N S T . 

In oude bestekken vindt men vrij algemeen de be
paling opgenomen , dat alle daarin beschreven werken 
gemaakt moeten worden volgens de regels der kunst. 

Wanneer wij dat heden-ten-dage lezen, komt ons 
onwillekeurig een medelijdend glimlachje op het gelaat, 
vooral wanneer wij de volgens die bestekken uitge
voerde werken van aangezicht kennen en opgemerkt 
hebben, hoe weinig deze gebouwen vaak met kunst 
hebben uit te staan. 

Wij kregen dan den indruk, dat dit al rare regels 
geweest moeten zijn, maar zijn buiten staat dit te 
constateeren, omdat de makers der bestekken niet 
vermelden, waarin die regels bestaan en waar zij te-
vinden zijn. 

De misschien wel ietwat ondeugende veronderstel
ling ligt dan voor de hand, dat die heeren het zelf 
niet wisten en dat de gebezigde uitdrukking eenvoudig 
moet worden opgevat als een tusschenwerpsel zonder 

zin, een verdroogd overblijfsel, afkomstig uit een tijd, 
toen dc beoefenaars der kunst in het algemeen wel 
haar regels kenden cn erkenden. 

Tegenwoordig is de uitdrukking geheel in onbruik 
geraakt en komt zij misschien nog een enkele maal 
voor in het stumperswerk van een plattelands-archi
tect van den 6den rang. 

De groote mannen bezigen haar niet meer, omdat.... 
hun kunst geen regels kent. 

Kunstregels ? Onzin ! 
Ünr.e heerlijke verheven kunst, de verrukkelijke tem

pels der geniale Grieken, de werken van een genie, 
een genie, meneer, als Rafael of Michel Angelo, zij 
zouden gemaakt zijn naar regels? 

't Is immers bespottelijk, die heerlijke werken, 
die vruchten van goddelijke inspiratie te willen be
schouwen als maakwerk. Wat blijft er over van het 
scheppend genie, van de vrije fantasie, als de/.e kun
stenaars hadden gewerkt naar regels, die hun zouden 
hebben belet de vleugcis vrijelijk uit tc slaan , met 
stouten wiekslag de ruimte tc doorklieven en in hun 
hooge vlucht de wereld te verbazen ! 

Zoo redeneert, zoo bazelt men, en op dit chapiter 
kan men uren lang voortborduren en, als het eenmaal 
ter sprake komt in een bijeenkomst van menschen, 
die zich voortdurend of wel eens met kunst inlaten , 
dan is men er nog niet zoo gauw over uitgepraat. 

Maar wat gebeurde dezer dagen ? 
In dergelijke bijeenkomsten te Amsterdam en 's-Gra

venhage , zagen wij een man optreden, die iets te 
zeggen had. Ik bedoel niet iets tc commandeeren, 
maar hij had iets op het hart, dat hij niet voor zich 
kon houden, dat hij zeggen moest. 

Hij kwam voor het front der vergadering, gewapend 
met twee driehoeken, twee doodgewone teeken-drie-
hoeken, een met hoeken van 45° en een met hoeken 
van 60" en 30". 

En wat was de bedoeling van dit optreden? 
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u-
Wilde de lieer De Groot met zijn driehoeken iets 

nieuws vertoonen, wilde hij er mee zeggen: „de godde
lijke inspiratie, het geheim der bekoring, die van een 
kunstwerk uitstraalt, den sleutel tot den tempel der 
eeuwige kunst, dit alles zal ik u geven wanneer gij 
mij (den driehoek) aanbidt?" 

O neen, wat hij te zeggen had was iets ouds, iets 
heel ouds, waarschijnlijk reeds bekend in den bouw
tijd der piramiden, en misschien nog ouder, namelijk 
de eenvoudige waarheid, dat de kunst haar regels 
heeft, zooals de natuur hare wetten en, hetgeen daar
uit volgt, dat de kunstenaar die regels moet kennen, 
dat alle groote kunstenars van vroeger tijden ze heb
ben gekend of onbewust in toepassing hebben gebracht 
en dat wij, menschen van de afgeleefde negentiende 
eeuw, moeten terugkeeren tot het besef, de erkenning 
van hun bestaan, 

Ziedaar ongeveer den indruk bij mij en wellicht ook 
bij anderen teweeggebracht, wat betreft de strekking 
van het betoog van den heer De Groot. 

Misschien strookt die indruk niet geheel met zijn 
bedoeling. Misschien generaliseer ik te veel en had 
hij enkel en alleen op het oog het ontwerpen van 
ornement en nog wel meer bepaald de vlakversiering. 

Hoe dit zij, de indruk is er nu eenmaal en tot 
het ontstaan daarvan hebben zeker bijgedragen de 
grondstellingen, die de heer De Groot bij wijze van 
inleiding aan zijn voordracht meende tc moeten laten 
voorafgaan. 

Zou het niet beter geweest zijn de mededeeling 
van die grondstellingen, die definities, ofschoon blijk
baar resultaten van des onderzoekers methode, voor
loopig achterwege te laten? Die vraag drong zich 
bij mij op, toen de spreker, ofschoon hij nog lang 
niet alles gezegd had wat over zijn onderwerp te 
zeggen was, door het vergevorderd uur genoopt werd, 
een einde aan zijn voordracht te maken en zijn audi
torium , met driehoek-visioenen voor oogen, die som
migen nog in den droom hebben vervolgd, huiswaarts 
keerde. 

Het zou beter geweest zijn, meen ik, en ik zal die 
meening straks nader toelichten. 

Wat nu betreft het systeem, dc methode zelf, 
moeten de dingen, die de heer De Groot mededeelt, 
vooralsnog meer worden beschouwd als wenken, die 
kunnen voeren tot een systeem, dan wel als vastge
stelde regels. Critiek daarop te gaan uitoefenen, past 
niet bij deze beschouwing. Met de mededeeling van 
de resultaten van zijn onderzoek, ging de onderzoeker 
dan ook wijselijk niet verder, dan tot waar hij zijn 
beweringen met bewijzen kon staven; klare geome
trische bewijzen, die ieder mensch, in het volle genot 
van zijn zintuigen, zoo al niet voelen en tasten, toch 
met de oogen zien kon in witte krijtstrepen op een 
zwart bord. 

Wie daartegen iets zou willen inbrengen, zou 
evengoed de waarheid van het theorema van Pytha
goras in twijfel kunnen trekken en zich zeker even 
dwaas aanstellen als de man, die, waarschijnlijk door 
een lichten graad van zonnesteek in de hersens ge
krenkt, het in deze dagen onderneemt het getal r. te 
verbeteren en ons te willen doen gelooven, dat I.udolf 
van Keulen een domoor was. 

Bovendien waren de reeds bij leerlingen verkregen 
uitkomsten van het systeem zoo belangwekkend, dat 
niemand de waarde ervan in twijfel trok als basis 
voor het onderwijs, maar of men voorloopig heel veel 
verder zal gaan in de waardeering van het streven 
van dezen leeraar, is nog de vraag. 

Waar hij zijn voordracht ook moge houden, overal 

zal men hem wel ergeren en vervolgen met de afge
zaagde opmerking, dat zijn mededeelingen niets nieuws 
bevatten, ook al herhaalt hij nog zoo dikwijls, zichzelf 
hiervan in de eerste plaats bewust te zijn. 

Het is de tijdgeest die uit deze opmerking spreekt, 
de snobgeest, nog onlangs in dit blad zoo juist ge
teekend , die steeds vraagt naar het nieuwste wat er is, 
die zich alles laat aansmeren, als 't maar van het 
etiket „latest novelty" voorzien is, al ware het ook 
uit de voorwereld tot ons gekomen. 

Zich naar den tijdgeest te richten, de mode, die 
machtige en grillige heerschcres, die men ook ge
voeglijk den titel van Koningin der aarde zou kunnen 
toekennen, naar de oogen te zien, dit kan men toch 
niet verlangen van iemand, die het ernstig meent met 
de kunst die hij beoefent. 

Veeleer verdient de terugkeer tot het oude, niet 
om het slaafs na te volgen, maar om te trachten het 
te doorgronden, waardeering en aanmoediging, en het 
komt mij voor, dat de onderzoeker wel zal doen te 
trachten, door een grondig historisch onderzoek,juist 
de oudheid van zijn systeem zoo uitvoerig en duidelijk 
mogelijk aan te toonen. 

Voor de ontwikkeling van een systeem of methode 
lubben de resultaten van een dergelijk onderzoek on
eindig meer waarde dan alle wijsgeerige bespiegelingen. 

Op grond van deze laatste toch, kan men wel aan
nemen, dat de regels der kunst ongetwijfeld bestaan, 
gelijk men algemeen 't bestaan van natuurwetten aan
neemt. Men kan zeggen dat die regels het uitvloeisel 
zijn van die wetten, omdat de kunst niet anders dan 
een natuurverschijnsel is, zij het ook een dat zeer 
samengesteld en diensvolgens zeer moeilijk te verklaren 
is. Immers buiten of boven de natuur bestaat voor ons 
mets en van wat buiten het gebied onzer waarneming 
valt kunnen wij gerust het bestaan loochenen , want 
wij kunnen het ons absoluut niet denken, niet voor
stellen. 

Wij mogen al trachten ons voor te stellen wat wij 
willen, wij mogen fantaseeren, dichten, philosofecren, 
voor de stoutste, tie meest fantastische denkbeelden, 
de meest bizarre vormen, waarin wij die denkbeelden 
gieten , moeten wij bewust of onbewust alle gegevens, 
alle bouwstoffen ontleenen ;ian de natuur, aan onze 
waarneming van de natuur. 

Op welk gebied wij ook trachten denaard der dingen 
te doorgronden, onze studie voert ons onvermijdelijk 
naar de natuur en hare wetten, en zoo is de heer 
De Groot ook door de studie van eenvoudige vlak
versiering gekomen tot de grondstellingen, definities 
of conclusies, of welken naam men eraan geven wil, 
die 't preludium van zijn voordracht vormen. 

Men kan nu den vorm, waarin anderen, Yiollet-le-
Duc, Semper, Redtenbacher bijvoorbeeld, dergelijke 
definities geven, om een of andere reden verkiezen, 
de zin blijft dezelfde en met de bedoeling zal men 
zich gereedelijk kunnen vereenigen. Maar er schuilt 
in het vooropstellen dezer definities een gevaar en de 
spreker heeft daarmede wellicht zichzelf een hinder
paal gezet, die hem nog veel ergernis en verdriet kan 
berokkenen. 

Goede beginselen, verstandige leerstellingen, ratio-
neele regels, vinden toch bij de groote menigte ge
woonlijk slechts uiterst langzaam ingang en wie als 
hervormer optreedt, op welk gebied ook, weet vooruit 
dat het aantal ernstige discipelen, die hij vormen zal, 
slechts klein zal zijn en slechts enkelen als ijverige 
apostelen, van den geest des meesters doordrongen, 
het begonnen werk met ernst zullen voortzetten. 

Ken aanhang te verkrijgen is evenwel niet moeilijk. 

O-

398 

Navolgers of naloopcrs, napraters zijn er altijd genoeg 
te vinden, menschen die aan een enkel woord van den 
meester genoeg hebben om er een leus van te maken 
en die zoo dikwijls uit te galmen, tot de diepzinnigste 
uitspraak in een ijdele klank is ontaard. 

/.uilen degenen tot wie dc heer De Groot sprak 
en voor wie hij zijn boekje schreef, zich nu in de 
eerste plaats aangespoord gevoelen (zooals toch wel
licht zijn bedoeling zal zijn), ook eens te beginnen 
met een driehoek ter hand te nemen en eerst in het 
voetspoor van den leermeester den geheelen door 
hem gebaanden weg te doorloopen, om dan te trachten 
verder te gaan, en zich aldus een oordeel over de 
waarde van zijn systeem te vormen? 

Mij dunkt, de mecsten zullen eerder de onder 
woorden gebrachte conclusion, de definities aangrijpen, 
daarmede gaan sollen, daarover gaan redekavelen, 
kibbelen, strijden; immers: 

„.1/7/ Worten lasst sie// trefflich s/rei/en 
Mit Worten ein System bereiten" 

en daarbij zal spoedig uit het oog verloren worden het 
streven, dat juist beoogt een systeem te bereiden, 
niet met woorden, maar met de rechte lijn en den 
driehoek als elementen, de rechte lijn in haar onver
anderlijkheid, altijd vormend denkortsten weg tusschen 
twee punten, de driehoek met zijn altijd va^te en 
onveranderlijke verhoudingen. 

In plaats van met die eenvoudige elementen te 
beginnen, werpt men zich liever met een sprong 
midden in de troebele wateren der esthetiek, om 
daarin rond te ploeteren, of wel men verheft zich 
met een stouten sprong in de ijle sferen van eene 
zoogenaamd hoogere philosophic Groote woorden, 
holle klanken worden daarbij vernomen: over genie, 
harmonie, over het absoluut schoone wordt gepraat 
met meer of minder pathos en meer of minder in
drukwekkend handgebaar of rolling der oogen. 

Maar men Iaat u staan met uwe eenvoudige ar
gumenten , uwe doodgewone driehoeken en hetgeen 
gij daarmede demonstreeren wilt. 

Och die dingen zijn immers veel te eenvoudig, 
om er zich warm over te maken. 

Doch herinner u eens hoe bijvoorbeeld Viollct-le-
Duc's bekende uitspraak: „Toutc forme qui nest pas 
indiquée par la structure" etc. beurtelings is opgehe
meld als de hoogste waarheid of gehekeld als de 
grootste onwaarheid; herinner u eens, wat er al niet 
te doen geweest is over Thorbccke's woord: „kunst 
is geen regeeringszaak" en hoe deze en dergelijke 
uitspraken daar, waar zij maar even te pas gebracht 
kunnen worden, nog weder telkens en telkens worden 
herkauwd door de liefhebbers, en veelal door menschen, 
die van Yiollet-le-Duc niet veel anders kennen dan dezen 
enkelen volzin en nooit eenige moeite gedaan hebben 
om te onderzoeken in welk verband de Minister zijn 
historisch geworden woord te pas bracht. Is het dan 
nog noodig te wijzen op het gevaar, om dergelijke 
gevleugelde woorden de wereld in te zenden, vooral 
door iemand die, zij het ook met groote bescheiden
heid, als hervormer optreedt? 

Dat optreden zelf moet met ingenomenheid worden 
begroet en is zeer zeker gemotiveerd. Het zou kin
derachtig zijn aanstoot te vinden in het weinigje 
overdrijving, waarmede het gepaard gaat. 

Het schijnt toch in hoofdzaak waar te zijn dat, 
trots de hooge vlucht, die het teekenonderwijs in de 
laatste jaren heeft genomen, er nog heel wat teeke
naars zijn die niet weten hoe zij hun gereedschap 
kunnen en moeten gebruiken, en heel wat ontwerpers 

van ornement, cn misschien wel leeraren, die geen 
flauw begrip van styleeren en ontwerpen hebben. 

O m tot het onderwerp van de onderzoekingen van 
den heer Dc Groot terug te keeren, men heeft in de 
wereld der ornement-ontwerpers wel eenig begrip, een 
duister vermoeden van systeem cn rythmus, maar men 
vindt in de leerboeken en leermethoden over orne-
mentleer niet veel anders dan enkele losse opmer
kingen en somtijds onjuiste aanwijzingen. 

Zelfs wat Viollet le Due in zijn „Entretiens sur 
1'Architecture" zegt over „des principes et des con-
naissances nécessaires aux architectes", natuurlijk uit
sluitend zich tot de bouwkunst bepalende, kan moeilijk 
voor de ontwikkeling van een systeem gelden. 

Blijkbaar is het streven van den heer De Groot 
deze leemte aan te vullen; of hij daarin slagen zal 
valt moeilijk te voorspellen, maar zeker is het goed 
gezien, daarbij uit te gaan van het onmiskenbaar 
geometrisch element, dat meer dan eenig ander een 
vaste basis aanbiedt. 

Ook door andere onderzoekers werd het meermalen 
tot uitgangspunt gekozen. De resultaten daarvan wensch 
ik in een volgend artikel nader te beschouwen. 

LüCTOR. 

D E I ' O L Y T K C H M S C I I K S C H O O L . 

De meening, dat de Polytechnische School een ten 
eenenmale verouderde instelling is, wint veld. In het 
Memos van den Dag van 10 dezer vindt men een 
hoofdartikel, waarin de opleiding der mijn-ingenieurs 
besproken wordt, en waarin de klacht geuit wordt, 
dat er zoo weinig te Delft gedaan is „om het onder
wijs op een goede leest te schoeien en te doen beant
woorden aan de eischen der industrie*. | a , zegt zelfs 
het Nieuws, „van een bijhouden der reuzenschreden 
tier moderne techniek is nooit sprake geweest". En 
later heet het, dat het onderwijs onvoldoende is, en 
zoo door alle belanghebbenden geoordeeld wordt. 

„Men verbaast zich, dat een onvoldoende toestand 
zóó lang heeft kunnen bestaan, dat het aantal der 
studeerenden meer dan vierdubbel is geworden en men 
daarin geene aanleiding heeft gevonden , iets, wat 
dan ook, ter verbetering van het onderwijs aan te 
brengen". 

Deze klachten en verzuchtingen worden hier uitge
sproken speciaal omtrent het mijnbouvvkundig onder
wijs, maar kunnen gevoeglijk op alle andere vakken 
van de Delftsche inrichting van toepassing worden 
verklaard. 

Wij hameren reeds zoo lang op het aambeeld der 
noodzakelijke verbetering van de Polytechnische school, 
dat onze lezers zullen begrijpen, hoe aangenaam het 
ons is, nog een hameraar naast ons te mogen zien. 
Dat deze blijkbaar wat verwacht van het optreden 
der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, nemen 
wij hem niet kwalijk, al is het onze overtuiging dat 
die Vereeniging, door te innige banden met de oude 
Alma Mater verbonden, een veel te zachte heel
meesteres zich tjonde, om genezing te brengen. 

De „eischen der industrie", wat weet men daar te 
Delft van? Men houdt zich aan de wet van 1863, 
verheugt zich in de vastigheid van zijn hoog- of ge
woon leeraarsbaantje en maakt zich niet drukker dan 
strikt noodig is. Zoo gaat men een rustigen ouden 
dag te gemoet. Wanneer „de moderne techniek" 
meent, dat zij „reuzenschreden" mag doen, dan draagt 
zij zelf daarvoor de verantwoording. Delft heeft haar 
daartoe niet aangemoedigd; wanneer de school dus de 
industrie niet kan bijhouden, dan is dit aan het onder-
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wijs niet te wijten. Dat is immers gebonden door de 
wet van . . . . 34 jaren geleden! 

En nu komt de Minister van Binnenlandsche Zaken 
met zijn wetje om de hoogleeraren, die tot dusverre 
zulk een gemoedelijk onderonsje vormden, onder het 
besturend toezicht van moderne industrieelen als cura
toren te stellen. „ T e wapen" klinkt de kreet; pro arts 
et Joeis". Y.n al wat te Delft gestudeerd heeft, stemt 
met dien kreet in, en verzoekt dc Tweede Kamer 
toch vooral niet aan de sacrosancta potestas der hoog
leeraren te gaan tornen. 

Doch waarom de verandering zoo tegengestaan ? 
Wie weet hoe veel beter de I'. S. wordt, als de hoog
leeraren voelen, dat men hen op de vingers kijkt! 
Wie weet hoeveel goeds er dan nog met de wet van 
1863 te bereiken valt. Men vergenoege zich met dit 
halve ei, om den leegen dop te kunnen wegwerpen! 

H E T P A R T H E N O N . 
De Illustration van 28 November 1.1. bevat een 

uitvoerig, met afbeeldingen verduidelijkt artikel over 
het Parthenon te Athene. Wij zullen enkele deelen 
van dit artikel vertalen, om dan een paar opmer
kingen over het medegedeelde te maken. 

„ D e herstellingswerken aan het Parthenon zijn be
gonnen. De heer Magne, professor aan de Kcole des 
Beaux Arts , die twee jaar geleden een reis door 
Griekenland maakte, had opgemerkt in welk een 
onrustbarenden toestand het gebouw zich bevond. Deze 
heer, een van onze verdienstelijke bouwmeesters, zag 
dat de architraven op verscheidene plaatsen gebroken 
waren en dat de kroonlijst zeer wankel stond; een 
instorting moest op den een of anderen dag volgen. 

„ D e Fransche regeering maakte die van Griekenland 
bekend met de bevindingen van den heer Magne. De 
Grieksche regeering benoemde aanstonds een com
missie, bestaande uit Grieken en uit vreemdelingen, 
die te Athene woonden, om de zaak te onderzoeken. 
Deze commissie kon tot geen resultaat komen. Ken 
lid, een Duitscher, had zelfs het geniale denkbeeld 
gehad, de fragmenten door ijzerwerk bijeen te houden 
en de gaten met een stevig bindmiddel te dichten." 

Deze aanhef is reeds karakteristiek. Blijkbaar is het 
den schrijver minder om het behoud van het Parthe
non te doen, dan wel om de gelegenheid die het 
biedt, den roem (?) van Krankrijk te verhoogen en 
„ces sales l'russieus" een hak te zetten. Als dit doel 
maar bereikt wordt, dan heeft Ictinos' en Kallikrates' 
schepping haar plicht gedaan. 

Dan wordt aldus vervolgd: „ H e t kwaad werd steeds 
erger. Een aardbeving had de kroonlijst nog meer be
schadigd en verscheidene stukken van de architraaf naar 
beneden doen vallen. Men moest een beslissing nemen. 
De Grieksche regeering won de adviezen in van een 
Duitsch architect, den heer Durm en van een Kngelsch 
architect, den heer Penrose. Maar terwijl deze beiden 
onderzoekingen ter plaatse deden, was de heer Magne 
op verzoek van den Franschen Minister voor Sehoone 
Kuns en te Parijs bezig een restauratieontwerp te 
maken; hij teekende ook de steigers, die noodig 
zouden zijn om de gebroken stukken door nieuwe te 
vervangen. Toen hij in dit voorjaar naar Griekenland 
ging, kon hij zelfs reeds een houten model van deze 
steigers laten zien. Hij belegde een openbare verga
dering en deelde daar zijn denkbeelden mede. Hij 
wilde niet restaureeren, maar alleen het beschadigde 
vernieuwen. Kr kon geen sprake van zijn, het mees
terstuk van Iktinos door een nieuw gebouw te ver
vangen ; dit zou een ware heiligschennis geweest zijn. 
De heer Magne wist zijn inzichten ingang te doen 

vinden. Daardoor aangemoedigd, ging hij het Parthenon 
bestudeeren en spoedig daarna was hij reeds instaat, 
der Grieksche regeering een definitief plan aan te 
bieden, dat officieel werd aangenomen. Dezen zomer 
werd een ploeg Fransche timmerlieden naar Athene 
gezonden, die dadelijk aan het werk is gegaan. De 
steigers zijn geplaatst en het werk wordt met groote 
zorg uitgevoerd." 

Zonderling, terwijl twee zulke erkende archeologen 
als Durm en Penrose nog aan het overwegen en het 
onderzoeken zijn, terwijl zij ter plaatse opnemingen 
doen, zit de heer Magne te Parijs al aan zijn teeken
bord. Wel is hij geen archeoloog van naam, maar 
hij wordt, en dat is ook iets, door de Fransche re
geering gesteund. En hij gaat met zijn plannetje en 
zijn model naar Athene, organiseert conferences, 
weert zich wat hij kan. Dat is veel practischer, dan 
er allerlei archeologische scrupules op na te houden. 
Kn het einde kroont het werk, hij heeft succes. Nu 
nog gauw even het Parthenon bestudeerd, een werkje 
van een oogenblik, en klaar is Kees. De zaak wordt 
beklonken, de architect laat Fransen werkvolk komen 
en keert naar zijn leerstoel terug, innig blij, dat hij 
nu toch zoowel de Prussieus als la perfide A/liou eens 
de loef heeft afgestoken. 

En hij gaat een boek schrijven over het Parthenon, 
rijk geïllustreerd met photographieün; de Illustration 
deelt er verscheidene mede. Ook uittreksels uit den 
tekst zijn daarbij gevoegd; zij geven echter niet veel 
anders dan wat in ieder bock over kunstgeschiedenis 
te vinden is. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de ge
bogen lijnen, die, om zekere optische effecten te ver
krijgen , door de Grieksche bouwmeesters zijn toege
past. Maar dit alles is niet door den heer Magne, maar 
door Penrose, die zijn leven aan de studie van het 
gedenkteeken gewijd heeft, ontdekt. 

In zake de altijd nog hangende vraag of de zooge
naamde hekatompedos, waar Pheidias' Athena Parthe-
nos stond, hypethraal was aangelegd of niet, brengt 
de heer Magne het een en ander in het midden, om 
te betoogen dat een hypethron niet bestaan heeft en 
dat dus het beeld zich vrij wel in donker bevond. 
Maar de bewijzen, die voor deze stelling worden 
aangevoerd, zijn zeker niet overtuigend. Want dat de 
groote zaal van den tempel te Karnak zich vrijwel 
in donker bevindt en dat ook de San Marco te Ve
netië slechts weinig licht heeft, bewijst niets, waar 
liet een Grieksch werk geldt. Penrose en Fergusson 
hebben deze vraag vrij wat degelijker wetenschap
pelijk behandeld. 

De polychromie der Grieksche tempels is door 
Durm besproken met een uitvoerigheid , die het on
derwerp bijna heeft uitgeput. De heer Magne kan 
dus niets doen, dan hem napraten; hij doet dit echter 
op eene wijze alsof Durm nooit bestaan had en alles 
nog dezen zomer ontdekt was. 

Men kan den Franschen, die Kngelsch noch Duitsch 
lezen en wier wetenschappelijke ontwikkeling veelal 
vaag genoeg is, heel wat wijs maken. En weet men 
dan nog de snaar der vaderlandsliefde te doen trillen, 
dan is het succes verzekerd. 

Het slot levert het bewijs. „Zulke belangrijke ont
dekkingen zijn door den heer Magne gedaan. Nu 
men daarvan kennis genomen heeft, zal het duidelijk 
zijn, waarom de heer Magne met zijn werken door 
het Grieksch bestuur zoo goed werd ontvangen. Fin 
alle Franschen zullen hem met ons danken voor deze 
vreedzame overwinning door ons land behaald op een 
terrein, waar sedert twintig jaren de Duitschers meester 
waren." 

P L A A T XXI . 
DE OPMERKER !«!>« 

4 0 0 
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Photolith.van ü.J.Thieme. Arnhem. 
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Vermoedelijk zullen zoowel Durm als Penrose niet 
zonder angst den heer Magne (Lucien) aan den arbeid 
zien. Het is te hopen, dat zij het aan critiek niet 
zullen laten ontbreken. 

HIJ D E P L A A T . 
De glas-in-lood-vulling is aangebracht in een drie-

licht van het trappenhuis, tevens hall, van een villa te 
Hilversum. gebouwd voor den heer J. ter Meuten Jr. 
te Amsterdam. 

Het geheel is in zeer lichte kleuren uitgevoerd; 
alleen de buitenrand is in groen en rood afwisselend. 

Het groote fond is zeer lichtbruin, terwijl daarin 
de banden een weinig gedicteerd zijn door een goud
gele kleur. De pauw als hoofdmotief is geheel wit 
gehouden, met uitzondering van de oogen en de 
harten der veeren, welke hetzelfde rood als dat in 
den buitenrand vertoonen. 

Het centrum van de onderranien is een ovaalvormig 
spiegelglas met geslepen rand. 

Het geheel is uitgevoerd door den heer G. 1 lawinkels 
te Swalmen, onder directie der heeren A . L . van Gendt 
en J . G . van Gendt A L z n . te Amsterdam, architecten 
van bovengenoemde villa. 

U I T A M S T E R D A M . 
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat in dit 

blad critiek werd uitgeoefend op de wijze, waarop 
de gemeente Amsterdam haar georganiseerde afdeeling 
Openbare Werken van personeel voorziet. De aan
leiding was een advertentie in de dagbladen, waarbij 
op een minimaal loon, opzichter-teekenaars gevraagd 
werden. Dit personeel was bestemd voor de nieuw 
opgerichte onderafdeeling „Onderhoudswerken ," die 
thans, naar het Rotterdamsche voorbeeld in sectiën 
verdeeld, heeft te zorgen dat alle gemeente-eigendommen 
bij voortduring in goeden staat blijven verkeeren. 

Wandelaars, die in den laatsten tijd de voormalige 
Ooster- of Wester-begraafplaatsen voorbijgingen, of 
die wellicht aan dierbare afgestorvenen eerbied wilden 
bewijzen, zullen geërgerd of bedroefd zijn geweest, 
toen zij boven den ingang der doodenakkers „Pu
blieke Werken" hebben gelezen. Grappenmakers, en 
die zijn er steeds, ook al geldt het de treurigste on
derwerpen , zullen gevraagd hebben, of de Publieke 
Werken nu reeds op het kerkhof lagen. Karakteris
tiek voor den geest des tijds mag het heeten om, 
nadat de laatste rouwbedrijvenden vertrokken zijn, 
de begraafplaatsgebouwen onmiddellijk te „utiliseeren." 
Ja , ik geloof, dat als de wet niet verbood, om het 
terrein der doodenakkers eer dertig jaren verstreken 
zijn om te woelen, het practische gemeentebestuur 
reeds lang den boel geheel had opgeruimd. 

Enfin, de woorden „Publieke Werken" duiden aan, 
dat daar het hoofd eener onderhoudssectie zijn bureau 
heeft. „Memento mori" is het voor hem den geheelen 
dag, zoogoed als voor den kluizenaar van l-'ranken-
daal, die zich nu in het Stedelijk Museum moet be
vinden. 

Nu staat er boven de opzichters, die als sectie
hoofden fungeeren, een practisch man, bij wien de 
behandeling der duizende kleinigheden, waaruit alle 
onderhoudswerk bestaat, zeker in goede handen is. 
Die man heeft hulp noodig, dat is begrijpelijk. Men 
zal hem die verschaffen en daarom plaatst het Dage
lijksch Hestuur een annonce in de bladen. Alles best. 
Doch nu komt pas het fraaie. Er wordt niet gevraagd 
iemand met ondervinding van onderhoudswerken, ook 
zelfs niet iemand van practische vorming, bij een 
dergelijken tak van dienst een eerst vereischte, maar.... 

iemand met een diploma van Ingenieur, verkregen na 
volbrachte studie aan de Polytechnische School te 
Delft. En zóó weinig hecht men eraan, de sollici
tanten te leeren kennen, dat hen uitdrukkelijk ver
zocht wordt zich niet aan te melden, maar alleen 
hunne „stukken" in te zenden. 

Aan liefhebbers zal het wis niet ontbreken. Het 
salaris van / 2000 is wel niet vorstelijk, maar er 
loopen zoo velen rond, die geen baantje kunnen 
krijgen en toch een diploma in den zak hebben. Ook 
is het geen hartverheffende bezigheid om tc moeten 
nagaan of hier een pan is afgewaaid, ginds een riool 
moet worden „ontstopt", elders weer „schade ge
varen" is, en wat er al zoo meer bij onderhoud 
voorkomt, maar men is dan toch iets! 

P R I J S V R A G E N 
CENTRAAL TELEPHOONBUREAU. 

De Vereeniging tot bevordering der Houwkunst 
te Leiden, schrijft de volgende prijsvraag uit voor 
het maken van een ontwerp voor een centraal-telc-
phoonbureau in eene groote provinciestad. 

E r wordt verondersteld dat het gebouw zal zijn 
een hoekperceel, geplaatst aan een plein of ruime 
straten. Het moet bevatten: 

a. Onderverdieping: hoogte 1 2.50 meter, met 
vloer gelijkstraats waarin: hoofdingang, publiek 
telephoonlokaal en trappen naar de bovenver
diepingen. Voorts magazijn, bergplaats voor ge
reedschappen en kelder voor centrale verwarming; 
laatstgenoemde lokalen bekomen een afzonder
lijken ingang. 

b. Eerste verdieping: hoog 1 3.50 meter. Direc
tiekamer , administratiebureau, woning voor den 
hoofdbeambte. die ook voor een deel op de 
volgende verdieping kan worden gebracht. 

c. Tweede verdieping: seinzaal, nachtverblijf voor 
den telephonist. 

<(. Derde verdieping: splitsing- en meetkamer. 
e. Vierde verdieping : gelegenheid voor het opnemen 

der draden, ten minste iS meter boven de straat. 
Verlangd worden: 

n. De plattegronden van al de verdiepingen met 
ingeschreven bestemming der lokalen. 

b. De gevels aan de openbare straat. 
<•• Zooveel doorsneden als voor eene goede bcoor-

deeling noodig zijn; a, b, e, op een schaal van 
1 ;i 100. 

d. Een geveldetail op I a 20. 
De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten. 
Er worden twee prijzen uitgeloofd: 
Voor het best ingekomen antwoord eene som van 

veertig gulden en het getuigschrift der Vereeniging. 
Voor het daarop volgend antwoord eene som van 

vijftien gulden. 
Indien naar het oordeel der Jury de ingekomen 

antwoorden voor de uitgeloofde prijzen niet in aan
merking komen of geen uitspraak kan gedaan worden 
omtrent den voorrang van een of meer antwoorden, 
wordt het recht voorbehouden, tot gedeeltelijke toe
kenning of tot verdeeling der uitgeloofde geldsom. 

De ten volle bekroonde antwoorden worden eigen
dom van de Vereeniging. 

De antwoorden worden ingewacht vóór of op den 
I5n Maart a. s. bij den Ie-Secretaris der Vereeniging, 
den heer Ered. A . Wempe, Nieuwsteeg 12, gemerkt 
met een motto en vergezeld van een verzegelden 
naambrief, waarop van buiten hetzelfde motto voor
komt en tevens een correspondentie-adres. 



De mededinging is opengesteld voor alle Xedcr-
landsche bouwkundigen. 

De Jury zal bestaan uit de heeren VV. C. Mulder. 
G . van Driel en 1'. M . J. van Oerle. 

Deze Commissie brengt schriftelijk een met redenen 
omkleed rapport over ieder ingekomen antwoord uit. 

De ontwerpen zullen in het openbaar worden ten
toongesteld. 

Nametts het Jlcstuitr der 1 'crecniging voornoemd, 
C. R. V A N R U W E N , Voorzitter. 
F R E D . A . W E M P E , le .Secretaris. 

H A A C S C I I K B O U W G K D X D - M A A T . S C I I A P P I J D U I N O O R D . 

Het is aan twijfel onderhevig of de bepalingen van 
het programma voor den wedstrijd , door de Maat
schappij Duinoord in l8y2 uitgeschreven, bij het 
onlangs toekennen van prijzen en premien in het oog 
zijn gehouden. Raadpleegt men het nommer van 
19 September 1892, waarin het programma werd 
opgenomen, dan trekt de volgende zinsmede de aan
dacht : 

„ D e beoordeeling heeft plaats, zoodra voor eene 
„rubriek 25 mededingende bouwwerken zijn inge
schreven en die bouwwerken op de terreinen van 
„dc Maatschappij zijn voltooid." 

Het is een feit dat voor de beide rubrieken, archi
tecten en bouwondernemers, minder dan 25 mede
werkers hebben deelgenomen. Krachtens den duidelijken 
tekst van het programma, was de tijd voor het doen 
der beoordeeling nog niet aangebroken, cn al kunnen 
de mededingers zich uit dien hoofde niet beklagen, 
zouden anderen, die zich nog niet hebben aangemeld 
of op de voltooiing hunner werken wachten, bezwaren 
kunnen inbrengen. 

TECHNISCHE V A K VEREENIGING. 
Naar aanleiding van het ingezonden «tuk. voorkomende in 

„DeOpmerker",„Het Werktuigkundig Weekblad", ..He Ingenieur", 
„Vademecum der Bouwvakken", en andere vakbladen, "van om
streeks 5 September 1.1., betreffende dc „Technische Vakveree-
niging", was het, dat ook te l'treclit do wcnscheljjklicid eener 
eventueel op tc richten afdeeling dier Verecniging werd gevoeld. 

Om daartoe te geraken, vormde zich een voorloopig comité, 
bestaande uit de heeren Adr. Koopman Wz., D A. WUlemeen .Ir. 
en W. Voorbroot, allen bouwkundig opzichter hier ter stede, 
welke zich respectievelijk als voorzitter, 1ste cn 2de secretaris 
daarvoor beijverden* 

• lp initiatief dezer hoeren word don 2den December I 1.. in dc 
bovenzaal van bet „Nieuw Hollandsen Koffiehuis" alhier, eene 
algemeene vergadering belegd, waarbij de voorzitter en 1ste secre
taris van bet hoofdbestuur, dc boeren It. W. C'. Emona en P. 
Schotel, door hunne tegenwoordigheid van hunne belangstelling 
getuigden. 

A l werden niet alle verzonden circulaires door cen persoonlijk 
bezoek beantwoord, toch bewees de presentielijst, dat ook te 
Utrecht mannen gevonden worden, die aan het aloude spreekwoord : 
„Eendracht maakt macht", in dc technische wereld eene adhesie
betuiging toekennen. 

Nadat de voorzitter van het comité de aanwezige heeren door 
cen kort openingswoord had verwelkomd, cn zijne tevredenheid, 
oyer hunno van belangstelling getuigende tegenwoordigheid had 
uitgesproken, stel.Ie spreker den Voorzitter cn le Secretaris vnn 
bet hoofdbestuur voor, dezen heeren verzoekende, het doel ende 
strekking der reeds mot vrucht werkende „Technische Vakver-
eeniging" uiteen te zetten. 

In lireede trekken gaven sprekers een overzicht van de werk
zaamheden der bestaande atdeelingen, hunnen bloei sedert hun 
kort bestaan, en vervolgons het reeds behaalde succes; opgrond 
waarvan zjj de wenscboljjkhoid uitspraken van eene zoo mogelijke 
algenieene toetreding van hen, die deze vereeniging kunnen steunen. 

Hierop volgde een gezellig debat, velo vragen werden gedaan 
cn beantwoord, waarna door de nicorderhoid bet verlangen werd 
te kennen gegeven, ook hier ter stede eene afdeeling tc vestigen. 

Het comité achtte hot daarna gewonscht, ceno lijst ter onder-
teekening aan te bieden, waarbjj elk onderteckonaar zich als lid 
der op te richten afdeeling zou verbinden. 

Het resultaat dezer poging was «oor de vertegenwoordigers van 
het Hoofdbestuur en comité bevredigend, cen uantal der aanwe
zigen tradon toe els lid, zoodat, hji mondo van deu voorzitter van 
het hoofdbestuur, do aldcelinjr „l ' t rerht" voor geieatüd werd 
verklaard. 

Wegens bei vergevorderd uur, kon een definitief bestuur niet 
worden gekozen, zoodat op voorBtel van een der ledon. het 
comité al , voorloopig bestuur bij acclamatie werd verzocht, als 
zoodanig hunne werkzaamheden tot eene volgende vergadering 
voort te zetten. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie ran De Opmerker. 
Toen ik den aanhef las van bet hoofdartikel in no. 4!l van 5 

Dec. j l . , ..Renaissance": „Het is tegenwoordig mode met een 
..zekere minachting op de Renaissance neder te zien" enz., her
innerde ik mij onlangs in de „Kevue des deux mondes" — 1 Oct. 
1896 — het volgende gelezen te hebben: 

„Carnets de voyage écritB par M. laine au cours des tournees 
„(ju ii fit de JHGd a I8(iti comme exuminnteur d'admission pour 
.,1'Ecolc de Saint Cyr". 

„I Promenades dans Toulouse)". 
„aeni r . B. nous montre plusieurs maisnns anciennes bien con-

„sorvées: 
„l'hétel d'Assédat, bati pour Marguerite de Valois, I'hotel des 

„Cariatides. bati par Hachclier sous Francois Ir, d'autres encore 
„tout charmants. Ce stylo de la Renaissance, ces fénctres enca-
„drées de] fruits, do Hears, d'enfants nus, dc satyres, de torses 
„de femmes, cc gout pour ln nature florissante, cc sentiment do 
, l'orneinentation riebe et vivantc, font un plaisir extréme. II n'v 
„a eu d'artistes cjue dans co temps la; nous sommes des bour
geois archéologucs. Comme ii cótó dc ccla toutcs nos constructions 
„modornes. nos rucs de Richelieu sont plates! Comme le Louvre 
„et la place de la Concorde nc scmblent plus que des decorations 
„d'Opéra!" 

„Ces maisons ont une terasac sur le devant avec dos verdure-, 
„des vignet, des glycines pendanten; les chevelores vertes mon-
„tent parfois jusiju' au premier étnge. II y a dea figures, del corps 
„en mouvement au dessus des portos, duns les coins; les facades 
..sont peuplées; rien de plat; aucunc philosophic allégorfque et 
„pédante comme aujoiirdhui. Les gens de la Renaissance aimaient 
,,a voir des étres biet: portants et vivants; ils se rcjouissaieut de 
„la vio." 

Met de mededeeling van hot bovenstaande heb ik geen ander 
doel dan mijn adhesie te betuigen met voornoemd hoofdartikel, 
cn kan ik dus volstaan, te meer omdat ik slechts een leek ben. 
met mij tc noemen 

u w best e n d i g e 1 e z e r. 
Middelburg, 7 December 189U. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
'R-OBAVESHAfiE. In con vergadering, geleid door het In-stuur van 

Arti el Industriae, werd door den voorzitter, den lieer J . J . vnn 
Nieukcrken. de commissie geïnstalleerd, die door voornoemde 
vereeniging wenl uitgenoodigd om plannen te beramen tol het 
houden vnn een tentoonstelling vnn openbare versieringen, bij ge-
tegenheid van vroegere feesten zoo iu ons land als in het buiten
land gehouden, cn tot het uitsehryven van prijsvragen voor ont
werpen van straat- en gevelversieringen• een en ander iu verband 
met de feesten, die in het inhuldigingsjnar 1 S'»S waarschynlyk 
ook in de residentie zullen worden gehouden 

Nadat het denkbeeld door den heer Vnn Moiikerkcn in lireede 
trekken was geschetst, wenl overgegaan tot het samenstellen Tan 
een bureau, dat van gedachten zal wisselen over de uitvoer
baarheid van een bepaald plau. 

Leden van het comité zyn de heeren: Dr. II. J . de Domplerre 
de Chaufepié, J . J . van .Nieukcrken, H. du Rien Fzn., F. A, .). 
Baron de Smeth van Alphen en Mr. W. ,1. Suouck llurgronje; 
tot eerovoorzitter werd benoemd Jhr. Mr. V. de Stuers. 

IVVKHII/.I \ l*e aannemer van het bouwen van 4H Arbeiders
woningen met opziohterswonine voor rekening van het Snoack 
van Loosenfonda alhier, hoeft liet werk, dat voor f910.000 wa-
aangenomen, gestaakt. Naar meu zegt, zal het werk voor rekening 
der directie van genoemd binds worden voortgezet, 

P E R S O N A L I A , 
— Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is de heer 

J . Gonlag te Beverwijk benoemd tot bnitengewoon opziehter bij 
de werken van het Noordzeekanaal te Vclzcn. 

— De heer Van Hasselt, gedelegeerd lid van den raad van 
administratie der Hollandsche Spoorwegmaatschappij, is door den 
Koning van Pruisen benoemd tot ridder 2e kl. in de orde van 
den Rooden Adelaar. 

— Iu Ncd.-Indië is belast met dc waarneming der betrekking 
van inspecteur 2e kt. voor het toezicht op de spoorwegdiensten 
en het stoomwezen, de inspecteur 3e kl. A. X . van Meerten. 

— De Kaad van commissarissen van do Nederlandsche Tram-
wegmaaUchappJl heeft, tot voorloopig plaatsvervanger van wijlen 
den lieer J . W. Stous Sloot, als lid van dien raad aangewezen den 
heer A. I'. M K&pteyti, ingenieur bij de Maatschappij tot exploi
tatie van Staatsspoirwcgon te l treeht. 

'1 enoenide raad benoemde tot hoofdopzichter den heer Hakker, 
thans opzichter dier Maatschappij. 

-c 
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— Tot opzichter, tevens Bocretaris. over den kunstweg Bergum— 
lleercnveen is benoemd dc heer R. Van Zindereu Bakker, te 
Kortezwaag, wethouder der gemeente Opsterland, lid der Prov. 
Staten van Friesland. 

— Tc Soerabaja is 8 dezer overleden de heer K. H. Sehiisslcr, 
hoofdambtenaar 'bij dc Staatsspoorwegen iu Nedcrl.-lndte. 

— De heer I). Veilbrief te Leiden is benoemd tot gemeente-
opzichter te Sassenheim, op eene jaarwedde van t 100 en optt. 
van hetgeen meer dan f 10C0 per jaar verwerkt wordt. 

— De heer (1. A. R. Bcektold, tgdclnk onderopzichter 2o k l . 
bij dc exploitatie der Staatsspoorwegen op Java, is op verzoek 
eervol ontslagen uit zijne betrekking. 

— I n s p e c t e u r voor dc b o u w p o l i t i e tc Gouda. Jaar
wedde f «00. Inl. bg den gcmeentchouwin. (Zie advert, in dit no.) 

— K l e r k - t e e k e n a a r 8e k l . !>ü het gemeente-bouwtoezieht 
tc Amsterdam. Jaarwedde f *00. Leeftijd niet hooger dan 25 jaren. 
Adres voor 25 Dec. aan den inspecteur vau het bouwtoezicht, 
Stadhuis kamer no. 98. 

— A d j u n c t - i n g e n i e u r bjj den dienst der publieke werken 
te Amsterdam (onderhoudswerken). Jaarwedde f 2000 a f 8500. 
Verdachte is het diploma van ing. van de Pol. school te Delft. 
Adres véjór 25 Dec aan den directeur der publieke werken. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— O p z i e h t e r Ie k I. v a n den p r o v . w a t e r i t . i l 

Zeeland, te Koljjnsplaat. Jaarwedde f 1400. Adres voor 15 Uec 
aan het gewestelijk bestuur te Middelburg. 

- B o u w k u n d i g t eckenaa r , bekend met bureauwerk, om | 
later als opzichter over een werk te kunnen iungecren. Adres den | 
arch. J. II. Tonnaer te Delft. {Zie advert, in no. 4J.) I 

DIENST A A NISI F.D1NGEN. 
(Dienstaanbiedingen -oorden ten gelieve van heeren geabonneerden 

tweemaal ter jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie betast zieh met de toe-.ending der eventueel inkomende 
oneven.) 

— Een practisch ervaren bouwkundig opzichter. vnn goede 
getuigBchriften voorzien, door atloop der werkzaamheden buiten 
betrekking, zag zich weder gaarne geplaatst. Adres onder no.21 
bureau dezes. O) 

li 
ie 's GRAVENHAGE. 

B O U W K U N D I G E K U N S T 
B E S C H O U W I N G op 1 » Uec . 
e .k . , in „ F I I L C H B I - S T l l » I Ö " , 
Prinseijracht 07 

Toegang op vertoon van het bewijs 
van lidmaatschap. 

H E T B E S T U U R . 

BECKER & BUDDINGH. 
Arnhem. 

KONINKLIJKE FABRIEK 
VAK 

W A T E R P A S - H O E K 3 U E E T " 
KN ANDERE 

I X S T K I J I K X T E N , 

voor INGENIEURS, A R C H I T E C T E N , 

LANDMETERS, TEEKENAARS, eni. 

( • e ë n i a i l l e e r d e 

Pei l scha len . 
W E E G W E R K T U I G E N . 

voor de B o u w p o l i t i e te 4>outla. 
Jaarwedde f O O O . 

Inlichtingen worden gegeven door 
den Gemeente-Bouwmeester. 

FABRIKANT van 
L e d e r e n II r ü r-
r i e m e n , M a c h i n e -

icn C i l i n d e r O l i ë n . 
Handel in Katoenen 

n a l a t a - K a m e e l -
h a r e n , K l e n i e n c n z 

Zaandam. 
V r a a t p r l i s o p t s s f . 

I N i e t i n e H a v e n M i g . H O I T K I t l l A M . 

Ldrcsvoor: G O E D K O O P S T E 
I Rnwielen, Brandkasten. Schrijfmachine» 
I en andere Amerikaansche Artikelen 

T E K O O F 
mede op grondrente, in de onmiddel
lijke nabijheid van 's-Gravenhaqe, 
o n K e v e e r 45,000 c A . B O L ' W -
G B O N D geheel of gedeeltelijk, met 
een zich daarop bevindend B U I T E N -
V E B B L I J P . Het B U I T E N V E R 
B L I J F , zeer geschikt voor Kostschool 
of Pensionaat, is ook afzonderlijk T E 
B l U ' B , met een gedeelte van den 
TUIN. 

Door de ligging van het terrein aan 
goed vaarwater, ia de grond o. m. uit
muntend geschikt voor de stichting van 
fabrieken. 

Franco aanvrage bij den Architect 
K. STOPPELS, Print Hendrikstraat 
30a te 's-Gravenhage. 

Harden en Haltonen 
S T E E N 

V A K 

LA FORÊT DE MORLEY 
levert voordeelig bewerkt 

A R M A N D V A N N Y L I C X , 
- V a i n i i r . 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER ES W E T H O U 

DERS DEK Gemeente ARNHEM, 
zullen Bttntterttnfi 19 December 
#880, 's voormiddags I I 1 /» uur, in het 
openbaar, ten Gemeentehuize a a n 
besteden : 

BESTEK N°. -20. 
D e l e v e r i n g v a n gegoten 

i j zer a a n : £ 7 5 r ioo l l u i k e n 
en ÏOOO syphons m e t 
l u i k j e s i n twee percee len . 

Inlichtingen: alle werkdagen, tot 
den dag vóór de aanbesteding, van 
10—12 nnr aan het bureau Gemeente
werken in de Kadeitraat; bestek met 
gezegeld inschrijvingsbrljet en 4 teeke
ningen a fl per atel verkrijgbaar aan 
het bureau Gemeentewerken ten Ge
meentehuize. 

STOOMPOTTENBAKKERIJ 

AANBESTEDING 
Op Mntilttg tien 99 Decem

ber e.lt. des namiddags 4 uur .V. /•.'. 
T., zal door de DIRECTIE der WEST-
FiiLISCHE BAU.MWOLLSPINNEREI 
(voorheen J . STKUIKK & Co.) te (ironau, 
in het Hotel VORSPEL aldaar worden 
aanbesteed: 

H e t v e r g r o o t e n b a r e r S P I X -
M-' . l t l . l , l iet bouwen v a n 
K A U T O - B E N , Ml A t II IN E -
K A M I K en v e r d e r e wer
k e n a a n h a r e bestaande 
F a b r i e k . 

BESTEK EN T E E K E N I N G E N ziju 
van af Donderdag den 10 December 
a f I a.OO per stel ten kantore van den 
Architect verkrijgbaar en worden op 
den dag der Besteding tegen ƒ 1 0 , 0 0 
van de inschrijvers terug genomen. 

AANWIJZING op den dag der Be
steding des namiddags 1 uur M. E. T. 

Nadere INLICHTINGEN geeft 
G. B E L T M A N A.Gzn., 

Architect. 
ENSCHEDE, den 5 December 1896. 
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Openbare 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en W E T 1101-

BEKS der gemeente l'lrecht, zijn voor
nemens op Z a t e r d a g den IUi< <> De
c e m b e r I X » « , des nauiiildags te 
l ' i uur in liet openbaar ten Stadhnizi-

aan le besteden: 
1». H e t é é n j a r i g o n d e r h o n d 

over 1S!>« v a n de !Slu i« eu 
d a a r b i j behoorende wer
k e n te V r e e s n i jk . 

2». I d e m . i d e m . v a n i len 
S t r a a t w e g met bijbehoo-
rende w e r k e n v a n Utrecht 
n a a r V r e e s w i j k . 

B». I d e m . i d e m , v a n de S l u i s 
te N i e u w e r a l n i s en liet 
J a a g p a d v a n d a a r tot H i n 
d e r d a m . 

4». I d e m , i d e m , v a n het 
J a a g p a d met bi jbehooren-
de w e r k e n v a u Utrecht tot 
K l e i n - J a u n e u b r u g n a b i j 
W o e r d e n . 

5". H e t l everen v a n de onder
s taande m a t e r i a l e n , enx. 
ten dienste der openbare 
gemeentewerken , a l s : 

Utrechtsche- , M s s e l - en 
V» a a l s t r a a t k l i n k e r s , U t r . 
K l i n k e r H , (Oi-ielingeti), 
U t r Metselsteen, K a l k , 
Trast en P o r t l a n d - C e m e n t , 
L e k x a n d. H e i d e z a n d , H a r d 
nteeuen T r o t toii-banden en 
H o o s t e r r o i u e n met i jzeren 
r « e « t e r , « . i o n e n . V u r e n - , 
D e n n e n - , E i k e n - en B e u 
k e n h o u t , V e r f w a r e n . O l i e 
en P e t r o l e u m , ( « l a s , l . l zer , 
I J z e r k r a m e r i j e n en <«e-
reedschap. D a k p a n n e n , T e 
gels en T o u w . 

De bestekken cn voorwaarden liggen 
van den 8sten December e k. af ter 
inzage aan het Bureau der Gemeente
werken, Achter Klarenburg en zijn dan 
ook aldaar, zoomede ten Stadhuize (Af
deeling Financiën) en bij dc boekhande
laren V A N TERVEI'.N en ZOON ver
krijgbaar gesteld tegen betaling van 
/*O.SJ."> per exemplaar, afgehaald, en 
van ƒ O . g S voor franco toezending. 

Monsters en modellen voor de te 
leveren materialen zijn te bezichtigen 
en verdere inlichtingen te bekomen 
aan bovengenoemd bureau op werk
dagen van 11—12 ure voormiddags 

Utrecht, 7 December 189li. 

De Secretaris 
der Gemeente l'lrecht 

J . BOOL. 

AANBESTEDING 
De DIRECTEUREN der L E V K . N S -

V K H Z E K E B I N U - M A A T S C I I A I ' I ' I J 
„DORDRECHT" te Dordrecht, zijn 
voornemens 

aau te besteden: 
H e t bouwen v a n 34 II K E K E N -

H U I Z E N , GS I I I M U I N 
e u B O V E N H U I Z E N e n 7 
d u b b e l e A K H E I D E K N -
W O N I N U E N , allen met bij-
behoorende w e r k e n , als 
t e r r e i n o p h o o g i n g , a a n l e g 
v a n « t r i i t e n . s choe i ingeu 
enz . op het t e r r e i n ge
n a a m d „HmsenHof" te 
D o r d r e c h t . 

De tcekeningen, monsters van mate
rialen enz. liggen van 1 tot 23 Decem
ber 18'J6 ter inzage in bet lokaal van 
den Beer V A N DEK HORST, Groen
markt te Dordrecht, alwaar alsdan in
lichtingen gegeven worden door de 
Architecten P. A. W E E L D E N B U R G , 
van Rotterdam, en H. A. KORTHALS, 
van Dordrecht. 

A a n w i j z i n g op 10 D e c e m b e r 
des voormiddag» 11 eu namiddags 1 uur. 

De aanbes ted ing zul geschieden 
in verschillende al dau niet gecombi
neerde perceelen en en-bloc op D o n 
d e r d a g 54 1 D e c e m b e r e.k. 's na
middags 2 uur in het lokaal van den 
heer V A N DEK HORST. 

Op geuieldeu dag moetende i rise li r ij -
vingsbiljetteu tusschen ',» en 12 uur 
worden ingeleverd aan het bureau 
der L e v e n s v e r z e k e r i n g - M a a t 
s c h a p p i j DORDRECHT. 

Het bestek met 11 bladen is na 30No-
veuiber 181)6 verkrijgbaar a f I O . — per 
Stel aan het bureau der Levensverzeke
ring-Maatschappij „DORDRECHT". 

Openbare 

AANBESTEDING. 
D o o r H E E R E N R E G E N T E N d e r 

„VAN CAPPELLEN-STICHTING" te 
CAPPELLE aan den IJSSEL zal 
op Betneterdag 9 * tint-,,.ft, i 
iSOU, (les voormiddag» 11 uren, in 
het openbaar worden aanbes teed: 

H e t bouwen v a n een t .es t irht , 
tot h u i s v e s t i n g v a n be
j a a r d e l i eden te C a p p e i l e 
a a n den I J s s e l . 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Vrijiag 18 December a. s., des 
voormiddags 11 uren. 

BESTEK en T E E K E N I N G E N zijn 
voor den prijs van f 1.50 per stel, 
op franco aanvrage, verkrijgbaar ter 
drukkerij J . DK JONG, Wijnstraat 34 
te Rotterdam. 

ie Maatschappij 

r i l l l l ' I K X K I H P L K X 

At Jl J W I E L JKÏK. 
B a k k e r s t r a a t 5<t. A It N II E J l . 

In voorraad de Modellen 1S»0 en de 
nleuwMte Onderdeden. 1'ryscourauton 
gratis verkrijgbaar. Degeljjke inrichting voor 
reparation. 

tegen schade 

D e van 1845. 
's-Gravenhage. Èierhplein, hoek 

Primestraat — Zurphen—Amsterdam, 
Sophiaplein-Rotterdam, Zuidblaak50— 
Breda, Prinsenkade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, die verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

Gebr. K. & H. MEUH8, 
in alle Hardateenea en Marmer-
werken, Grafmonumenten en «• raf-
serken. 

Woonplaats: Rustenburger straat 80. 
Werkplaat»: Kuiperstraat Ah. >\-AJISTEL. 

G R A N I E T . 
J. H. P. JAN8E, 

Marnixstraat 384 
A M S T E R D A M . 

J . J . BROEK, - B-braveohage, KRAIJENBOFSTHAAT 37. 
A U T O O K A M l -LII H O C II % ft'I E . 

ATKI.1 Kit voor het Tcekenen en Keproduccercn van 1'lans, Technische Teekc- | 
ningen. Luudkaartcii. enz. — l.l< III lilt I k IMIll IIIIM.. 

HELD's Patentlicht 
kost slechts met brsnder, kousje en glas, 
verzendbaar, compleet fl.—. 

Kousjes om in den zak mede te nemen 
4 0 cent. 

Verzendbaar naar allo plaatien. 

CRAMER ELSENBDRG & C", 
MMoflererttttciert, 

A M S T E R D A M . 
Fabrikanten van gepantserde Ktoiskelders, Deuren, 

firandwaarborgkasten en Geldkisten. 
Centraalverwarmlng door heete lucht. 

Tor drukkerij dor Naamlooze Vennootschap „Het Vaderland" 

4 0 4 

REDACTEUR ' F W V A N GENDT JGz. Adres voor Redactie en Administratie: Bureau vin De Opmerier, Van-BvlmttliltraU II6, •f-GrmnmUf,. | 
per jaar voor het binnenland. . . . / $.- ADVERTENTI«N per regel f 0 . 2 0 , en / 0 . 1 0 voor het bew.,snommer 

ABONNEMENTSPRIJS 
voor België, bij vooruitbetaling 
voor de overige landen der Postunie, met inbegrip van 

Nederlandsch-Indiü en Transvaal, bij vooruitlietaling. 
voor de overige landen, bij vooruitbetaling . . . . 

6.50 

7 . 5 0 

1 0 . — 

Groote letters worden) berekend naar plaatsruimte. 
Abonnementen voor advertentien tegen lage tarieven. 

AEZONDERI.IJKE NOMMERS met plaat f 0.2$, zonder plaat / 0.15. 

B E R I C H T . 
Wegens het K E R S T F E E S T op Vrijdag en Zaterdag 

a. s. wordt het volgend nornmer van De Opmerker 

in den avond van Donderdag 24 December afgedrukt 

D E Z E G E P R A L E N D E V E C H T . 

Onder de talrijke prachtwerken, in het begin der 
vorige eeuw uitgegeven met bedoeling de meest in 
trek zijnde landstreken door woord en beeld te ver
heerlijken, is de foliant, wiens titel wij hierboven 
afschrijven, zeker niet de minste. 

Op zwaar Hollandsch papier met een fraaie letter 
gedrukt en van koperplaten, waaraan de meeste zorg 
besteed is, voorzien, moet een boek als dit, in onzen 
tijd, die weer meer oog begint te krijgen voor de 
kunst van den drukker, alleen reeds als technisch 
voortbrengsel belangrijk wezen. 

De tekst moge, uit een oogpunt van letterkunde 
beschouwd, weinig aantrekkelijks hebben, hij is tóch 
wel belangrijk als een bijdrage tot de kennis van het 
leven onzer voorvaderen, nu haast tweehonderd jaar 
geleden. 

Naar dc gewoonte van dien tijd gaat een titelplaat 
aan den tekst vooraf; zij is geteekend door A . de 
Lairesse, een zoon van den bekenden meester en ge
graveerd door A . van der Laan. Natuurlijk zijn op 
deze prent de goden van den Olympus niet vergeten. 
Opdat er geen twijfel aan de beteekenis zou bestaan, 
heeft Claas Bruin die in een gedicht verklaard. 

De Vechtstroom duikt in 't lommer met haar lis 
E n kruik, terwijl het zwaantje zonder zorgen 
Zich zelf vermaakt daar ieder vrolijk is. 
De Jacht-godin houd niets in 'thert verborgen 
Voor Landbouw en belooft diens akkervrucht 
E n weiden in het jagen tc verschoonen. 

'Apollo komt, met een gezwinde vlugt, 
Zich aan de Graan- en Vruchtgodin vertoonen, 
Wie hij, en ook der Wetenschap, gebiedt 
Deez stroom op hun banketten steeds t'onthalen, 
Naardien hij haar voor rampen en verdriet 
Beschermen wil door zijn verkwikbre stralen. 
Int midden staat een Eer-zuil opgerecht 
Met een geschrift, om d'inhoud klaar t'ontdekken 
Tot roem en eer der nooitvolprezen Vecht, 
En wapens van nabijgelegen Vlekken 
En Steden, daar de vreugd elk liellijk streelt 
Int Lentsaizoen, na vorst en stormgevaren. 
De Mijterstad is in 't verschiet verbeeld 
Met Muiden, daar dees' Vliet stort in de baaren. 
Men ziet, Claas Bruin, ofschoon geen halve eeuw 

na Vondel levende, is niets dan een armzalig rijme
laar. De plaat is goed geteekend, doch de academische 
naaktfiguren zijn wel wat droog en zinledig. Door 
enkele partijen te etsen, heeft Van der Laan veel 
effect weten te bereiken. In deftig Latijn staat op de 
„eerzuil" „Vechtae fundis, villis, praetoriis, atque pris-
cis arcibus triumphantis, tabula exquisitissima edita a 
Nic Vischeri Vidua cum Privilegio Ordin. Holl. et 
West Eris". 

Op een volgend blad vindt men den titel nog eens, 
nu in het Nederlandsch en in het Eransch, met het 
onderschrift: ,,'t Amsteldam, bij de Wed. Nicolaus 
Visscher op den Dam in de Visser, M D C C X I X . 

Dan komt de eigenlijke tekst, onderteekend door 
Andries de Leth, Amsteldam I Decemb. des jaars 
1718. Het slot daarvan luidt: „Dit is, Mijn Heeren 
(Liefhebberen van het Vecht-Leven) al het geene in 
dit werk door Dan. Stopendaal verkoosen, geteekend 
en uitgevoerd, word begreepen. Dit is het, dat niet 
alleenlijk voor die de Vechtstroom op de opgemelde 
Landhoeven bewoonen maar ook voor de nagebuiren en 
vreemdelingen, die bij zomerzaisoen hier een plaisierigh 
oogvermaak willen genieten, zoo nut als aangenaam: 
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en dat wel, eer zij de Vecht gesien hebben, bequaam 
om hen herwaarts aan te lokken, en naderhand mede 
dienstigh om nog langen tijd de gcheugnis van het 
genootcne gesicht in hunne binnenkameren te be-
waaren." Men ziet dat, terwijl de spelling van Claas 
Bruin vrij wel met de tegenwoordige overeenkomt, 
Andries dc Leth zich nog meer aan die der 17e eeuw 
houdt, om deze reclame voor de Vecht tc schrijven, 
die veel overeenkomst heeft met de aanprijzingen, die-
in onzen tijd van de „Verecnig ingen tot bevordering 
van het vreemdelingen-verkeer" plegen uit te gaan. 
Misschien hebben wel de voornaamste kasteleins op 
het werk ingeteekend cn wordt daardoor de reclame 
verklaard; want den grootcn heeren, die de buiten
plaatsen bewoonden, was het onverschillig, of het 
publick aan de Vecht kwam of niet. 

Doch ook aan hen heeft de schrijver gedacht als 
hij vervolgt: „Dit is het ook, dat als tot een model! 
en voorbeeld kan verstrekken, aan soodanige Heer
schappen als souden sijn genegen hunne Plantagièn te 
veranderen, of liever een nieuwe stand te kiesen: 
sijnde hier te vinden de cierlijkste en vermaaklijkste 
concepten of uitvindingen van Jan en Samuel van 
Staden, Steven Venakool, Simon Schijnvoet en Jacob 
Marot; alle ervarene en alom befaamde Architekten 
en meesters van plantagiün konstigh aan te leggen". 

Hier worden dus de aanzienlijken uitgenoodigd, voor 
zoover zij nog geen buitenplaatsen aan de Vecht 
mochten hebben, er een te koopen. Jammer is het 
dat Andries de Leth niet vermeldt, welke buiten
plaatsen naar de ontwerpen der genoemde architecten 
en tuinkunstenaars zijn aangelegd; vermoedelijk heeft 
hij het niet geweten! Ook overigens geeft de tekst 
van betrekkelijk geringe kennis blijk; de oppervlakkig
heid wordt door een schijnvertoon van geleerdheid 
kwalijk verborgen. 

Reeds de aanhef is karakteristiek. „ D e Schilder
kunst is: een kleurige uitvoering van een aangenaam 
denkbeeld aan den Sterveling te geven van saaken, 
die hij nooit heeft gesien, of niet altijd heeft konnen 
beschouwen. Soodanige sijn de verbeeldingen van 
enkele T r o n i ë n , geheele Beelden van Menschen of 
Beesten, vermaakelijke Landgesichten, bestaande in 
een korstige zaamenschakeling van Bergen en Ros-
schen, Hoogtens en Vlaktens, Zeestranden en Rie-
vieren, Lusthuysen en Buitenplaatsen, ernstige of 
boertige Geselschappen, Oude of Nieuwe Geschiede
nissen, raakende Staat of Oorlog, geweldige Belege
ringen, verwoede Veldslagen, schrikkelijke Scheeps
gevechten, prachtige Inhaalingen en eindlijk het Kroo-
nen, Trouwen en gravewaart draagen van uitmuntende 
Hoofd-I'ersonaagiën. Maar, naademaal nu soodanig 
een uitwerksel van de gemelde Schilderkonst alleenlijk 
moest blijven bij eenen besitter, en aan anderen ook 
de naastgelegenen, niet konde medegedeeld worden, 
soo heeft de geestrijke Plaatsnijerij, met de Naald 
of het Graveerijser, konstelijk dat gebrek ondersteund; 
seeker uitgevoerd voorwerp op papier afdrukkende, 
en alom den geheelen Aardkloot over versendende. 
Nu is alleen ons oogwit, uit de bovengenoemde Voor
werpen de Landgesichten uit te knippen, cn wel bijson-
derlijk de Lusthuysen en Buiten-Plaatsen; van welke 
die van den Ouden Tijd gantsüjk niet afkeerigh sijn 
geweest. Immers sijn hier af volslaage getuygen de 
ruyme Lusthoven van Lucullus en Sallustius, de nette 
Landhoeven van Cicero, Vatia, Caesar & C , ontrent 
de steden Tibur, Tusculum, Cumae, Misenum & C. 
Doch, dit ter sijden af: laat ons slechts keeren tot 
de hedendaagsche Lusthuysen en Buitenplaatsen, soo-
wel Vorstelijke, gelijk daar reeds door fijne konst-

plaaten sijn gemeen gemaakt; Fontainc-Beleau, Ver-
saljes & C. van Vrankrijk; Windsor, Hamptoncourt 
& C. van Engeland; het Loo, Hondslaarsdijk, Dieren 
& C. van het Vrije Nederland. Soowel Vorstelijke, 
seg ik, als mede van mindere, doch vermoogende 
Standpcrsoonen; te weeten het Huys te Voorst, Roo
sendaal, Seyst, Heemstede, Gunterstein, S. Annaland, 
Duinrell, Sorgvliet & C , alle meest uit de konstwinkel 
van den IIr. Nic. Visscher te voorschijn gebracht". 

Een fraai stukje proza is deze aanhef zeker niet. 
De definitie van de schilder- en graveerkunst geeft 
wel een eigenaardig kijkje op de vroeg-l8e-eeuwsche 
opvatting, maar bijzonder belangwekkend zal niemand 
haar noemen. Ook de aanhalingen uit de Oudheid 
hebben weinig waarde; van belang is slechts de op
somming der lustverblijven, die in des schrijvers tijd 
als de meest vermaarde golden. Dat Fontainebleau 
nog vóór Versailles genoemd wordt, zou men niet 
verwachten. Het Loo , Honselaarsdijk en Dieren zijn 
de buitenplaatsen van den toen nog niet lang over
leden Koning-Stadhouder Willem III. De prenten, die 
er nog van bestaan en waarop de schrijver zinspeelt, 
doen een aanleg in den trant van Le Nótre zien. Bij 
de opsomming der particuliere buitenplaatsen komen er 
voor, die nu vrij wel vergeten zijn. Het huis te Voorst 
is nog bekend genoeg, ook Roozendaal bij Arnhem 
weet iedereen te liggen; de aanleg om het slot te 
Zeist verloochent nog thans zijn 18e-eeuwschen oor
sprong niet. Moge er van het huis te Heemstede haast 
niets meer over wezen, de ruïnes worden toch om 
haar schilderachtigheid nog wel bezocht. Sorgvliet 
kent iedere Hagenaar, Gunterstein wordt nog altijd 
door een Van Collen bewoond. Maar waar zijn Sint 
Annaland en Duinrel? 

Kan men van De Leth's tekst slechts weinig goeds 
zeggen, de prenten van Stopendaal zijn even uitvoerig 
als fraai bewerkt. Zij geven een ongemeen duidelijk 
beeld van de scheppingen der architecten Van Staden, 
Venakool, Schijnvoet en Marot. Wat in het bijzonder 
ieders werk is geweest, laat zich niet aanwijzen. Zoo
veel alleen is zeker, dat zij allen Le Nótre ' s stijl na
volgden. 

Men vindt hier de regelen van den Franschman 
toegepast. De tuinen hebben geen hoog geboomte, 
doch slechts hagen; boomen van eenigen omvang ko
men alleen als achtergronden voor. Steeds is de aanleg 
zoo, dat men hem met één oogopslag uit het huis 
overzien kan en dat het terrein grooter schijnt dan in 
werkelijkheid. Aan de zijden vooral vindt men de hagen 
met opgaand geboomte daarachter. 

Het huis heeft meest van achteren een terras of 
bordes, vanwaar men in den eigenlijken bloemtuin 
komt. Achter dezen bloemtuin is meest een vijver 
gemaakt, waarop lanen, door hagen gevormd uit
komen; zoowel vijver als lanen hebben streng sym
metrische lijnen. De broderies of borduurwerken om
geven door lage buxus ziet men overal. Soms komen 
ook kommen met fonteinen of droge kommen, ber-
ceaux van latwerk en dergelijke voor. 

Stopendaal begint zijn wandeling tc Utrecht en 
komt dan het eerst aan den lusthof „de Sij-baalen, 
sijnde daaraf de ontwerper, besitter en bewooner de 
heer David van Mollem." Van de zijde der Vecht 
gezien, had deze buitenplaats weinig belangrijks. Het 
huis, vlak aan den weg gelegen, is zonder het minste 
sieraad, ja zelfs armoedig. Alleen de groote midden
zaal, „van binnen door Gerardt Hoedt beschilderd," 
doet zich door een uitgebouwd venster, zooals men 
ze toen zoo gaarne had om op den weg te kunnen 
kijken, kennen. 
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Doch aan de tuinzijde is de indruk geheel anders. 
Rechthoekig op het huis ziet men daar de oranjerie 
gebouwd, die voor de symmetrie, aan de andere 
zijde door een blinden gevel herhaald schijnt te worden. 
In de as van het dus verkregen plein ligt de reeds 
genoemde groote zaal, die naar buiten door een 
statig bordes en een Dorische pilaster-architectuur is 
gedicteerd. Een groote vijver met fontein, door oran-
jeboomen in kuipen omgeven, is afgesloten door ge
schoren hagen, die den blik naar een laan cn een 
tuinkoepel leiden. 

Het stelsel van Le Nótre is hier slechts ten deele toe
gepast. Veel vollediger vinden wij het in den aanleg van 
Hoogevecht, de lustplaats van den heer Francois 
Sweerts. Ook hier is het gebouw van weinig beteekenis; 
het is blijkbaar een dier zeer eenvoudige constructies, 
die Vingbooms en Post in de mode brachten. Maar 
de tuin is zeer rijk. Men ziet eerst den bloemtuin met 
zijn broderies, dan een kom met fontein, door beelden 
en obelisk-vormige buxus omgeven. Op de kom volgt 
een terras en een zoogenaamd kabinet, door halfcirkel
vormige geschoren hagen besloten.. Het kabinet is in 
het midden open en daardoor ziet men een soort van 
architectuur, die als achtergrond voor een beeld dient. 
De uitvoerigheid der prenten laat toe, alles tot in 
de kleinste bijzonderheden te bestudeeren. 

Nog onaanzienlijker is het huis Otterspoor, de lust
plaats van Jacob van Lennep. Op een hoek van het 
terrein geplaatst en blijkbaar oorspronkelijk niet veel 
meer dan een optrekje, leende het zich er niet toe, 
om als dat van Hoogevecht, waar het naast lag, tot 
middenpunt van den aanleg te dienen. Daarom werd 
de as van den tuin zuidwaarts verplaatst, zoodat de 
wandelaars langs de Vecht er een goed gezicht op 
hadden. De aanleg is wat rechtlijnig en daardoor 
stijf. Een kabinet, als rustieke architectuur behandeld, 
dient als afsluiting naar het oosten. 

Otterspoor lag tusschen Hoogevecht en Gansenhoef, 
„het huijs van den heer Joan Elias Huydekooper, 
Schepen van Amsterdam, Heere van Maarsseveen." 
Dit laatste buiten is wel deftiger dan de hofstede 
van Jacob van Lennep, maar het schijnt toch niet 
geheel in overeenstemming met de hooge waardigheid 
van den bezitter. De tuin heeft een grooten vijver, 
met een kabinet daarachter. 

Veel fraaier is de plaats van den heer Theodorus 
Boendermaker, nabij Breukelen , „tot noch toe met 
geen andere Naam als die van den Besitter bekend". 
Wijst die naam, zoo goed als die van Huydekooper 
op een zeer nederige afkomst, hij had voor de 18e-
eeuwers toch een zeer patricischen klank. Te Amster
dam vooral bracht fortuin iemand spoedig tot aanzien. 

De ligging van de plaats, die den heer Hoender-
maker behoorde, was eenigszins anders dan die der 
tot dusver besproken lusthoven. Bij Breukelen toch 
scheidde de weg zich van de rivier, en nu was de 
buitenplaats juist tusschen beiden. De tuinaanleg was 
niet de as evenwijdig aan de rivier gemaakt, zoodat 
men, daar het huis zijn front naar het water keerde, 
uit de vensters van den zuidelijken zijgevel het fraaiste 
gezicht had. Het gebouw, ofschoon eenvoudig, is wel 
imposant. De middenpartij met haar rijk balkon en 
bekronend venster brengt de architectuur van sommige 
Amsterdamsche huizen in herinnering. 
. .De tuinaanleg is in twee deelen gescheiden. Voor 

het huis ziet men een fontein, omgeven door broderiën 
van bloemen, en berceaux, die als achtergrond voor 
acht godenbeelden dienen. Terzijde van het huis zijn 
berceaux gemaakt, die een bijzonder groote kom met 
tal van fonteinen insluiten. Het terras aan de zuid 

zijde dier kom onderscheidt zich door zijn hoogte. 
Men moet hierbij in het oog houden, dat de terrassen 
gemaakt werden van de aarde, die uit de kommen 
was gegraven. Op het terras is een groot kabinet, 
dat, behalve uit hagen, ook uit een paar paviljoens 
van latten bestaat. 

Als gewoonlijk is in het midden een decoratieve 
colonnade met een groep „de geschaakte 1'roserpijn" 
daartusschen geplaatst. Isaac Moucheron wordt ver
meld als de schilder, die het huis gedecoreerd heeft. 

„Gunterstein van den Heer Ferdinand van C o ü e n , 
hoofdofficier van Amsterdam, Heere van Gunterstein 
en Tienhoven" wordt ons slechts in één prent ver
toond. De architectuur herinnert aan de manier van 
Dorsman, de Dorische kroonlijst prijkt met het wapen
schild van den bezitter; Het gebouw ligt geheel in 
het water. Van den tuinaanleg zien wij niets. De tekst 
vermeldt: „wel eer is het huys bij aankoop geweest 
een eigendom van den Hr. Pensionaris Jan van ()lden-
barneveld; A o 1672 deden het de moedwillige Fransche 
springen, na 't verbranden der huyzen Ruwiel en 
Nienrode, zoo dat het heden is een nieuw gebouw". 
Dorsman was toen de meest bekende architect, zoo
dat de mogelijkheid bestaat, dat wij hier een zijner 
werken zien. 

(Jueeckhoven, dat noordwaarts van Rreukelen lag , 
was van een ecnvoudigen, doch imposanten aanleg, 
waarover menigeen zich zal verbazen, als hij leest, 
dat daar toen Monsr. Pierre Mannoury zijn kostschool 
hield. Dit zal wel een der deftigste instituten van dien 
tijd geweest zijn. 

(Slot in 't volgend nommer.) 

H E T S C H R I K B E W I N D . 
In een Fransch blad vonden wij eenige beschou

wingen over hedendaagsche kunsttoestanden. Als titel 
staat er boven „ H e t Schrikbewind"; al willen wij 
niet beweren, dat de toestanden hier-te-lande en in 
Frankrijk dezelfde zijn, er is toch genoeg overeen
komst, om een vertaling van sommige gedeelten ook 
voor onze lezers belangwekkend te doen zijn. 

„Er is in den laatsten tijd een secte van revolu-
tionnaire kunstenaars opgestaan, die als alle revolu-
tionnairen, opperhoofden gekozen heeft, welke zij 
noodzaakt hen te volgen. Onder deze revolutionnairen 
vindt men allerlei menschen. Sommigen zijn ter goeder 
trouw; zij begaan de grootste dwaasheden met de 
sereniteit, die een gerust geweten geeft. Hunne her
senen zijn nu eenmaal niet anders. Maar de groote 
meerderheid wordt gevormd door de onmachtigen, 
de naijverigen en de nullen. Er zijn er zoo velen, 
die het niet kunnen uitstaan, dat iemand een werk 
maakt, dat zij ook hadden kunnen maken, maar 
waaraan zij, uit een aangeboren traagheid, nooit zijn 
begonnen. 

„ W e e r anderen kennen niet de edele vreugde van 
het zuiver bewonderen; zij kunnen geen kunstwerk 
genieten, zonder dat hunne bewondering, die dikwijls 
weinig oprecht is en op losse gronden rust, gepaard 
gaat met een diepe verachting voor andere schep
pingen. Kn dan is er, talrijker dan de andere groepen, 
de breede schaar van menschen met zwakke her
senen, menschen die het hart in de schoenen dragen, 
maar wier ijdelheid groot is. Deze personen , willen 
voor alles, „in de beweging" zijn; zij vragen niet 
of die beweging ook misschien niets anders is dan 
een noodelooze agitatie, of dat zij, ondanks haar 
vertoon van moderniteit, toch eigenlijk niets dan 
reactie mag heeten. Deze gevaarlijke dwazen maken 
de meeste drukte;'zij gaan om „in de beweging" te 

6-
407 



O " 

blijven, overal mede, ook zelfs op paden, die regel
recht op een afgrond uitloopen. 

„ D e z e anarchisten in de kunst — men vindt ze 
onder de musici, de letterkundigen, de beeldhouwers, 
de schilders, ja zelfs onder de architecten — doen 
juist als de communemannen van 1871; maar zij zijn 
veel minder te verontschuldigen. Zij zijn niet talrijk, 
doch eensgezind in hun streven tot omverwerping van 
al wat bestaat; om dit doel te kunnen bereiken, be
dwingen zij hun onderlingen naijver, laten zij de 
veeten, die hen verdeden, rusten. Zij herkennen elk
ander aan enkele formules, soms schilderachtig, soms 
grappig; maar steeds zijn zij stoutmoedig. Leven 
maken is hun lust; daardoor weten zij, op behendige 
wijze, een minderheid te vormen, die de meerderheid 
naar hare pijpen doet dansen. 

„In schouwburgen toonen zij luide hun bijval of 
afkeuring; maar meer nog trachten zij door artikelen 
in dag- of weekbladen het publiek de wet voor te 
schrijven. Mn dit gelukt hun maar al te wel, zoodat 
zij een schrikbewind in den waren zin des woords 
uitoefenen. 

„ V e l e n , zoo onder het publiek als onder de kun
stenaars , wier werk omlaag gehaald wordt, zouden 
zich wel tegen dit schrikbewind willen verzetten, en 
zijn verontwaardigd over dit afbreken. Maar zij houden 
zich stil, hetzij door misplaatste bescheidenheid, of 
om niet voor stommeriken te worden aangezien. Ja 
er zijn er zelf;', die op het laatst gaan gelooven, dat 
zij wel domooren moeten zijn, omdat zij telkens en 
telkens door het schrikbewind daarvoor worden uit
gemaakt." 

Men ziet het, de toestanden in Frankrijk zijn niet 
malsch. De guillotine der critiek maakt er talrijke 
slachtoffers, zoo goed als in het laatst der vorige 
eeuw. Zoo min als toen, kan Holland nu iets anders 
doen dan de Franschen uit de verte na-apen. Wer
den Lodewijk X V I en Marie Antoinette onthoofd, 
de stadhouderlijke familie liet men op de bekende 
visscherspink kalm naar Fngcland vertrekken. Onze 
revolutie was veel goedaardiger dan de Fransche; 
een eigenlijk schrikbewind hebben wij nooit gehad. 

Ook onze hedendaagsche kunst-omwentelaars zijn 
makker dan de Fransche, en daardoor hebben zij 
nog niet zooveel invloed. Maar die invloed kan wassen 
en daarom is het nuttig, vóór het zoover komt, een 
waarschuwend woord te laten hooren. 

R . - K . K F R K K N P A S T O R I K V A N D E 
H . I G N A T I U S P A R O C H I E T E N I J M E G E N . 

{Met drie platen) 
De bij dit nommer behoorende drie afbeeldingen zijn 

van de kerk en pastorie, gebouwd in de Molenstraat 
te Nijmegen. De pastorie werd in de laatste maanden 
van 1894 voor een groot gedeelte gebouwd, waarna 
met de kerk begonnen werd, die in de maand Sep
tember j.1. gereed kwam. 

Met inbegrip van de amotie der oude kerk, werd 
de geheele bouw door den heer W . J . H . van der 
Waarden aldaar, voor/124.200 aangenomen. De kerk 
kenmerkt zich door de buitengewone breedte van den 
middenbeuk van 12 M . welke ruimte, evenals de 
zijbeuken enz. met steenen gewelven is overspannen. 
Van binnen is de geheele kerk in de grijze kalk ge-
stucadcord, met het doel later te polychromeeren. 
Bij den bouw is ruim gebruik gemaakt van bergsteen, 
doch overigens is zij geheel van waalsteen gemetseld. 

De plannen zijn van den architect Nies. Molenaar 
te 's-Gravenhage, onder wiens directie ook de uit
voering plaats had. 

PRIJSVRAGEN 
HAAGSCHE BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ „DUINOORD". 
Het rapport, door dc Jury uitgebracht omtrent de 

antwoorden op de door de Bouwgrond-maatschappij 
„ D u i n o o r d " te 's-Gravenhage uitgeschreven prijsvraag, 
luidt als volgt: 

Den 2en December j.1. werden door u in onze 
handen gesteld negentien ontwerpen — inzendingen 
van architecten — en vijftien ontwerpen van bouw
ondernemers voor blokhuizen (minstens bestaande uit 
2 perceelen). 

Onder de ontwerpen der architecten trokken bij een 
eerste onderzoek reeds dadelijk onze aandacht, de 
volgende: 

n». 2 Motto: „Sweel inck". 
>• 4 „ „Adè le" . 
» 5 .. „Sri Wedari". 
1» 14 » „Hardsteen". 

16 „ „Zorgvliet". 
„ 1 9 „ „Elk wat Wils". 

Na de uitgevoerde werken ter plaatse aan een 
nader onderzoek te hebben onderworpen, zijn de on-
dergeteekenden eenstemmig tot het besluit gekomen, 
dat wat de conceptie en de uitvoering betreft, tot 
bekroning in aanmerking komen: 

in de eerste plaats n°. 5 „Sri Wedari" en 
„ „ tweede „ n°. 2 „Sweel inck". 

Wat omvang en belangrijkheid, zoowel als artistieke 
opvatting betreft, overtreft n°. 5 „Sri Wedari," verre 
alle andere ontwerpen, terwijl het ontwerp n°. 2 „ S w e e 
linck", ofschoon meer bescheiden, van een gezonde 
en degelijke opvatting getuigt, in welke meening wij 
versterkt werden bij bezichtiging van het uitgevoerde 
werk. 

Naar aanleiding hiervan meenen wij u n°. 5 „Sri 
Wedari" te moeten voordragen voor den eersten prijs 
van ƒ 2 0 0 0 , terwijl de tweede prijs of premie van 
f 1000, volgens ons oordeel zal moeten worden toe
gekend aan n". 2, motto „Sweel inck". 

Onder de inzendingen van bouwondernemers trokken 
bij een eerste onderzoek onze aandacht, de volgende: 

n". 3 onder het motto: „Arbeid". 
„ 4 11 „ „ „Onze Tijd". 
» 5 ,. >, „Olyvia". 
M 8 „ „ „ „Drie ringen in elkaar". 
„ 1 1 , „III". 
„ 1 2 ,111 bis". 
- . 1 3 VII". 
„ 1 5 Bellevue". 

Na de uitgevoerde werken bezichtigd te hebben, 
kwamen wij eenstemmig tot het besluit, dat ter be
kroning in aanmerking moest komen, in de eerste 
plaats: 

n°. 15 onder het motto: „Bel levue". 

Ofschoon wij ons bij dit gebouw niet kunnen ver
eenigen met de zeer vlakke afdekking van den trap-
toren, geheel in strijd met de overige ordonnantie en 
de wijzigingen, bij de uitvoering in de beide voor
deuren aangebracht, onze goedkeuring niet konden 
wegdragen, achten wij het toch het meest verdien
stelijke ontwerp te zijn, zoodat wij u voorstellen aan 
deze inzending n°. 15, motto: „Bel levue", den eersten 
prijs van f 1500 toe te kennen. 

Voorts kwam het ons voor, dat de inzending onder 
n°. 11, motto: „III" en n°. 12 „III bis" beide voor 
de premie van j 500 in aanmerking konden komen, 
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terwijl wij, wat betreft n°. 12 moeten opmerken, dat 
bij eene betere behandeling van kroonlijst en dak
vensters, dit ontwerp in waarde zou gewonnen hebben. 

' s -Gravenhage , 3 December iS'96. 

(w. g.) P. J . H . C U Y I ' E R S . 

( „ „ ) E . G U G E L . 

( „ „ ) C . MuYSKBN. 

R E C L A M E B I L J E T V O O R D E T E N T O O N S T E L L I N G 

T E D O R D R E C H T . 

Het rapport der Jury van beoordeeling voor de prjJBvrnag van 
een reclamebiljet, uitgeschreven door do vereeniging „Voor Vnk 
en Kunst" te Dordrecht, luidt als volgt: 

Hot is dor Jury bjjzondcr aangenaam to kunnen eonstateoron , 
dat een belangrijk resultaat met deze prijsvraag is verkregen, 
daar niet minder dan 64 ontwerpen op den bepaalden datum ter 
beoordecling waren ingekomen. 

Do Jury hcoft het ondoenlijk geacht om iedero inzending af
zonderlijk 'in dit rapport to bespreken, cn daarom in meer alge
meene beschouwingen baar indruk trachten weer to goven. Bjj 
eene eerste schifting werden reeds aanstonds ter zjjdo gelegd als 
niet geslaagd, gebrekkig geteekend, of niet aan de eischen van 
een reclame-biljet beantwoordend, 13 ontworpen. 

De 21 overgebleven inzendingen, die eeno nadere beschouwing 
verdienden, waren gemerkt: 

1. Dordt, 2. In 3 kleuren, 3. Schets, 4. Ars longa, vita brevis, 
5. Zuil, ti. Lclio, 7. Good bye. 8. a. b. c, 9. 3, 10. Ogak, 11. 
Kareltjo, 12. de Zusteren, 13. Man, 14. Loë, 15. Borneo, IC. 
(klomp), 17. Sic, 18. Hoop doet Loven, 19. A 1'Ktornel Madame, 
20. Every thing is Bpoilt by use, 21. Mistletoe. 

Bjj de 2e revisio werden alsnog terzjjde gelegd een negental 
teekeningen, die bij nauwkeuriger beschouwing voor verdero mede
ding ongoschikt werden geoordeeld, zoodat oen 12-tal inzendingen 
overbleef, waartusschen do Btrjjd in engcron zin beperkt werd; 
dit waren: 

1, Ars longa, vita brevis, 2. Zuil, 3. a. h. <-., 4.8; 5. Ogak, 6. Loë, 
7. Borneo, 8. Klomp, 9, Sic, 10. Hoop doet leven, 11. A 1'Eternel 
Madame 12. Every thing is spoilt by use. 

Dit twaalftal was wcrkeljjk ecu kcurcollectio cn do teekeningen 
hoewel zeer uiteenloopend van opvatting, trokken allo door buiten
gewone verdiensten do aandacht. 

Daaronder bevonden zich uitmuntend geteekende, zeer knap 
gecomposeerde ontwerpen, die alle bljjkbaar van geoefende tceke-
naars, schilders of orncmentistcn afkomstig waren. 

Vóór alles evenwel, meende de Jury, dat naast dc kunstvolle 
uitvoering, do practischo bestemming, hot eenvoudigo eu pak
kende der voorstelling, de duidelijkheid op grooteren afstand, 
eischen waren, die hare keuze eng begrensden. Do twee ontwerpen 
Sic en A 1'Eternel madame voldeden haar na ryp horaad het 
meest en besloot de Jury in haro eerste bijeenkomst doze tweo 
inzendingon voorwaardelijk to bekronen, terwjjl alsnog met de 
anonieme inzeuders over enkele noodzakelijk geachte wijzigingen 
van ondergeschikt belang zou worden onderhandeld. 

In hare eindvergadering werd ten slotte met eenparige stemmen 
bekroond met den eersten prjjs en ter reproductie voorgedragen: 
het ontwerp motto: „A 1'Eternel.VaJame", en de promie toegekend 
aan het ontwerp, ingezonden onder motto: „Sn'. 

Na opening der verzegelde biljetten bleok de vervaardiger van 
het in de oerate plaats bekroonde ontwerp te zjjn do heer Aarts, 
Van Kinsbergenstraat 104, Den Haag, terwjjl do 2o prjjs behaald 
was door den heer C. L. Stal, Zomcrbofstraat 63, Rotterdam. 

De Jury voornoemJ: 
w. g. A. L E COXTE. 

R. LAIIY. 
A. F. Gil's. 

ARCHITECTURA ET AMICITIA. 
Vergadering van Woensdag 16 December 1896. 

De 41ste algemeene vergadering, tevens de laatste van het 
jaar, werd geopend door den Voorzitter, den heer W. Kromhout, 
die voor 't laatst deze functie bekleeddo en tot allen een opwek
kend woord sprak in 't belang van den bloei van Architectura. 

Na ballotage van 2 nieuwe leden, die met algemeene stemmen 
werden aangenomen, werd het jaarverslag van den le-Secretaris, 
den heer A. II Zinsmeestcr, voorgelezen. Hieruit bleek dat de 
toestand van Architectura steeds vooruitgaande is en ook het 
ledental aangroeit 

Het verslag over de geldmiddelen werd met warmte ontvangen, 
daar de kas zich nu in goeden staat bevindt. De heer H. G. 
Jansen bracht namens de Verificatie-commisBie hulde aan den 
Penningmeester, den heer J . A v. d. Sluys Veer, voor het zuinig 
beheer, en zette uiteen hoeveel A. et A dien heer te danken 
heeft, die in een tjjdvak van 10 jaar de kas van een zeer slechte 
tot een goede conditie heeft gebracht; spreker betreurde 't dat 
genoemde heer zjjn betrekking wenscht neer te leggen. Een warm 
applaus toonde den Penningmeester, hoe de Vergadering hiermede 
instemde. 

I>e begrooting voor 1897 word aangenomen. Hierna had de 
verkiezing plaats van 5 bestuursleden cn werden gekozen de 
heeren Joseph Cuypers, Wallc, Cornolissen, J. G. vau Gendt en 
Lauweriks; de drie oerstgenoemdon, ter vergadering aanwezig, 
namen de benoeming aan. 

Mot algemeene stemmen werd daarna de heer Joseph Cuypers 
tot Voorzitter gekozen. 

Dc heer ltyiiiiik bracht ten slotte een woord van hulde aan de 
aftredende bestuursleden, dat door don heer Kromhout beantwoord 
werd en waarna de goedbozochte vergadering gesloten werd. 

«BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" TE ROTTERDAM. 
Vergadering van Dinsdag 15 December 1 8 9 6 . 

Dezen avond trad als sprekor op de heor Mr. P. Drooglever 
Fortuyn, advocaat cn procureur to 's Gravenhage, met het onder
worp: Bepalingen van burenrecht. 

Hoewel de regeling van geschillen tusschen buren schjjnbaar 
beter bjj den rechter dan by den wetgevor thuis bohoort, daar 
de laatsto uit den aard der zaak slechts een primitieve regeling 
geveu kun, is er veel vóór te zoggeu om dozo regeling van den 
wetgever tc doen uitgaan en zulks met het oog op do grootere 
rechtszekerheid der partjjen. 

Under deu titel „rechten cn verplichtingen tusschen de eigenaars 
van naburige erven", komt deze regeling dan ook voor iu ons 
wetboek, maar deze bonaming zou eigenljjk moeten luiden: „Be-
perkiugou vau het Burenrecht," duur dit natuurljjk de zaak is; 
waar men, van zijn pcrsoonljjk recht gebruik makende, scbsdo 
aan materialen ol' van anderen aard aau ziju buren zou berokke
nen, moet deze regeling dit voorkomen. 

Do moeilykkcdeu om ccn juiste theorie te vinden, springt 
dadelijk iu 't oog en is ook reeds lung duidelijk gebleken, hoewel 
dit door verscheidene bekwame mannen beproefd werd. 

De stof is niet nieuw en reeds in den tijd vun 't oude Koine 
werden dergelijke regelingen noodig geoordeeld, en deze zjjn steeds 
bijna ouverauderd iu later tijd nagevolgd. Zoo vindt men bjj ons 
te lande in 1654 de zoogenaamde redetrekkers of erfscboiders, 
later rooimeesters geiiuamd, die, behalve dc functio der tegen
woordige bouwiuspectie, ook die van rechters vervulden iu ge
schillen tusschen buren, mits 11. 1. beiden dit verlangdeu; hun 
uitspraak wus dan biudeud voor beide partijen. 

lu ons tegenwoordig wetboek vindt men verscheidene bepa
lingen, 0. a. de verplichting tot afscheiding van zijn erf, de be
palingen omtrent licht eu uitzicht, den afvoer van water eu het 
recht van noodweg, het verbod vuu het hebbeu vau overhangende 
muren over eens anders erf enz. 

Men kun al deze bepaliugeu naar goeddunken nietig maken 
of verscherpen door servituten of overeenkomsten. Ingeval men 
dit niet doet, beeft elk der partjjen het recht te eischen, dut dc ander 
zich aan dc bepalingen der wet houdt cu b. v. zyn erf ufscbeidt 
vuu dat zijus buurmuus door eeu heining; dat ziju ramen, welko 
rechtstreeks op een ander erf uitzien, op uict minder afstand 
dan 2 M. van dc erfscheiding ziju verwijderd — zoo dezo erf-
schciding het uitzicht niet reeds belet; — verder dut het regen-
water ouz. vuu zjjn eigeu puud op eigen erf worde afgevoerd enz. 

Ingeval hierin door geeu contract is voorzien, moeteu de be
paliugeu vun dc wet worden nageleefd; men beschouwt b.v. een 
erfschoidsuiuur steeds uls gemeenschappelijk eigendom, tenzij het 
tegendeel bepaald kan bewezen worden. 

Ten slotte haalde spr. eeuigo bepalingen aan uit het nieuwe 
Duitsche burgerlijk Wetboek, 0. a. dat, wanneer iemand te goeder 
trouw over bet erf van zijn buurman heeubouwt, deze hem niet 
mug verplichten dat gebouwde af te breken, en zich moet tevreden 
stellen met ecu jaarlyksche schadeloosstelling. 

Van de gelegenheid tot vragen eu discussie werd door de leden 
een druk gebruik gemaakt. 

TECHNISCHE VAKVEREENIQING. 
A F U E E L I N U VGllAVENlIAGE. 

Vergadering van Zaterdag 12 December 1896. 
Na opening der vergadering word voorlezing gedaan van een 

namens de Afdeeling door het bestuur gezonden schrjjven aan de 
afdeeling Den Haag der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, inhoudende verzoek 0111 inlichtingen naar de werkzaam
heden der commissie, voor het opmaken eener honorariumtabel 
nu 2 jaar geleden benoemd. 

Na afdoeuing van eenige huishoudelijke zaken, werd kennis 
gegeven van de oprichting in de afdeeling eener vakgroep a, 
bouwkundigen. 

Ma eene gedachten wissel ing over de houding der afdeeling op 
de aanstaande algemeene ledenvergadering, deed een lid voor
lezing van een courantenverslag der rechtszitting dd. 5 December 
1896, in zake de ramp iu de Casuariestraat; tegen eene in dat 
verslag voorkomende uitdrukking, die den heer Metzelaar, archi
tect-ingenieur, iu den mond werd gelegd „dat hjj die geen examen 
gedaan heeft, waarschijnlijk geen voldoende zaakkennis bezit", 
werd bjj acclamatie besloten Krachtig in het openbaar te pro
testeeren als schade doende aan do moreele en hnancieele positie 
van vele leden en die der geheele vereeniging. 

Met leedwezen hadden leden der vergadering kennis genomen 
van een artikel in het bestek voor het rijksarchief alhier, waarbij 
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voor een teekenaar in dienst van den aaunenicr ƒ40 's maande 
gedurende 12 maanden wordt uitgetrokken. 

Niets meer uan de orde zijnde stoot de voorzitter de vergade
ring, waar als toegift gecirculeerd had eene scrieaf beddingen van 
baksteen-gebouwen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER HOUWKUNST. 
A l •• • 1. • l l M i V ( i IIA V KMI AGE. 

Vergadering van Vrijdag l i December 1 8 9 6 . 
In de eerste plaats werd bet bestuur, dat volgens de bepa

lingen der nieuwe wet en bloc moest aftreden, met groote 
meerderheid herkozen en den heer D. E. C. Knuttel het voor
zitterschap opgedragen. Als leden der commissie tot het verza
melen vnn stukken, geschikt tor opname in dc uitgaven der 
Maatschappij werden benoemd het bestuurslid II. .1. Mondt, 
benevens dc leden J . F. Wouters en EL J . v. d. Kooy, welke 
heeren zich bereid verklaarden die taak op zich tc nemen. 

De penningmeester deed hierna mededeeling van zyn gehouden 
beheer, waaruit bleek dat, dank zy gepaste zuinigheid, het na-
declig saldo van het vorige jaar is ingehaald. 

Dc aftredende, doch herkiesbare leden voor den Arbeidsraad 
werden herkozen en de niet herkiesbare vervangen door de hoeren 
J . Vos en M. Houtman, patroons, en Ter Horst, werkman, terwyl 
als afgevaardigden der afdeeling naar de algemeene vergadering 
van den Arbeidsraad werden aangewezen de heeren Lorrio, Vau 
l.ith en Philips. 

De heer Hreinmer hield daarna eene voordracht over de ge
schiedenis en den tegen woord igen toestand van den stedenbouw. 

AFDCELCVO UTRECHT. 

Vergadering van 15 December lNfttj. 
Behandeld werden do wijzigingen vun het huishoudelijk regle

ment en de rekening en verantwoording van den Penningmeester, 
welke beiden werden goedgekeurd. 

De heer ,f. Th. Kok, die volgens rooster als bestuurslid moest 
aftreden, werd als zoodanig met algemeene stommen herkozen. 

De hoeren I. II. J . van Lanteren, A. J . Vreeswyk en J . Th. 
Kok. werden respectievelijk als Voorzitter, Secretaris en Penning
meester herbenoemd. 

Verder werden commission benoemd tot het geven van ant
woorden op de door het Bestuur der Maatschappij gestelde vragen. 
De vele discussion, die enkele vragen uitlokten, waren oorzaak 
dat (To mededeelingen van den heer Kerscmaeker over fundee-
ringen tot een volgende vergadering moesten worden uitgesteld. 

AFDEELING AMSTERDAM. 

Vergadering van Vrijdag II December 1 8 9 6 . 
Na opening vuu de vergadering en afdoening van eenige huls* 

houdclyke Eflkcn, werd het woord wrlcciid aau den heer 1,. Hieu" 
fait, lid van de firma Koning en Bienfuit, tot het houden der 
aangekondigde bijdrage bet re tiende liet onderzoek van bouwmateri
alen cn metalen eu de ontwikkeling daarvan iu den laatsten tijd. 

De heer Bienfait ving zijne rede aan niet erop te wijzen dut 
liet niet iu de bedoeling lag om de verschillende onderzoekingen, 
die aan proefstations plaats hebben, ie l.eseliry-en, daar dit toch 
beter aan de inrichting zelf te zien is, doch wel om een over
zicht te geven van bet ontstaan en de werking der proefstations. 

Door den aanleg vun spoorwegen en het bouwen van groote 
ijzeren spoorwegbruggen, ontstond langzamerhand de behoefte 
om nauwkeurig op de hoogte te zyn van den weerstand der 
gebezigde materialen. 

Doch nog andere oorzaken werkten biertoe mede en wel voor
namelijk do groote bouwwoede, die in 1870 iu Duitscbland 
beersente en die oorzaak was vau bet ontstaan van vele portland
cementfabrieken. De fabrikanten dezer inrichtingen traden dan 
ook het eerst gezamenlijk op om bepaalde voorschriften vast te 
stellen voor het onderzoek en de keuring van dit materiaal, welk 
voorbeeld tusschen de jaren 1 WHO en 181)0 door hunne collega's 
in Zwitserland gevolgd . werd. Iu dezen tyd werden ook in Duitscu-
land de eerste proefstations opgericht, dio voornamelijk aan Po-
1\technische scholen verbonden werden. 
* Het onderzoek der materialen geschiedde echter niet volgens 
een algemeen aangenomen methode, soodat do resultaten bij een 
zelfde materiaal zeer verschillend waren. 

Als grondlegger der wetenschappelijke methode waarop dat 
onderzoek thans berust, moet dan ook in de eerste plaats genoemd 
worden prof. «Joh. liausehinger, wiens leven en werken uitvoerig 
door spreker werden geschetst 

Prof. liausehinger ondervond, door het jjeinis van een bepaald 
stelsel van onderzoek bij het beproeven van materialen, groote 
moeilijkheden. IIij deed het voorstel een eenvormig stelsel voor 
dit onderzoek vast to stellen, en dc eerste conferentie daarover 
werd in 1884 te Munchcn gehouden; zij had ten doel 0111 door 
gemeenschappelijk overleg eene methode vast te stellen voor het 
onderzoek van metalen, bouwsteeucn, bestratings- en verbindings-
inaterialen. 

Op dit congres werd slechts een gedeelte van den voorgenomen 
omvangrijken arbeid afgedaan, zoodat men besloot in 1NH(J te 
Dresden weder bijeen te komen. Achtereenvolgens werden to 
Bcrlyn in 1890 en te Woenen in 1808 dergelijke congressen ge

houden eu bleek het noodig te zyn die samenkomsten om de 2 
of 3 jaren te houden. 

Iu dezen tyd overleed te Munchcn, tot groot verlies van de 
wetenschap, prof. Bausohingcr en hy werd als leider der congressen 
opgevolgd door prof. Tetmayer, die op het congres te Zurich in 
1894 voor hot eerst als zoodanig optrad. 

ii rooter verschil dan tusschen beide leiders bestond, was moeilijk 
denkbaar. Was prof. Bauschingcr dc stille, ernstige geleerde, wars 
van reclame, prof. Tetmayer WUB daar sterk voor cn deed 
alles om do conferentie te Zurich zooveel mogelyk internationaal 
tc doen ziju, welk doel volkomen werd bereikt. 

Ken permanent lichaam tot regeling van den arbeid der con-
grossen werd op initiatief van prof. Tetmayer opgericht en daar
aan verbonden een tijdschrift, waarvan onlangs het eerste nummer 
verscheen. 

Iu het tweede gedeelte van zyne lezing hesprak dc heer Bienfait 
meer de wijze van proefnemingen eu dc helangryke eigenschappen 
van dc trek- cn drukspauningen van metalen 

Voor verbindings-materialen wordt als leiddraad meest de trek-
proef toegepast, omdat dit gemakkelykcr is en men de mecning 
is toegedaan dat de druk, die een muteriaul kan weerstaan, 
ongeveer tienmaal grooter is dan do weerstand van dat mate
riaal tegen uitrekking, eene mecning, die echter door Prof. 
Bauschingcr bestreden is. 

Vervolgens trad spreker iu cene beschouwing over de in Duitscb
land genomen proeven met zuilen van gietijzer, geslagen yzer, 
hout, buksteen eu beton en hun weerstand bij brand en gaf 
ten slotte versehillcnde belangrijke aanwijzingen omtrent de proef
nemingen van cement, vermengd met verschillende Eendsoorten, 
waaruit duidelijk bleek, dat het voor vergelijking bepaald noodig 
was eenzelfde zandsoort te bezigen, hetwelk tegenwoordig dan 
ook aan alle proefstations geschiedt. 

Naar aanleiding van het geboorde ontstond or eene geani
meerde discussie en wordeu verschillende vragen door den spreker 
beantwoord. 

De Voorzitter bedankte als tolk der talrijke aanwezigen, den 
heer Bienfait voor zyne belaagryke eu zeer toegejuichte mede
deelingen. 

Op eeu vraag van den heer J . l i . Leliiuan, gaf de hoer C . T. 
J. Louis Richer eene uitvoerige toelichting omtrent de iu de 
zaal geëxposeerde ontwerpen, als antwoorden ingezonden op den 
in 18U2 door de llnagseho Bouwgrond-maatschappij „Duiuoord" 
uitgeschreven wedstrijd. 

FRIESCHE B O r W K R I N G T E L E E U W A R D E N . 
Vergadering van 17 December 18%. 

de vergaderzaal waren Laojrs de wanden tentoongesteld 
lende plaatwerken, welke den leden ter kennisneming 
aangeboden door de boekhandelaren Meyer en Schuafsma 

In 
rersofa 
waren 
alhier, welke met veel belangstelling werden bezichtigd. — Duarna 
opende de Voorzitter de vergadering eu deed na aidoeuing vun de 
gewone werkzaamheden de mededeeling, dut in eene gehouden 
vergadering vau het bestuur met het bestuur van de vereeniging 
Nijverheid is besloten tot de oprichting van arbeidsraden iu deze 
gemeente eu dut daartoe uit elk bestuur - ledeu zyu aangewezen 
om de eerste stappen te doen. 

Ibiarna werden dc programma's vastgesteld voor de uit te 
schrijven prijsvragen, betrekking hebbende op het schilders- en 
bebangersvak, waartoe in dc vorige vergadering in beginsel was 
besloten. 

Ter voorziening in de vacatures vun 2 bestuursleden bleken na 
stemming gekozen te zijn de heeren Feddema en Fabor, nadat 
vóór de stemming door den Voorzitter ter kennis vuu de loden 
werd gebracht, dat do heer Baron voor cene volgende verkiezing 
niet in aanmerking wenschtc te komen. 

Alsnu werd het woord gegeven aau den heer II. Feddema Azn., 
voor 't houden van cene voordracht over Antwerpen. Iu zyn 
inleidend woord gaf do spreker eene reiabeschrijving van het 
noorden naar het zuiden, deed daarbij de vooruaamste stations 
op Hollands grondgebied aan, om eiudelyk aan het eindstation 
van de reis te Antwerpen uit tc stappen. Dit laatste station kan 
niet als eene proeve vau de bouwkunst in België of vun de stad 
Antwerpen gelden; daarna leidde spreker zyu gehoor langs do 
hnoldvcrkcerswcgcn der stad, om aan de hand vau tal van platen 
datgene te laten zien, wat er schoons en nuttigs op bouwkundig 
en op handelsgebied is op te merken; h ij gal duur by tevens ecu 
kijkje op de zeden cn gewoonten der inwoners. \ eie gebouwen 
werden afzonderlijk besproken en het interieur iu oogeuschouw 
genomen, met toevoeging van de geschiedkundige bijzonderheden; 
voorts werd de wyze vau bouwen in deze stad behandeld, niet 
alleen ten opzichte vuu 't gebruik der materialen, maar tevens 
van de manier van werken iu dc verschillende umbachteu. 

Iu de bus waren de volgende vragen: 
ti. Welke oudervinding heeft men vau 't gebruik vuu carbolineum? 
b. Is kurk con natuurvoortbrengsel!' Zoo ja, hoe wordt het 

gekweekt en in de nijverheid toegepast? 
e. Hoe groot mag men een plut van zink maken met gebruik 

van roiidguaude krual. doch zonder roeflatten? 
Deze vragen werden respectievelijk ter beantwoording iu handen 

gesteld van dc heeren Scholtcns, V. d. Hcij en Bakker. 
Niets meer aan dc orde zijnde, sloot do Voorzitter do verga

dering met dankzegging aan den spreker voor zyu iuterressaute 
voordracht en aan de aanwezigen voor do trouwe opkomst. 
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AR-TI ET INDUSTRIE TE 's-ORAVENHAGE. 
Vergadering van Zaterdag 1 2 December 1 8 9 6 . 

Het onderwerp „dc dagen van het gildewezen, vergeloken by 
den tegen woord igen tyd" word door don heer P. J . den Hertog 
Ingeleid, en wel in verhand mot de bospreking op do vorige 
vergadering over de verhouding tusschen de ambuchten on de 
fabriekmatige productie. Met het oog op het groote verschil 
tusschen het handwerk van vroeger dagen en dnt van heden, 
trachtte spreker nan te tooncn, dat voortgaan met het afleggen 
van prooven vau bekwaamheid als meester cn gezel, weinig nut 
kon hebben, om verbetering in den toestand tc brengen. Hij 
was niet tegen het beginsel, maar hij meende dnt toepassing 
niet kon helpen. 

Uit de discussie bleek, dat velen van meening met den in
leider verschilden en zyn opvatting te pessimistisch werd gencht 
Het handwerk had nog voldoende reden van bestaan. Vele stukken 
van kunstnijverheid toonden zelfs in den laatsten tyd vooruitgang. 
Do proeven hadden by vele handwerkslieden belangstelling ge
wekt. Met het diploma had men voordeel behaald De machine 
was en bleef eeu dood clement, dat geen loven iu hot werk kon 
leggen. Door do proeven zou men een kader onder dc ambachts
lieden vormen. Wel werd dc wenschelykhcid betoogd, by de 
proeven meer rekening te houden met de practijk dan met de 
theorie. 

B I N N E N L A N ü S C H E B E R I C H T E N . 
'S-GRAVENHAGE. Aan de Tweede Kamer der Statcn-Generual is 

door eenige Nederlandsche industriëelou een adres gericht met 
bet eerbiedig, maar dringend verzoek om het daarheen te willen 
leiden dat voor do Parjjscho Wereldtentoonstelling van 11)00, 
zoowel cene voldoende bjjdrage van Kjjkswegc worde toegestaan, 
alsook door de Itegeering zelve eene Commissie worde benoemd 
om do Nederlandsche Afdeeling te organisoeron. 

Het adres is onderteekend door de heeren Job. Enschedé & Zonen, 
to Haarlem; Jurriaan Kok, directeur der Haagsche Plateelbakkerij 
Rozenburg, te 's-Gravenhage; A. Labouchère, firma Joost Thooft &. 
Labouchère, te Delft; J . C. van Marken, directeur der Nederlandsche 
Gist- en Spiritusfabriek, der Nederlandsche Ljfm- cn Golatine-
fabriek en dor Ncdcrlandscho Oliel'abrick, allo te Delft; Saudors 
& Co., Koninklijke Zeopfabriek to Leiden; P. O. van Schermbeek, 
directeur der Koninklijke Nederlandsche Tapytfabrick te Deventer; 
J. E. Scholten, firma W. A. Scholten, te Groningen; G. Stevens, 
Kralirgschc Tapijtfabriek, te Kralingcn; W. Stork, Koninklijke 
Weefgoederonfahriek, voorhoen C. F . Stork & Co., te Heugelo 
W ijnaii'1 Eockinck, tc Amsterdam. 

— Eeno vereeniging van werktuig- eu scheepsbouwkundigen 
heeft zich tot de Tweede Kamer der Ktaten-Goncrual gewend eu 
haar voornemen te kennen gegeven om op do tentoonstelling vuu 
1900 te Parijs te exposeeren, mits duarhy do onmisbaar geachte 
medewerking der Kegeering verleend wordt. 

AMSTERDAM. Tusschen het ryk en de gemeente zy'n onderhande
lingen aangeknoopt over den aankoop van een stuk gronds, ongeveer 
4000 M< groot, op het bouwterrein achter het Rijksmuseum cn 
wel ter stichting van een gebouw voor de directio der rijkspost
spaarbank Het nieuwe directie-gebouw zal, zoo het plan doorgaat, 
tegenover het gemeentelijk museum verryzen. 

— Het bestuur van de Maatschappij tot bevordering der Houw
kunst en het Hoofdbestuur der Technische Vakvorecniging zjjn 
overeengekomen voortaan samen te werken, wat het bureau van 
plaatsing betreft. 

HAARLEM. Aan belangstellenden in de ontwikkeling der kunst
nijverheid is door directeuren der Nederlandsche Maatschappij 
tot bovordcring van Nijverheid eon schryven gericht, dat van do 
boekery vau het Museum gemaakt wordt Directeuren achten 
het van het grootste belang, dat deze nuttige instelling der Maat
schappij, die op de ontwikkeling van het kunstambacht oen 
groeten invloed moet uitoefenen, en in ons land de eenige boe
kerij is, alwaar voor een ieder hoek- en plaatwerken kosteloos 

ter beschikking worden gesteld, aan haar doel ton volle zal 
kunnen beantwoorden. Zy zullen het daarom zeer op prjJB stellen, 
te mogen rekenen op invloed en op medewerking in bun pogingen 
om de middelen van het Museum voor dit doel zooveel mogelyk 
te versterken. 

P E R S O N A L I A . 
— In de plaats van wijlen den heer J. \V. Stous Sloot, is by 

de .Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen benoemd, met 
ingang van 15 dezer, tot hoofilingcnieur-wcrktuigkundigo, chef 
van don dienst van tractie en materieel, de heer 8. E. Haagsma, 
thans afdeelingscbef, eu tot diens plaatsvervanger Jhr. J. F. C. 
de Posters, eveneens afdcclingschef by genoemden dienst. 

— Door don Minister van Koloniën zyu de heeren C. Holle-
stelle, P. W. Lensink en J . A. Overdorp gesteld ter beschikking 
van den gouvorneur-gonernal van Nedcrlundsch-lndië om te worden 
bonoemd tot opzichter 3e kl . bjj den waterstaat en 's lands burger
lijke openbaro werken daar-te-lando. 

— Godep. Staten van Groningen hebben den beer W. Peters 
to Winschoten, op zijn verzoek, eorvol ontslag vorleend nis opzichtor 
by den Provincialeu Waterstaat en wel met ingang van 1 Januari. 

— Hjj den Waterstaat in Ned -Indië is overgeplaatst naar de 
residentie Krawang do opzichter 2e kl . J . Vreedcnburgh. 

- Bjj beschikking van den Minister vau llinnenlandsche Zaken 
zyn voor het tijdvak van 1 Januari tot en met 31 Augustus 1897 
benoomd tot assistenten aan dc Polvterhnisrhe School te Delft: 

S. 11. Meibuizen voor de scheikunde; 
A. W, C. Dwars voor do waterbouwkunde ; 
Dr. A . Lebret voor de natuurkunde, ou 
J. van de Griend voor de gruphostaticu en beschrijvende meet

kunde. 
— Bij Kon. besluit is met 1 Jan. If-!I7. uan I'. J . M. Bourdrez, 

op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter lo kl. van 
den Rijkswaterstaat. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
— Inspec teu r voor dc bouw p o l i t i e te Gouda. Jaar-

woddc f 000. Inl. by den gemeentebouwm. (Zie advert, in no. 50.) 
— K l e r k - te e keu aar 3 e k 1. bij bet gemeente-bouwtoezicht 

to Amsterdam. Jaarwedde f S00. Leeftijd niet hooger dan 25 jaren. 
Adres vóór 25 Dec. aan den inspecteur van bet bouwtoezicht, 
Stadhuis, kamer uo. 98. 

— A d j u n c t - i n g e n i e u r by den dienst der publieke werken 
to Amsterdnm (onderhoudswerken) Jaarwedde t' 2000 ü f 3500. 
Vereischte is het diploma van ing. van de Pol. school te Delft. 
Adres vóór 25 Dcc. uan den directeur der publieke werken. 

— T e c k e n a a r op een electro-technisch bureau, ook voor 
constructieteekenen. Adres lett. II. 8., Adv.-bur. C. W. lietcke, 
Rotterdam. 

— O p z i c h t e r - t e e k c n a a r bij den bouw vun een tram
weg, goed kunnende detailleeren. Grondige kennis van spoorleggcu 
is vereischte. Salaris fHO per maand. Adres met afschrift van ge-
tuigscbr. en opgave vun refer, lett. T S 734, Nieuws z\ d. Dag. 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen wordeu ten gelieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Een practisch ervaren bouwkundig opzichter, van goede 
getuigschriften voorzien, door afloop der werkzaamheden buiten 
betrekking, zag zich weder gaarne geplaatst. Adres ouder no. 21 
bureau dezes. (2) 

— Een bouwkundig opzichtcr-tcekennar, zelfstandig kunnende 
werken, zoekt wegens eindiging der tegonwoordige werkzaamn 
heden weder een plaats als zoodanig. Goede getuigschriften staa-
hem ten dienste. Adres onder no. 22 bureau dezes. 

B i f i h i l O J H T . 
Door onvoorziene om

standigheden kunnen 
de drie platen van de 
kerk te \ijmeacii eerst 
niet liet volsrende nom
mer verzonden wor
den. 

V A N O O S T V E E N & Co. 
Hoogelanden, r;b de Roodebrug, 

U T R E C H T . 
Fabrikanten van diverse soorten Dakpan

nen, als Holle, Kruis, Platte en Gegolfde 
alsmede Vloer tegels in diverse kleuren. 

BECKER & BUOOINGH. 
K O N I N K L I J K E F A B R I E K 

T A M 

W A T E R P A S - H O E K M E E T -
B N A N D E R E 

I X S T H l M E N T E H , 

voor INGENIEURS, ARCHITECTEN, 

LANDMETERS, TEEKENAARS, eni . 

G e ë m a i l l e e r d e 

F e i l s c h a l e n . 
WEEGWERKTUIGEN. 
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Majesteit, residecrende tot Amsteldam". Voorts wordt 
van deze plaats vermeld dat zij „anno 1717 meer
malen door haare Zaarsche Majesteiten is besocht." 
Men was toen in Holland even grootsch op het be
zoek van den Tsaar als de Franschen nu. Dc feesten 
en vuurwerken, de maaltijden en zeiltochten waren 
zeker schitterender toen dan thans. Maar het volk nam 
er geen deel aan; slechts toekijken mocht het. Is het 
nu te Parijs wel anders geweest? 

Doch om tot Petersburg terug te keeren, de plaats 
onderscheidt zich van de vroegere door haar veel 
grootere breedte. Daardoor was het mogelijk, de 
elkander kruisende hoofdlanen, die Le N ó t r e te Ver
sailles had gemaakt, ook hier toe te passen. Een 
daarvan liep op het zeer eenvoudige huis aan; een 
andere sneed haar rechthoekig; op het snijpunt ziet 
men een fontein, daarachter den grooten vijver. Tus
schen de fontein en den vijver zijn broderies aange
bracht. Een eigenaardigheid van den aanleg zijn de 
hooge hagen, die min of meer als coulissen het huis 
ilankcercn. Deze hagen zijn ook achter den vijver 
aanwezig. 

De dwarslaan, in het bijzonder als de Groote Laan 
aangeduid, wordt begrensd door hagen, waarboven 
platgesnoeide boomen uitsteken. Op de prent is „haar 
Majesteit, Catharina Alexiewna" op een stoel zittende 
verbeeld; achter haar wordt een „keurig musyk van 
gesang en snaarenspel" uitgevoerd. De muzikanten zijn 
de bekende „twee violen en een bas"; een dame 
staat daarbij te zingen. De czaritza schijnt een vrouw 
van een reusachtige gestalte geweest te zijn; ook 
Peter, haar gemaal, die op verscheidene prenten van 
de buitenplaats voorkomt en kenbaar is aan zijn 
knevel, toen door geen West-Europeaan gedragen, 
is steeds als een ware reus geteekend. 

Claas liruin heeft. aan het slot van het boek, nog 
eens den Pegasus bestegen, en al de buitenplaatsen 
bezongen. Wij zullen onzen lezers met zijn verzen niet 
vervelen. Alleen enkele regels, op Petersburg betrek
king hebbende, verdienen de aandacht: 

Deez Lustplaats, door Heer Schijnvoets geest 
Ontworpen, kan naau weergaa vinden. 

Hier blijkt dus, dat Simon Schijnvoet de ontwerper 
geweest is van de: 

Laanen, Kabinetten , Dreeven 
Fonteinen, heerlijk opgehaalt; 
Die duizend waterstraalen geeven: 
Het lusthuis, naar de kunst gebouwt 
Van alles dat maar kan behaagen 
Wanneer men 't eens met ernst beschouwt. 
O T e m p é ! is 't mooglijk, mag ik vraagen? 
Hoe komt dees pracht in dit moeras, 
Noch korts een ruime waterplas? 

Schijnvoet heeft zich, naar de prenten te oordeelen, 
trouw aan Le Nótre 's voorschriften gehouden. Hij maakte 
een afzonderlijke „Vo l j cere , soo men het noemt, voor 
aldcrhande soo watervogelen als andere" ; deze vol ière 
heeft den vorm van een paviljoen, met een ruime 
kom daarvoor, die door hagen ingesloten is. Terzijde 
van de volière was, van den uitgegraven grond der 
kommen, een bergje gemaakt, met een paviljoen 
daarop. In dit paviljoen was „het dagelijks verblijf 
van hunne Keiserlijke Majesteiten". Het koepeltje is 
zeer eenvoudig. 

Uit de afbeeldingen schijnt men te mogen opmaken, 
dat Schijnvoet beter tuinaanlegger en decorateur dan 
architect is geweest. Het huis wordt, als product van 
bouwkunst verre overtroffen door dat van Driemond, 
een plaats eigenlijk niet aan de Vecht gelegen, maar 
aan de samenvloeing van twee harer neventakken, het 
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Gein en de Gaasp. De statige pilasters, die de volle 
hoogte van het huis beslaan, de guirlandes, het hooge 
dak, dit alles wijst op Picter Post of Vingbooms. De 
aanleg, met zijn bijzonder hooge hagen is wat stijf; 
de groep aan het einde der groote kom schijnt een 
goed beeldhouwwerk geweest te zijn. 

Claas Kruin geeft van deze plaats geen bijzonder
heden ; hij zou wel 

in dat heerlijk Gainjuweel 
Een schat van wonderen ontdekken, 

maar hij vindt het te laat, wat natuurlijk maar een 
uitvlucht is. 

Wij zeiden reeds dat Bruins poëzie niet veel waard 
is, en inderdaad men betreurt het dat zulke prul
verzen zoo fraai gedrukt werden. Maar enkele ge
deelten zijn toch wel interessant, om een blik op den 
tijd te geven. Zoo zit de zanger in een trekschuit 
en hij laat zich dan dus hooren: 

De Jaagschuit, volgepropt van menschen, 
Bruist met my heenen: wat gemak! 
Kan iemand meer van 't reizen wenschen, 
Om dus, als was hij onder dak 
A l slaapende zich voort te spoeden? 

Wat zou de dichter opkijken, als hij nu de spoor
wagens van Amsterdam naar Utrecht zag snellen! 

Van den heer van Rupelmondc wordt gezegd: 
Hier kan hij vrolijk speelevaaren, 
't Zij hij laveert of ruimschoots zeilt 

en zoo wordt aan dit met ruimen schoot zeilen 
zijn oorspronkelijke beteekenis gegeven. 

Van de beelden op Ouderhoek heet het: 
Als ge aan de kom in 't schoon verschiet 
Bij 't beeld van Kredrik hoog verheven, 
Den Tweed' en Derden Willem ziet, 
Met zijn Maria, net na 't leven. 

De heer Van Hoek, die daar woonde, was dus een 
Oranjeklant, die de stadhouders Erederik Hendrik, 
Willem II, Willem III en zijn gemalin Maria in zijn 
tuin had opgesteld, zeker een zeldzaamheid in dezen 
stadhouderloozen tijd! 

Bij Kronenburg toont zich de dichter slechts weinig 
met Floris V ingenomen. 

Wat'baart de hoogmoed al elenden! 
Wat brengt ze niet al gruwlen voort, 
Wanneer ze een vorst tot vrouwenschenden 
Weet aan te hitsen. Tot zijn straf, 
Daalt hij dan eerloos in het graf! 

Zie zoo, daar kan der Keerlen God het mee doen. 
Bij het beschouwen van het huis te Nederhorst is de 
dichter verbaasd over de zware muren; hij zegt dan: 

Doch heden is men int gemeen 
Veel zuiniger op kalk en steen, 

waaruit schijnt te blijken, dat men toen ook reeds 
oud en soliede als synoniem beschouwde. Kon Claas 
onze nieuwe buurten nog eens zien! 

E n zoo heeft de poëet het nog over allerlei, over 
Czaar Peter, de Italiaansche kusten, de veepest, de 
Ithakoische bootsgezellen, de jenever (als „morgen
drank die de scheikunst behendig uit het koren haalt" 
omschreven) de meermin van Muiden, over Rome en 
Athene, de zijde-industrie, hengste-nat, Seine en Arno, 
de schipbreuk van een trekschuit, enz. enz. 

Doch wij willen het geduld onzer lezers niet langer 
op de proef stellen, en eindigen dus onze beschou
wingen over de zegepralende Vecht. 

G L A S G O W . 
Onder de plaatsen in het buitenland, waarvan de 

merkwaardigheden ons Nederlanders minder bekend 
zijn, behoort zeer zeker Glasgow, de hoofdstad van 

Schotland. Het aantal inwoners, dat meer dan 800,000 
bedraagt, wettigt een kleine bespreking van deze uit
gebreide stad, die ruim het dubbele zielental van 
Amsterdam telt. 

De reis is op verschillende wijzen te maken en het 
minst tijdroovend is die via London, waarbij we slechts 
het kanaal hebben over te steken; de andere wijze 
gaat geheel over zee van Amsterdam of Rotterdam 
naar Leith, een havenplaats en tevens voorstad van 
F.dinburgh, vanwaar men in t 2 uren met den trein 
in Glasgow kan komen. De laatste route verdient 
vooral bij fraai weer aanbeveling en heeft het voor
deel , dat de daaraan verbonden kosten ongeveer de 
helft bedragen van die der route over land. 

In Glasgow aangekomen, moet allereerst naar een 
tijdelijk verblijf worden omgezien en de hoofdvoor
waarden, die daarbij meestentijds gesteld worden, zijn 
goed, maar niet te duur. Goed kan men 't in de 
Schotsche hotels zeer zeker hebben, maar niet kost
baar is iets, wat zeer moeilijk te vinden is als men 
vergelijkingen met onze Hollandsche hotels maakt. 

De station-hotels aldaar verdienen aanbeveling; elk 
hoofdstation in Glasgow is n.1. tevens hotel en men 
bereikt de hoofdvestibule direct van uit de stations
overkapping , dat ook met het oog op de bagage zeer 
gerieflijk is. De drie voornaamste station-hotels zijn 
het Central-, St.-lvnoch- en (Jueen's station-hotel, waar
van vooral de beide eersten genoemd mogen worden. 

Wij nemen onzen intrek in het Central-station-hotel, 
omdat dit 't beste is, uit een architectonisch oog
punt het meeste te zien geeft en gerieflijk in het 
centrum van de stad gelegen is. Het geheel is van 
enorme afmetingen en het uitwendige, in Renaissance
stijl opgetrokken, trekt de aandacht. Op den hoek van 
de Gordon- en Hope-street verheft zich een fraaie 
toren, die uitmunt door een mooie, vlakke behande
ling en iets zeer deftigs geeft. Alles is in gehouwen 
steen opgebouwd, wat zich trouwens gemakkelijk laat 
begrijpen in een land, waar het bouwen in baksteen 
kostbaarder is dan dat in natuurlijke steen. Het in
wendige is prachtig; men vindt er weelde, gepaard 
aan behaaglijkheid, betimmering en stoffeering van het 
beste materiaat en een heerlijke gezelligheid, die wij 
meestentijds al te zeer missen in onze publieke ge
bouwen en woonhuizen. Het is een gebouw, dat een 
zeer goed staaltje aanbiedt van den fijn ontwikkelden 
smaak van de Plngelschen ten opzichte van de be
handeling van het inwendige. 

Onder de vele rijk behandelde zalen trekken boven 
alles de eetzaal, van 13 M . breedte bij 30 M . lengte 
en 9 M . hoogte, onze aandacht om hare pracht en de 
rookzaal om haar gezelligheid en uitlokkende hoekjes. 
Dr. Anderson uit PIdinburgh, een der meest bekende 
architecten van Schotland en Fingeland, bouwde dit 
hotel in 1883. 

Alvorens de stad in te gaan, willen we nog even 
een blik werpen op de ruimte onder de groote stations-
kap, die een spanning heeft van 68 M . bij een lengte 
van 190 M . Onder deze kap bevinden zich 9 perrons, 
welke flink in 't oog loopend genummerd zijn. In het 
midden van het eind- ot kop-perron is een groote 
kiosk geplaatst, waarin zich ambtenaren bevinden , 
die voortdurend bezig zijn duidelijk zichtbaar aan de 
glaswanden te annonceeren, hoe laat cn op welk 
perron de verschillende treinen vertrekken en aanko 
men, zoonoodig met juiste opgaaf, hoeveel ze te laat 
zullen aankomen. 

Wenscht men verdere inlichtingen, dan drukt men 
op de electrische schel, verbonden aan de balustrade om 
de kiosk, en even automatisch komt een ambtenaar 

door een luikje te voorschijn die u op beleefde manier 
al 't gewenschte zal mededeelen; voorwaar een prac
tische inrichting, die aanbeveling verdient voor onze 
groote en drukke stations, waar dikwerf groote ver
gissingen door onvoldoende inlichtingen plaats vinden. 
Ook zijn de wachtkamers, koftiezalen en privaat
inrichtingen zoodanig verdeeld, dat men nooit groote 
afstanden heeft af te leggen. 

De inrichting der waschkamers, privaten enz. is op 
Flngelsche wijze prachtig in orde; alles munt uit door 
afdoende ventilatie en waterverversching en samen
stelling uit het beste materiaal, dat daarvoor ver
krijgbaar is. 

Wi l men van de gesloten privaten gebruik maken, 
dan werpt men een penny door een gleuf van 
een koper plaatje boven de kruk, en automatisch 
wordt de deur geopend, zonder dat men hiervoor 
tijd verliest of kans loopt in een onaangename stemming 
te geraken, waartoe bij ons te lande gelegenheid be
staat , als dc oppasseres niet spoedig te vinden is. 

Bij de privaten bevindt zich steeds een nette wasch-
plaats, als ook een afdecling , bestemd voor de reini
ging der schoenen, en ten slotte een kapsalon, 
zoodat men dit minder poëtische verblijf geheel gentle
manlike kan verlaten. 

Ken beschrijving van al 't goede en practische, dat 
verder aan dit station verbonden is, zou al te veel 
plaatsruimte innemen en daarom begeven wij ons door 
een der groote inrijpoorten naar de Gordon-street. 
Ken ontzettende drukte heerscht vóór het station; 
handsomes, cabs, trams en omnibussen krioelen door 
elkander, waartusschen zich eene zenuwachtig haastige 
menschenmassa beweegt en van alle kanten vliegt 
en draaft men door elkander, maar toch heerscht bij 
dat alles een als 't ware aangeboren neiging tot 
regelmaat en orde. 

De eerste algemeene blik, welke we in de straten 
werpen, bevredigt ons slechts ten halve. Met uitzon
dering van een enkel gebouw, vertoont zich alles aan 
ons oog als een donkergrijze massa. De afwisseling 
van kleuren, zoo schoon in den baksteenbouw, ont
breekt hier geheel. 

Het algemeen gebruikte materiaal is een natuurlijke 
steen van beste qualiteit, zijnde een fijnkorrelige en 
vaste licht grijze zandsteen, die zeer goed tegen den 
invloed van water bestand is, doch de minder aan
gename eigenschap heeft in zeer korten tijd geheel 
zwart te worden door de massa rook en vuil, in den 
dampkring aanwezig en afkomstig van 't ontzettend 
aantal fabrieken in en om Glasgow. 

De laatste jaren worden vele gebouwen in roode 
zandsteen en baksteen opgetrokken, 't geen een zeer 
gelukkige verbetering is. 

A l dadelijk valt 't ons op, dat men hier steeds een 
groote voorliefde voor de klassieken gehad heeft; de 
meeste gebouwen toch, zoowel de groote openbare, 
als die, voor kantoor of winkel bestemd, en de woon
huizen zijn in klassieken stijl opgetrokken. Verder 
vindt men een massa gebouwen wier vormen aan de 
Plngelsche Gothiek en de Renaissance ontleend zijn. 

De Gordon-street, waarin wij ons nu voortbewegen, 
geeft' een aaneenschakeling van winkel- en kantoor
gebouwen te zien. Het springt dadelijk in 't oog, 
dat men hier als 't ware een wedstrijd aangaat om 
een winkelgebouw zoodanig te construeeren, dat het 
een minimum van steunpunten op den beganegrond 
heeft, om de ontzettende belasting van den veelal 
0.80 M . dikken muur van de opvolgende verdie
pingen tc torsen, en de glasvlakte in de onderpui zoo 
groot mogelijk te doen blijven. 
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De algemeene constructie is deze dat de voor
gevel, ter hoogte van de balklaag boven den begane-
grond, gevangen wordt door 4 of 5 naast elkander 
liggende getrokken stalen balken, door onder- en boven-
plaat verstrekt, en met de noodige klink- en moer-
bouten verbonden. 

Dc aldus gevormde moerbalk wordt gedragen door 
gegoten ijzeren kolommen, die op grooten afstand van 
elkander en veelal in het hart van den muur geplaatst 
zijn, zoodat de hartlijn I 0.40 M . achter het glas-
vlak ligt. 

Deze kolommen zijn zoo ruw mogelijk gelaten cn 
van onder tot boven met puntjes voorzien voor betere 
aanhechting van de specie, daar alle ijzeren constructie-
deelen volgens de bouwverordening met vuurvaste 
specie omkleed moeten zijn. Die specie wordt ter 
dikte van ± 0.03 M . aangebracht en ook voor het 
trekken van kapiteelen om de kolommen gebruikt; 
dit omhulsel wordt dikwerf geschilderd of wel be
kleed met fluweel of goudleer-behang, waarop dan 
koperen haken worden aangebracht voor het tentoon
stellen van de voorwerpen in de winkelkasten. 

Deze ijzeren kolommen staan ook in de kelder
verdieping en de hooge zware gebouwen rusten geheel 
op een ijzeren juk. Moge dit voor den winkelier een 
practisch nut hebben, uit een artistiek oogpunt kan 
deze constructie niet bevredigen. Men ziet een zwaren 
gevel van 4 ;i 5 verdiepingen, meestal in klassieken 
stijl, alles zwaar en veel steun vragende, slechts op 
de hoeken ondersteund door steenen penanten van 
i 1 -M. in het vierkant, waartusschen niets dan éen 
glasmassa, nu en dan afgebroken door teakhouten 
raamstijlen van 0.04 M . breed en het noodige aantal 
deuren. Dc kolommen daarachter staan op afstanden 
van ± 7 M . , maar kunnen niet gerekend worden tot 
de gevellijnen te behooren, daar zij naar achteren 
staan en deel uitmaken van het inwendige. Langs 
den geheelen gevel, juist voor den ijzeren gcvclbalk, 
is een annonce-bord van 0.6 tot 0.9 M . breedte aan
gebracht en wel overhellende naar de straat, zoodat 
een flinke ruimte tusschen den voorsten balk en het 
annonce-bord ontstaat. In deze ruimte is de rol ge
plaatst voor het zonnescherm; moet dit gebruikt 
worden. dan opent men een houten klep aan het 
ondervlak van het bord en het geheel kan ontrold 
worden. Het sousterrain vindt steeds een voortzetting 
onder het trottoir, soms ter breedte van 5 M . uit het 
gevelvlak gemeten. 

Het trottoir rust gedeeltelijk op wulven, door ijzeren 
balken gedragen; een strook van 1 0.90 M . , uit het 
gevelvlak gemeten, vormt het zoogenaamde „1'ave-
ment-light", een ijzeren raamwerk, verdeeld in kleine 
vierkanten, waarin bolvormige en prismatische schijven 
glas gevat zijn, die een zeer doelmatige en flinke ver
lichting geven. Ken zeer goed systeem voor „Pave-
ment-light" is dat van „ H a y w a r d Brothers and Eck
stein" te Londen; jammer, dat de prijs hiervan zoo 
hoog is, nl. ± ƒ 5 5 per M 2 . Zeker een der redenen, 
waarom dit artikel bij ons te lande nog zoo weinig 
ingang heeft. 

Onze oogen worden nu al wandelend langzamer
hand gewend aan de eentonige kleur en den nevel, 
dien we hier gewoonlijk moeten trotsceren en als we 
nu in 't voorbijgaan eens nauwkeuriger de details 
bekijken van de winkel • en kantoorgebouwen, dan 
moeten we erkennen dat, hoewel meerdere afwisse
ling wenschelijk ware, de toegepaste versieringen van 
dien aard zijn, dat het geheel zich aangenaam en 
rustig voordoet, 'lot in de eenvoudigste gebouwen 
vinden we meestentijds een zeer goede profileering, en 

als men deze eenvoudige behandeling vergelijkt met 
die, welke in Berlijn wordt toegepast, dan geeft 
Glasgow uit een bouwkunstig oogpunt veel meer te 
genieten. Liever een weinig te sober dan een opeen 
stapeling van barokke vormen, zooals te Berlijn. 

We zijn nu aan het einde van de Gordon-street en 
staan voor een opvallend schoon klassiek gebouw 
nl. de Royal-Exchange, in 1829 opgericht door den 
bouwmeester David Hamilton. Met een ware artisten-
hand heeft hij een kunstwerk te voorschijn gebracht, 
ontleend aan de klassieken, waarin de details een 
groote persoonlijkheid uitspreken, een indruk, die nog 
meer gestaafd wordt, als men andere bouwwerken 
van dezen grooten man aanschouwt. 

Op een plein voor de Beurs vinden we een zeer 
goed bronzen ruiterstandbeeld van den Hertog van 
Wellington. Het voetstuk vooral is door het prachtige 
basreliëf een waar kunststuk. 

Vervolgen wc onzen weg links door de (Jueen-
strcet, dan komen we weldra op het hoofdpïcin in 
Glasgow, de George-squarc, een prachtig plein, in 
1876 officieel onthuld door den Prins van Wales, 
nadat de omringende, grootendeels stedelijke gebouwen 
in geheel nieuwe gedaante herrezen waren. 

Het midden van het plein wordt geheel ingenomen 
door een rijk aangelegd plantsoen. Het middelpunt 
daarvan is een Dorische zuil van ongeveer 24 M . 
hoogte, waarop zich een enorm beeld verheft, voor
stellende Sir Walter Scott, uitgevoerd door H . Ritchie. 
Deze kolom wordt op groote afstanden aan weers
zijden geflankeerd door' ruiterstandbeelden, voorstellende 
Koningin Victoria en den Prins Gemaal, beiden van 
Marochetti, Regelmatig om de reeds genoemde monu
menten staan in het plantsoen nog 9 andere beelden, 
waarvan die van James Watt, David Livingstone en' 
John. Burns ons het belangrijkste voorkomen. 

Een der zijden van het plein wordt geheel inge
nomen door de „Municipal-Buildings" (gemeentehuis), 
in 1888 door Koningin Victoria geopend. De stijl 
waarin dit gebouw is opgetrokken, kunnen we terug
brengen tot de Italiaansche Renaissanc. Behalve den 
hoofdgevel, vinden we gevels aan de George-, John-
en Cochrane-streets. Het gebouw beslaat eene opper
vlakte van ongeveer 75 M . in het vierkant en heeft 
in het midden een binnenplaats van ongeveer 26 M . 
in het vierkant, die door breede rij- en voetpaden met 
de genoemde straten in verbinding staan. De hoogte 
van de muren is ± 23 M . , terwijl zich aan de George-
square een toren van ± 72 M . hoogte verheft. Het 
geheel maakt een zeer fraaien en statigen indruk en 
is goed gedetailleerd; ook het inwendige met het prach
tige marmeren trappenhuis, strekt ten bewijze dat 
Glasgow geen uitgaven ontzien heeft om een waardig 
gemeentehuis te bezitten. De bouwmeester van dit 
enorme bouwwerk was William Young uit Londen, 
wien dit werk na afloop van twee prijsvragen werd opge
dragen. De andere zijden van de George-square worden 
geheel ingenomen door groote publieke gebouwen, 
waaronder het hoofdpostkantoor en het Oueen-strect-
station. 

Naar links den weg vervolgende, komen we dooi
de West-George-street in de Renfield-street, een der 
drukste winkelstraten van Glasgow. In deze straat is 
echter weinig werk gemaakt van de gevels, zoodat 
we hierin niet lang behoeven te vertoeven ; het oog 
wordt alleen ter linkerzijde getrokken door een kan
toorgebouw, door Waterhouse uit Londen, in bak
steen gebouwd, en rechts door een dito zeer artistiek 
uitgevoerd bouwwerk van den architect Leiper te 
Glasgow. 

Bij het doorwandelen van Glasgow's straten bemerkt 
men dat dit vermoeiend is, want horizontaal gelegen 
wegen kent men daar niet; men moet steeds klimmen 
en dalen, maar dit verschaft een gezonde lichaams
beweging. Zwoegende komen we eindelijk aan het 
einde van deze straat en slaan links de zeer drukke 
Sauchiehall-street, de pantoffelparade van de stoere 
Schotten, in. Schuins tegenover elkander staan twee 
schilderijenmusea; in dat ter rechterzijde, onder den 
naam van „the Art Galleries" bekend, worden steeds 
tijdelijke tentoonstellingen gehouden en het is vooral 
uit een bouwkundig oogpunt zeer belangrijk, daar tie 
fraaie gevel een aandachtige beschouwing verdient. 
Dit gebouw werd in 1881 naar aanleiding van de 
beantwoording eener prijsvraag opgedragen aan John 
liurnett Son , een der grootste artisten op bouw
kundig gebied van geheel Engeland en Schotland. 
Het tweede museum, genaamd de „Corporation-
Galleries", is belangrijk door zijne schoone verzame
ling , waaronder vele onzer grootste meesters , als 
Rembrandt, vertegenwoordigd zijn. 

Het Panorama-gebouw met zijn terra-cotta ver
sieringen in den gevel, dat wij voorbijgaan, is sedert 
een paar maanden van bestemming veranderd en voor 
kunstijsbaan ingericht. 

Eindelijk zijn we genaderd aan Charing-Cross, het 
einde van de Sauchie-Hall. Het werkelijk fraaie en 
trotsche winkelgebouw, dnt in flauw gebogen lijn 
een der zijden van Charing-Cross vormt, mag niet 
onopgemerkt blijven; het munt uit door een fraaie 
contour, een prijzenswaardige eenvoud van samenstel
ling en een uitmuntend geslaagde profiteering. Men 
kan gerust zeggen, dat dit gebouw het fraaiste is 
wat van moderne kunst, op utiliteit-gebouwen toe
gepast, in Glasgow te vinden is. Ook dit schoone 
werk is van de hand van John Burnett Son, van de 
firma Burnett and Campbell; een man, waarvoor men 
als kunstenaar bij de beschouwing van elk zijner 
veelvuldige scheppingen den grootsten eerbied moet 
hebben. 

Een weinig naar links gaande, vinden we daar het 
grootste concertgebouw van Schotland, de „ S t 
Andrew's Hall ' ' , een zeer goed geslaagd gebouw, in 
klassieken stijl opgetrokken door Campbell Douglas, 
waarin onze vroegere landgenoot, de heer Kes van 
het Concertgebouw te Amsterdam, zijn hoofdzetel 
heeft gevestigd. Onzen weg vervolgende, komen we 
in het Woodside Terrace, waar eenige aardige kerk
gebouwen dc aandacht trekken. De kerkgebouwen in 
het religieuze Glasgow zijn te talrijk om deze telkens 
aan te halen, want men kan bijna geen enkele straat 
doorgaan, zonder eenige kerkgebouwen te zien. Dc 
meeste echter zijn zeer klein en zonder toren, hebben 
een rechthoekige ruimte met galerij, een klein koor 
voor een gering aantal menschen en eenige dienstver
trekken. 

Een aardig voorbeeld van een zeer kleine kerk, 
hebben we juist aan den weg, waar we ons nu be
vinden, n. 1. aan de Woodland-road; dit kerkje is 
geheel van hout opgetrokken, en de houtconstructie 
is in alle details zoo juist toegepast, dat een aandach
tige beschouwing een ieder wordt aanbevolen. 

Nu bevinden wij ons aan den oostelijken ingang 
van het „Keivin Grove Park". Dit park op drie zijden 
van een flinken heuvel gelegen, daalt naar de rivier 
Keivin en vormt in het midden van de stad een der 
schoonste gedeelten van Glasgow. Ongeveer in het 
midden van het park vinden we een fraaie monumentale 
fontein, die het water 12 M . hoog opspuit en een 
bassin van Co M . in omtrek heeft. 

In den zuid-westelijken hoek van het park staat het 
Kelvin-muscum, belangrijk door de historische ver
zameling op het gebied van stoomwerktuigkunde. 

Op een naburigen heuvel, aansluitende aan het 
Kelvinpark, verheft zich het kolossale universiteits
gebouw , een waardig achterdoek voor het schoone 
park. I Iet gebouw, waaraan niet minder dan £ 500,000 
of 6 millioen gulden besteed werd, is het werk 
van Sir Gilbert Scoit. Dit monument, waaraan in 
1867 begonnen werd, kon reeds in 1870 geopend 
worden en is opgetrokken in vroeg-Gothischen stijl, 
terwijl echt Schotsche details daaraan meer waarde 
als nationaal gedenkteeken verleenen. 

De Western-infirmary (ziekenhuis), ten westen van 
de universiteit in Schotschen stijl opgetrokken, is 
een waardige buur voor het bovengenoemde gebouw. 
Driehonderd-twintig niet-betalende patiënten vinden 
hier een toevluchtsoord in zestien zalen van twintig 
bedden, die 4 aan 4 in een ruime vestibule samen
komen ; elke zaal heeft een groot balkon voor de 
herstellende zieken, een badkamer en een ruim 
privaat. -Alles is centraal verwarmd en bovendien 
zijn in het midden der assen van elke rechthoekige 
zaal 2 tegen elkander aangebouwde open haarden 
geplaatst om den patiënten een weinig vroolijkheid 
te geven en de ventilatie te versterken. 

Een prachtige serre vormt de overgang van het 
ziekenhuis naar de woon- en slaapvertrekken van de 
zusters. Ook de afzonderlijk gelegen gebouwen, als 
waschhuis, keukengebouw, ketelhuis, studiezalen voor 
de st'.'denten, zijn een bezoek ten volle waard. Het 
clubgebouw der studenten , tusschen het ziekenhuis en 
de universiteit gelegen, heeft uit bouwkundig oogpunt 
veel schoons. 

Het park over de brug aan de noordzijde verlatende, 
komen we door Hillhead, een der meest aristocra
tische wijken van Glasgow, en den weg over de Great-
western Road vervolgende, aan de Botanic-gardens. 

De zooeven genoemde straten geven den bouw
kundigen wandelaar weinig te genieten; alle huizen 
hebben uitwendig veel van elkander. Meestal zijn het 
vlakke muren, met openingen voor licht en voor 
deuren , de eene een weinig grooter dan de anderen, 
maar slechts weinige nopen een oogenblik stil te staan. 

Een geheel andere gewaarwording is 't voor hen, 
die zoo gelukkig zijn het inwendige dier huizen te 
mogen zien. Alles heerlijk mooi betimmerd en ge
stoffeerd , vroolijk en deftig, waarbij geen kosten ge
spaard zijn; in één woord een waar te huis. 

Van buiten niets, binnen veel; dat is tienmaal beter 
dan bij ons te lande, Amsterdam niet te vergeten, 
waar geld genoeg te bekomen is om een geveltje vol 
krulletjes en ornementjes te fabricceren, maar waar 
een stukje lambrizeering onder de ramen, een 
leelijk behangetje op de muren , enz. de gezelligheid 
moeten bevorderen. Men vergeet al te zeer dat men 
niet op straat, maar binnen woont. 

Treedt men de Engelsche woning binnen, dan komt 
een bevredigend gevoel van gezelligheid over u; eerst 
de ruime hall, het centrum van het huis, een ruimte 
waarop de andere wconvertrekken uitkomen. Hoe ge
zellig wordt daar de gelijkvormigheid weggenomen 
door de gemakkelijke trap, die naar boven voert; 
hoe vriendelijk noodigt het knappende vuurtje in 
den open haard, omring door zetels en rustbanken, 
uit een oogenblik te vertoeven. Hoe eenvoudig maar 
fraai zijn de wanden geheel door een houten lambri
zeering bedekt, één geheel vormend met het plafond, 
dat ook in hout is uitgevoerd; geen koude ongezel
lige, witgepleisterde vestibule als bij ons, waar de ves-



tibulc of gang het gebouw in twee deelen snijdt en 
de gezelligheid verbreekt. De Kngelsche hall maakt 
een geheel uit met de woonvertrekken en dit is 
juist de eerste en groote oorzaak, dat wij ons dade
lijk tot dergelijke woningen voelen aangetrokken. 

Laten we nu echter onzen weg vervolgen en de 
Botanic-gardens binnentreden; al aanstonds valt 't 
oog op de sierlijke portierswoningen en een klein 
station van den Under-.ground-railway, allen van ten 
hand en een zeer afwisselend en harmonieus geheel 
gevende. Ken weinig verder staan groote van ijzer 
en glas samengestelde plantenkassen, met een prach
tige verzameling van de fraaiste en vreemdsbortigste 
gewassen; vooral de Indische planten zijn hier uitmun
tend vertegenwoordigd. Trouwens de geheele tuin geeft 
uit een botanisch oogpunt veel schoons te zien. 

Een flinke muziektent, waarin des zomers bijna 
eiken avond een uitvoering plaats vindt voor het volk, 
dat hier evenals in de andere parken kosteloos toe
gang heeft, vormt het middelpunt van een plateau, 
vanwaar men een prachtig panorama op Glas
gow heeft. 

Van at de Botanic-gardens vervolgen wij den weg 
zuidwaarts over de Victoria-road en komen zoodoende 
aan de oevers van de Clyde, het hartje van de nij
verheid cn den handel van Glasgow. 

Onder de voornaamste takken van industrie, die in 
Glasgow aan de Clyde worden uitgeoefend, behoort 
in de allereerste plaats de scheepsbouw, cn bovenaan 
het stoomschip. Het eerste stoomschip, door de Britten 
gebouwd, liep in 1812 in de Clyde af en David 
Napier uit Glasgow heeft daarna zijn naam wereld
beroemd gemaakt, door een reeks van opeen volgende 
verbeteringen in de constructie der stoomschepen. Tal 
van energieke Schotten hebben zijn voorbeeld gevolgd 
en met zulk een goeden uitslag, dat de schepen der 
Clyde hun weg gevonden hebben bij alle volken en 
in ieder deel der aarde. Bij een uitstapje naar Glasgow 
mag dan ook een bezoek aan de Clyde met hare 
scheepswerven niet op den achtergrond staan; men 
leert aan hare oevers de werkkracht en energie der 
Schotten kennen. Een bezoek aan een der grootste 
werven, de Fairfield van John Elder, waar steeds 
iL 6000 man werkzaam zijn, kan hiervan het beste 
denkbeeld geven. V ó ó r een jaar kon men daar de 
drie nieuwe trotsche zcekasteelen van de Maatschappij 
„Zeeland" in aanbouw zien. 

De Clyde stroomt door Glasgow, de stad in twee 
geheele verschillende helften scheidende; het zuidelijk 
gedeelte is dat voor werven en talrijke industrieën; 
het noordelijke dat van de kooplieden en gegoeden. 
Niet minder dan tien zware bruggen verbinden de 
oevers en bovendien bevinden zich nog twee tunnels 
onder de Clyde, waarvan de eene voor voetgangers 
en de andere voor paarden en karren. Ten behoeve 
van den laatstgenoemden tunnel staan aan beide 
oevers groote gebouwen, waar naast elkander drie 
hydraulische liften steeds in beweging zijn om paard, 
kar en voerman op en neer te brengen en het is 
werkelijk belangwekkend om te zien op welk grootsche 
wijze zulk een onderneming wordt aangepakt. 

Doorwandelend tot de grootste en drukste der 
bruggen, de „Glasgow Bridge", slaan we links af en 
vervolgen onzen weg door de woelige Jamaica-street, 
om zoodoende te komen in de Argyle-street, een 
groote verkeersweg, die evenwijdig aan de Clyde 
loopt en de aanzienlijke lengte van 8 K M . heeft; 
daar vindt men genoeg variatie om den weg niet 
vervelend te maken. Een ontzettend verkeer van voet
gangers en voertuigen wordt hier waargenomen; het 

is niet de drukte van de nicergegoeden van Rcnfield-
en Bauchiehall-strcct, maar die van den werkenden 
stand en van de minder gegoeden, die zich op dezen 
verkeersweg en zijn omgeving bewegen. 

Als men des Zaterdagsmiddags, wanneer rijken 
zoowel als minder gegoeden hunne vacantic nemen, 
aan deze wijk een bezoek brengt, gevoelt men zich 
afgemat van de drukte, die zelfs grooter is dan die in 
de straten van Londen. 

Aansluitend aan de Argyle-street ligt nabij Enoch 
Square, het St. Enoch's-station tevens hotel, het eind
punt van „the Glasgow and South-western-railway." 
Dit gebouw met indrukwekkende afmetingen, vor
men en constructie, werd in denzelfden stijl opgetrokken 
als het „Midland-station St. Pancras" te Londen, 
waarvan het inderdaad in vele opzichten een kopie 
genoemd kan worden. 

De fraaie boogvormige kap over de perrons heeft 
een spanning van J ; 61 M . bij een lengte van 315 M . , 
en treft door sierlijkheid van constructie. 

Het einde van de Argyle-street, onder den naam 
van Tron-gate bekend, geeft zeer vele belangwekkende 
oude gevels in goeden Schotschen stijl te zien. 
Deze stijl, met hoe weinig middelen ook toege
past , geeft steeds bevredigend werk door de vlakke 
eenvoudige behandeling der gevels, het krachtige van 
het materiaal en bovenal door de contour tegen de lucht, 
waarin de Schotten veelal meesters zijn. 

Links van de Tron-Gatc komen wij in de High-
street bij een der schoonste cn oudste monumenten 
van Glasgow en Schotland, nl. St. Mungo-kathedraal. 
Dit trotsche bouwwerk dateert van 1197 en werd in 
1446 uitgebreid. De kathedraal heeft een lengte van 
± 105 M . van oost naar west, en een breedte van 
I 21 M . , terwijl de hoogte in 't koor 30 M . en in 

het schip 28 M . bedraagt. 
Het algemeene karakter van het gebouw is „vroeg 

Kngelsche Gothiek"; het was ontworpen in den vorm 
van het kruis, maar de armen van het transept 
werden nimmer gebouwd. Het inwendige bevat 150 
zuilen en de verlichting geschiedt door 160 ramen, 
waarvan de meeste van bijzonder schoon karakter en 
onnavolgbaar fijn gevoelde uitvoering. De opvatting 
van koor en schip zijn geheel verschillend, maar 
schoon. Het koor is rijker, de kapiteelen zijn uit
voerig in fraai beeldhouwwerk behandeld , terwijl de 
kapiteelen in het schip vlak gehouden zijn. De hoofd
vormen van den westelijken ingang, met grooten rijkdom 
en schoonheid behandeld, zou men Eransch kunnen 
noemen, maar de behandeling van de details en de 
profiteering zijn zuiver Engelsch. Vooral de venster
openingen zijn merkwaardig mooi en de tracecringen 
met den meesten smaak en variatie gekozen. De grootste 
opening is 13 M . hoog en 6.5 M breed. 

In 1856 werd besloten alle raamopeningen van 
gebrand glas te voorzien, waarvan het meerendeel te 
Munchen ontworpen en gemaakt werd en het verdere 
in Engeland naar ontwerpen van kunstenaars, uit 
verschillende natiën gekozen. 

Het meest belangrijke gedeelte van de kerk is de 
krypta onder het koor; men vindt daar, evenals op 
den beganegrond, een schip en 2 zijbeuken en de 
kolommen en kapiteelen zijn nog schooner dan in 
de daarboven gelegen kerk. Het spaarzaam invallende 
licht geeft een onbeschrijfelijk schoon effect in de 
verzameling van zuilen en gewelven , en het geheel 
staat veel hooger dan een krypta in elke andere kerk. 
Een prachtige toren, waarop een sierlijke spits, in 
het midden van het bouwwerk opgetrokken, bereikt 
een hoogte van ± 70 M . Rondom de kathedraal zien 
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we een massa graftomben cn de achtergrond wordt 
gevormd door de „ N e c r o p o l i s " , een begraafplaats, 
gelegen op een sterk oploopenden heuvel, in aanzien 
veel overeenkomst hebbende met het beroemde „Pcre 
la Chaise" te Parijs. 

Hierbij bevindt zich de Royal-infirmerry, een zieken
huis met 532 bedden , waarvan het uitwendige zeer 
goede partijen aanbiedt en dat in 1794 gebouwd werd 
naar het ontwerp van de Gebroeders A d a m , die, 
zoowel in Engeland als Schotland, een goeden naam 
behouden hebben. 

Als een fijn voorbeeld van Schotschen stijl kan een 
gebouw genoemd worden, dat tegenwoordig als station 
dienst doet, n.1. „the Old College" en dat in de na
bijheid van bovengenoemde gebouwen werd opgericht. 
Onmiddellijk hierbij staat een schoon bouwwerk uit 
onzen tijd, n.1. de „Barony-church, een kerk die 
onder een der beste moderne genoemd wordt en door 
den meergenoemden John Burnett Son gebouwd werd. 
Zi j , die nog iets zeer belangrijks op het gebied van 
industrie wenschen te zien, vervolgen hun weg tot 
Springburn, waar drie enorme locomotieven-fabrieken 
zijn en waar ontelbare locomotieven, zoowel voor 
Engeland als het vasteland en de andere wereld-
deelen afgeleverd worden. 

Wij besluiten deze korte wandeling door Glasgow 
met een paar algemeene punten, die misschien van 
belang zijn voor hen die Glasgow willen bezoeken. 

Behalve het reeds genoemde Concertgebouw (St. 
Andrews Ilall) bevindt zich daar een tweede, ge
naamd de Queen's Rooms. 

Van de schouwburgen is het „Theatre Royal", 
waar de klassieke stukken en opera's gegeven worden 
de beste; hij werd door brand vernield en in 1895 
opnieuw geopend, bij welke gelegenheid een kleine 
beschrijving in De Opmerker werd opgenomen. 

Het inwendige van het „ Royalty-Theatre" is uit 
een bouwkundig oogpunt beter en daarin worden 
operettes en lichtere tooneclstukkcn opgevoerd. Het 
„Princess Theatre" is een volksschouwburg, evenals 
het „Grand Theatre", terwijl we als café-concerts op 
groote schaal het „Gaiety" en „Scot ia" kunnen aan
bevelen. Behalve de reeds genoemde, noemen we 
het „Queen's Park" in het zuiden, het ..Alexandra 
Park" in het oosten en het „Green" in de nabijheid 
van de kathedraal. 

Het zou ons te ver voeren het woord te nemen 
over de eenig mooie natuur in de onmiddellijke na
bijheid van Glasgow, die steeds schooner en krachtiger 
wordt naar het noorden en prachtige rotsgebergten 
en loch's (meeren) te zien geeft. 

Moge deze kleine beschrijving menigeen opwekken 
tot cen bezoek aan Schotland's hoofdstad, die dat 
ten volle waard is. 

I N G E Z O N D E N . 

Do schrijver van het hoofdartikel over de Zegepralende Vecht 
in het jongste nummer van De Opmerker maakt terecht aun-
morking op do gchrekkige hcbandeling van den tekst van dat 
Work. Ook met do namen van do bonwmecsters der beschreven 
buitonplaatscn neemt De I.cth het zoo nauw niet en dat is tc 
erger, omdat op dit gebied toch al genoeg verwarring heerscht. 
Zoo zal Steven Venakool zeker moeten zjjn Stephanies i'ennekool, 
do bouwmeester van den 1'raaieu zegeboog, die in 1091 bij den 
intocht van Willem HI to 'sUravenhago was opgericht vóór het 
hot Hol vau Holland. Vroeger had men ook al getracht dien man 
te verdonkeremanen, door zijn monumentaal ontwerp toe tc schry
ven aan Iiomeyn de Hooghc, waarvoor liidloo, do beschrijver 
van dien intocht, ongemakkelijk op zijn vingors werd getikt. 

Ook Kramni kendo dioti rjtcphanus niet en stelde den boog 
eenvoudig op naam van den Amstcrdamschen architect Jacob 
Vennckool en dat niettegenstaande er twoo door Stoopendaal 
gegravcerdo prenten van dat monument bestaan, waarop 's mans 
naam voluit voorkomt. 

Jacob Marot is totaal onbekend. "Wij moeten hier tc doen hebben 
mot Dannl Marot, den bekenden architect van Willem IU, dio 
op 'tgebied van tuinbouwkunst heel wat heeft verricht en behalve 
door zyn beschermer, ook door vele andere aanziculykc personen 
werd gebezigd om hunne tuinen eu parken aan to loggen of te 
verfraaien, 

Daniël Marot gaf onder meer drio suites van parterres uit, benevens 
vorschilloiidc prenten voor tuinvazen, grotten, latwerken, enz. tot 
versiering van tuinen. 

Duinrel — onder Wassenaar gelegen — behoorde in 1701 aan 
den Ontvanger-generaal dor Ome, O. de .Jonge van EUenaeet, 
blijkens een groote prent daarvan, door Petrus Schenk. 

J. A . FREDERIKS, architect. 
Middelburg, December 1890. 

C O R R E S P O N D E N T I E . 
Niettegenstaande wij in het vorig nommer op bladz. 

411 mededeelden, dat de platen van de R. -K. kerk en 
pastorie te Nijmegen niet bij dat nommer verzonden 
konden worden, ontvingen wij zoovele reclames, dat 
het vrijwel ondoenlijk was ze allen te beantwoorden. 

Die platen vergezellen thans dit nommer. 

B I N N E N L A N D S C H E B E R I C H T E N . 
VOii.vvEMi.vGi:. De Tweede Kumcr der Stuten-lieneraal heeft 

t'20.01)0 uitgetrokken als eerste termijn der uitgaven, tot een bedrag 
van hoogstens fïKO.OCO, voortvlot.ieude uit du bemoeiingen der 
>iederlundscho Kegeering met de iu 1900 te Parijs te houden 
tentoonstelling en van de door haar te benoemen vertegenwoordigers. 

— Naar de Amsterdamsche Courant zegt uit zeur goede bron tu 
vernemen, zul du heer A. J . leerkinderen in du nieuwe Beurs to 
Amsterdam wandschilderingen uitvoeren eu teven» de trapbal van 
bet door den architect 11. 1'. Berlaire Nzn. ontworpen en uitge
voerde gebouw der maatschappij „Uu Nederlanden" op "t Sophiaptein 
tu Amsterdam dccoreorun, 

UTRECHT. DU Vcruoniging tot bevordering van de vakopleiding 
voor handwerkslieden in Xederland houdt bare 2de ulgemecno 
vergadering op Maandag 28 dezer, iu bet sociëteitsgebouw „Sic 
Semper1* ulhier, des voormiddags tu 11 uren. 

Duariu is o. a. aan de orde: 
Verslag vuu deu toestond der Vereeniging. 
Verkiezing vuu 2 bestuursleden, ter vervanging v. d, aftredende 

leden, du beuren J van den lïan en E. Jelsma (uiet herkiesbaar). 
Verkiezii.g van eeu bestuurslid, wegens het tusscheiitijds bedanken 

van den heer G . W Boot lïzn. 
Verkieziu"1 van een voorzitter. 
Inleiding van den hoer K . Jelsma over „do wenschelykheid om 

vau vereeiiigingswege gegevens te verzamelen over du vakopleiding 
in bet buitenland." 

Toelichting van teekeningen uit Maagdenburg, door den hoer W . 
de Visser. 

Tydeus de \ergndering is er tentoonstelling van teekeningen 
van een vakschool te Maagdenburg. 

Met het oog op de .luui-vergaderiug in 1897, wordt een keuzo 
van oen of meer der hiervolgende onderwerpen aanbevolen. Voor 
do behandeling van die onderwerpen geeft het bestuur iu over
weging inleiders te benoemen. 

a. Er wordt gevraagd eene uiteenzetting van bet verschil tusschen 
het gewone- eu vakteekeuonderwijs. 

b. Wat is du tegenwoordige burgeravondschool en wat zou z[j 
binnen du wet op het M O. kunnen worden? 

c. In hoeverre zijn de teekenucton als een waarborg te beschouwen 
voor hot geven van vakteekenonderwijs 'r 

ds "Welke middelen mouten worden aangewend tot verkrygen 
van ecu pensioenregeling voor luurareu on onderwyzers aan 
ambachtsscholen, toekcnscholeu, enz. 

e. Welke middelen moeten worden aungoweud om aan hen, die 
de umlmchtsscholen niet kunnen bezoeken, eene practische en 
theoretische opleiding in hun vak te verzekeren Y 

/. Kunnen al do avondteekeuseholeu, dio door het Kijk worden 
gesubsidieerd eu ouder do afdeeliug „Kunsten en Wetenschappen" 
zyn ingedeeld, beschouwd worden als to zijn inrichtingen voor 
a. s. ambachtslieden'r Zoo ja , wat kun dan do roden zijn dat die 
scholen evenals de ambachtsscholen niet onder de afdeeling onder
wys zyn opgenomen 1* 

— ln de laatst gehouden vergadering van don Gemeenteraad, 
kwam eeue door B. en W. voorgesteldo wyzigiug aan de ordo 
van do vcrordoniug, regelende deu rang, het getul en de bezoldiging 
van de ambtenaren on bedienden der Ueinecntewerkcn. Deze 
wyzigiug betrof de aanstelling van oen onder-directeur op oen 
tructoment van ƒ2400 tot / 8000, gaf aanleiding tot eeu uitvoerig 
debat cn word met 23 tegen 7 stemmen verworpen. Op voorstel 
vau een der leden werd met 27 tegen 8 stemmen besloten een 
adjunct-hoofdopzichter uuu te stollen op eene jaarwedde van 
ƒ1400 tot /"1800. 
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P E R S O N A L I A . 
— By Koninklyk besluit van 19 December 18% no. 17 is de 

technische ambtenaar 2de klasse by bet aan liet Departement van 
Koloniën verbonden Technisch llureau, M. II. 0. Baron du Tour, 
met ingang van 1 Jan. 1N07, bevorderd tot technisch ambtenaar 
lste klnssc. 

— By beschikking van den minister van waterstaat zg'n be' 
noemd tot buitengewoon opzichter: J . W. Ottcn b| bet maken 
van de werken tot verbetering van dc Maas onder Liendcn, (inssel 
cn Overassolt; A . M. van Vcggcl te Heusden, bjj dc werken voor 
bet maken van een sehutsluiB enz. ten behoeve van een scheepvaart-
kanaal van Engelen naar de llenricttcwaurd; II. E. Verschoor 
te Delft, bij de werken van den Uotterdamschen waterweg; A. 
Steendain, by bet maken van een uitwateringssluis met grond-
duiker, enz. aan den bencdenniond van het afwateringskanaal van 
's-Hcrtogcnbosch naar Drongelen; B. J . van de Klippe, bij het 
makcu van een gedeelto vnn het zuider afwateringskanaal ouder 
Haamsdonk. 

— Dc civiel-ingenicur H. C. M. Hcnnus, werkzaam bij dc ge
meentewerken te 's-lirnvenhage, is aangesteld tot ingenieur des 
Stadtbauamtcs tc Altona. 

A D Y E R T E N T I E N . ! 

Opzichter van den provincialen 
waterstaat in Groningen. 

De G E D E P U T E E R D E S T A T E N van 
Groningen maken bekend, dut in deze 
provincie is opengevallen een betrek-1 
king van O l ' Z l C H T K K v a n d e n 
p r o v i n c i a l e n waterstaat , aan 
welke betrekking eene jaarwedde ver
bonden zal zijn van f 1'iOO. 

Zij, die voor deze betrekking — op 
nader aan te wijzen standplaats — in 
aanmerking wenschen te komen, zullen 
zich uiterlijk voor iO Januari 
«* .* . . bij gezegeld adres, tot het col 
lege van Gedeputeerde Staten hebben 
te wenden. 

GROMXC;EN, I S December 1896. 
De Gedeputeerde Stalen voornoemd: 

GEERTSEMA, Voorzitter. 
SYBENliA, Grif fier. 

J. D, Hoek, Den l a a g , 
Fabrikant van Kunstsmeedwerk 

V e r v a a r d i g t D e n r - , B a l k o n 
en T r a p h e k k e n , W i n d v a n e n , 
N o k b e k r o n i n g e n , enz . 

Assurantie M a a t s c h a p p i j 

tegen schade 

D e i l L i U U l l L H i i i / U l l van 1845. 
's-Gravenhage, Herhplein, boek 

Prinsestraat — Zutphen—Amsterdam, 
Sophiaplein-Rotterdam, ZuidblaaköO— 
Breda, Prineenkade. 

Lage premiën. Heeren Bouwonder
nemers, tlie verzekeringen aanbrengen, 
genieten zeer ruime provision. 

S y s t o o m H TT tv O - 3 3 , 
beate en Gaedkoopete 

v e r l i c h t i n g b i j l e d e r w e r k . 
Prijscourant wordt gra t i s en franco 

toegezonden door 

J. H. V A N DER ORAB, 
AMSTERDAM, C e i n t u u r b a a n «58 . 

te Dordrecht 
tot het bouwen van 34 Hoeren
huizen . (38 beneden- en boven
huizen, en 7 dubbele Arbeiders
woningen, alles met bijbehoo-
rende werken, 

is uitgesteld 
tot 4 JANUARI I*»?. 
's namiddags 2 uur, in het 
lokaal van V A N DER HURST. 

Biljetten d i e n d a g in te leveren 
tusschen :> en 12 uur aan het Bureau 
der Levensverzekering • Maatschappij 
„Dordrecht". 

De teekeningen, monsters van ma
terialen enz. liggen tot 3 Januari 18117 
ter inzage in het lokaal van V A N 
DER HORdT, alwaar inlichtingen wor
den gegeven door de Architecten P. 
A. W E E L D E N B U R U van liotterdam 
en U. A. KORTHALS van Dordrecht. 

Het bestek met 11 bladen is ver
krijgbaar a /* I O aan het Bureau der 
Maatschappij DUItÜJthVHT. 

N B . Of «riJciV/ui//<•*• in het 
betle/i zijn voor belang-
hebbentten gratia rer-
Arijf/fn.uif aan het loHaal 
van VAX stuit ÊIOÊtST. 

— Do ingenieur F. Oberstadt, chef van de werkplaatsen van do 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Zwollo, is 
benoemd tot officier in de orde van Oran je-Nassau. 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N . 
T ij d e I y k o p z i c h t e r, praetiseh ervaren in sluis- cn water

bouw, van 1 Jau.—31 Aug. 1SI17. Adres den knpt.-cerstaanw.ing. 
to (lorinchcm. 

O p z i c h t e r van den prov. w a t e r s t a a t te Groningen' 
Jaarwedde t 1200. Adres voor 10 Jan. aan lledep. Staten (Zie 
advert, in dit no.) 

DIENSTAANBIEDINGEN. 
(Dienstaanbiedingen 'worden ten gerieve van heeren geabonneerden 

tweemaal per jaar twee achtereenvolgende malen kosteloos opgenomen. 
De administratie belast zich met de toezending der eventueel inkomende 
brieven.) 

— Keu bouwkundig opzichter-teekenaar, zelfstandig kunnende 
werken, zoekt wegens eindiging der tegenwoordige werkzaam-
bedon weder ecu plaats als zoodanig. Ooede getuigschriften staan 
hein ten dienste. Adres onder no. 22 bureau dezes. (2) 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Oi i i s i lng den l'4 J a n u a r i 

1HM7. des namiddags, ion SJ ure (locale 
tijd), aan het Ceiitraiilbureuu dor Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen in het Moreelse Park tc- U T B E C H T , 
van: 

BESTEK No. 710. 

S l a k e n eener g a s l e i d i n g ten 
behoeve v a n de v e r l i c h 
t i n g i ler w i e l b a n d e n -
w e r k p l a a t s en v o o r d e 
gasovens , benevens het 
w i j z i g e n der vetgasle i -
d i n g der C e n t r a l e W e r k 
plaats op het s ta t ion 
X W O I . L K . en het l e v e r e n 
en p laa t sen v a n l a n t a a m -
iir u i cn en pa len a l d a a r . 

B e g r o o t i n g / 2000. 
De besteding geschiedt volgens § 18 

van hot bestek. 
Het bestek ligt van don 21n December 

1890 ter lezing aan liet Centraul-
bureau in hot Moreelse Park en aan 
het bureau van den lieer Sectie-
Ingenieur W. J . K L E R K DE REUS 
te Zwolle I'll is op franco aanvraag 
I por brief) aan genoemd Centrnnlbureau 
(Dienst van Weg en Werken) to 
bekomen , tegen betaling van f 1.—. 

Inlichtingen worden gegeven aan het 
Oentraalboreau (Dienst van Weg en 
Werken) en door don Sectie-Ingenieur 
voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den 4n Januari 1897 ten 10 ore 
voormiddag (West l'.aropeesrhe lijd). 

UTRI-XHT, den lliden December 1890. 

J. J. BROEK, - 's-b'raveDhage, KRA1JENB0FSTRAAT 37. 
\ i 6 4M.itAI i n o < ; i t \ i l i : . 

ATi:i .n: i t voor het Teekenen en Reproduccercn van I'lans, Tochnische Teokc-
ningen, Landkaarten, enz. — I.M HTIIItl K l\ltl< l l l ' I M . . 

Ter drukkerij der Naarnlooze Vennootschap „Het Vaderland". 
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